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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama' 

Sayfa 
12:13 

: 18 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Baş-
kanvekilleri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

18 

18 
2. — Başbakan Süleyman Demirel'in 

13 - 17 tarihleri arasında yapacağı Ro
manya ziyaretinde kendisine refakat 
edecek milletvekilleri hakkında Başba
kanlık teskeresi. (3/737) 18:19 

3. — Başbakan Süleyman Demirel'in 
18 - 25 Eylül 1967 tarihleri arasında ya* 
pacağı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğini ziyaretinde kendisine refakat 
edecek milletvekilleri hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/736) 19 

4. — Başbakan Süleyman Demirel'in 
20 - 24 Ekim 1967 tarihleri arasında ya
pacağı Irak ziyaretinde kendisine refa
kat edecek milletvekilleri hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/734) 19 

5. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'-
m, 1 - 8 Kasım 1967 tarihleri arasında 

Sayfa 
yapacağı ingiltere ziyaretinde kendisine 
Ordu Milletvekili Feridun Cemal Erkin 
ile İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in refakat etmelerinin uygun görül
düğü hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/735) 19 

6. — tran ve Pakistan Devlet Başkan
ları ile Tahran'da yapılacak toplantıya 
katılacak olan Başbakan Süleyman De
mirel'in dönüşüne kadar, kendisine Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğü hakkında Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/717) 19 

7. — Başbakan Süleyman Demirel'in,, 
Tahran'a yapacağı seyahat dolayısiyle 
kendisine refakat edecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'in dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı Faruk, Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/718) 19:29 

8. —f Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgîç'-
in dönüşüne kadar, kendisine Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/721) 20 
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9. — Vazife ile yurt dışına gidecek 

olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağia-
yangil'in dönüşüne kadar, kendisine İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi 10/720) 20 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in 
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/719) 20 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel'in dönüşüne 
kadar, kendisine Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/722) 20 

12. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Yunan Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'-
ta yapacağı görüşmelerden dönüşüne ka
dar, kendisine Adalet Bakam Hasan Din-
çer'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/723) 20:21 

13. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Yunan Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'-
ta yapacağı görüşmelerde kendisine refa
kat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/724) 21 

14. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'ya yapacağı ziyaretten dönü
şüne kadar, kendisine Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/712) 21 

15. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya'yı ziyaretinde kendisine refa
kat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/713) 21 
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16. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 

Romanya'yı ziyaretinde kendisine refa
kat edecek olan Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un dönüşüne kadar, Sanayi Ba
kanlığına, Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/714) 21 

17. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Romanya ziyaret nde kendisine refaket 
edecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezginin dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Köy İşleri Bakam Turgut Toker'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/715) 21:22 

18. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı ilhami Ertem'in, dönüşü
ne kadar kendisine Millî Savunma, Baka
nı Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/716) 22 

19. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, Baş
bakanlığa, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/725) 22 

20. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
ne yapacağı ziyarette kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, içişleri Bakanı Faruk Sü
kan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/726) 22 

21. — Başbakan Süleyman Demirel'in 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
yapacağı ziyarette kendisine refakat ede
cek olan Sanayi Bakam Mehmet Turgut-
un dönüşüne kadar, Sanayi Bakanlığına, 
Bayındırlık Bakam Orhan Alp'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/727) 22 

22. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
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yapacağı ziyarette kendisine refakat ede
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in dünüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/728) 22:23 

23. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakanı Cihad Bilgehan'm dö
nüşüne kadar, kendisine, Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/729) 23 

24. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kür-
şad'm dönüşüne kadar, kendisine, DevlelJ 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/730) 23 

25. — Başbakan Süleyman Demirdin, 
20 - 24 Ekim 1967 tarihleri arasında Irak'a 
yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, ken
disine, Adalet Bakanı Hasan Dinç er'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/731) 23 

26. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Irak'a yapacağı ziyarette kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/732) 23 

27. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
Irak'a yapacağı ziyarette kendisine refa
kat edecek olan Enerji ve Tabu Kaynak
lar Bakanı Refet, Sezgin'in dönüşüne ka
dar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına, Devlet Bakam Hüsamettin Atabey-
li'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
3/733) 23:24 

28. — Vazife ile yurt dışına giden Dev
let Bakam Hüsamettin Atabeyli'nin dönü
şüne kadar, kendisine, Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/765) 24 

Sayfa 
29. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'-

ın İngiltereye yapacakları ziyaretjte ken
disine refakat edecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/766) 24 

30. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun Türkiye'nin deniz, göl ve 
nehir kryılariyle ilgili Başbakan, Maliye, 
Turizm ve Tanıtma, İçişleri bakanların
dan olan sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi (6/386) 24 

31. — 1961 Anayasasının meriyetinden 
beri altı toplantı yılı geçmiş olmasına rağ
men İçtüzüğün yapılmamış olması karşı
sında, Içtüçük tekliflerini yapacak olan 
Sayın Üyelere yardımcı olmak üzere, bâzı 
dokümanların hazırlandığı hakkında baş
kanlığın sunuşu 24:25 

4. — Sorular ve cevaplar 25 

A) Yazılı sorular ve cevapları 25 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
rat öneri'n, Afyon'un Sandıklı ilçesine 
bağlı Ahurhisar köyünün içme suyu işi
nin ne zaman bitirileceğine dair sorusu 
ve Köy işleri Bakanı Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/370) 25:26 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Gümüşhacıköy'ün Hamamözü bu
cağına bağlı Damladere köyünün içme su
yu ihtiyacına dair sorusu ve Köy işleri 
Bakanı Turgut Toker'in yazılı ceva
bı (7/371) 26:27 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un Amasya'nın Hesaptal köyü içme-
suyu inşasının ne zaman programa alına
cağına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/372) 27 

4. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin Rize adliyesinde kaybolan 
mahkûmiyet dosyasına ve bu yer adalet 
mensuplarının mâruz kaldığı tehdit ve te
cavüzlere dair sorusu ve Adalet Bakanı 
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Hasan Dinçer ile içişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm, yazılı cevapları (7/377) 28:3Q 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydın'm Umurlu bucağına iskân 
edilmiş olan göçmenlere dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/395) 30:31 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun; Konya'nın Ermenek ilçesi Başköy 
Belediye Başkanı ve akrabalarına 3^apılan 
tecavüz ve katil olaylarına clair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yasılı 
cevabı (7/404) 31 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun; Ceyhan nehrinin anakolu 
ile, Savrun, Sünbaz adını taşıyan kolları 
ve Kozan'm Kilgen ve Deliçay suları üze
rinde daha evvej yapılmakta olduğunu bil
diğimiz baraj ve sulama etütlerinin ne saf
hada olduğuna dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/407) 32:34 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya'nın Boğa çayının ıslahına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/412) ' " 34:35 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Korkuteli - Bovoza mıntakasmdaki 
arazilerin sulanmamasına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re
fet Sezgin'in yazılı cevabı (7/413) 35:36 

l 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya'nın Elmalı ve Finike ilçe
lerinde vukubulan tecavüz ve saldırılara 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm yazılı cevabı (7/414) 36:39 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Elmalı - Fethiye yolunun güzergâ
hına dair sorusu Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı (7/415) 39 

12. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoo-lu'nun, Adana'nm bâzı ilçe, bucak 
ve köylerinin yol ihtiyacına dair sorusu ve 
KÖv İsleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/417) " 39:44 

13. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'nın Gökdere köyünün baş

ka yere nakline dair sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/418) 45 

14. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine 
bağlı Çiftçioğlu köyünün başka yere nak
line dair sorusu ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/419) 45:46 

15. — Diyarbakır Milletvekili Tank 
Ziya Ekinci'nin, Ankara Emniyet Teşkilâ
tında çalışan bekçilerin ücret, terfi ve el
bise istihkaklarına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/420) 46:47 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Akşehir köylerinin içme suyu ihti
yacına ve gezici sanat kursları açılma
sına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/422) 47:48 

17. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Konya'nın Ermenek ilçesi Te-
pebaşı buCak müdürünün tutum ve dav
ranışına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/424) 48:49 

18. — Gaziantep Milletvekili' Âli İhsan 
Göğüş'ün üzüm müstahsilinin Potas ihti
yacının temini konusunda ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/427) 49:50 

19. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Aydın'm Karacasu ilçesine bağ
lı Esençay köylülerine verilen kredilere 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ
da ş'm yazılı cevabı (7/429) 50:51 

20. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli tütün piyasa
sının daha erken açılmasına ve tütün fi
yatlarına dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı ceva
bı (7/435) 51:53 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Suğla ve Beyşehir gölünden, Kon
ya ve Çumra'ya su götüren kanalın ona
rılmasına ve Suğla bataklığının kurutul-



M. Meclisi B : 2 3 .11 . 1967 0 : 1 

Sayfa 
masına dair sorusu ve Başbakan ve kendi I 
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ı 
Refet Sezginin yazılı cevabı (7/436) 53:55 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Erzurumlun Olur ilçesinde 
askerlik şubesinin hangi yıl açılacağına 
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/440) 55:56 j 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un, Ahmetli bölgesine düşen doludan 
zarar görenlere yardım edilip edilmiye-
ceğine dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in yazılı cevabı (7/441) 56:57 

24. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Tez - Büro - İş mensup-
lariyle Sosyal Sigorta Kurumu Genel 
Müdürlüğü arasında çıkan olaylara dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Er
demin yazılı cevabı (7/442) 57:58 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül- i 
ker'in, yeniden bekçiliğe alınanlarla, es- ' 
ki bekçiler arasındaki maaş farklarına 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'ın yazılı cevabı (7/44Ö) 58:59 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin Diyarbakır'ın ağaçlandırılması 
işinin bir plâna bağlanmış olup olmadığı
na dair sorusu ve'Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevabı (7/445) 59:60 

27. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizrsli'nin, Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerindeki hayvanların, tüketim mer
kezlerine süratle nakli için bir tedbir alı
nıp alınmıyacağına dair sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Vekili Hüsamettin Atabeylf-
nin yazılı cevabı (7/447) 60:61 

28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlu'nun, İstanbul Belediyesine bağlı 
hastanelerde yoksul vatandaşlardan da 
ücret alınıp alınmıyacağına dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/448) 61 

Sayfa 
29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Telekomünikasyon sanayii ku
rulması için Kanada firması ile yapılan 
anlaşmaya dair sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı 
(7/449) 62 

30. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Adana'nm bâzı ilçelerin
de mahsulü hasara uğrıyan çiftçilere 
yardım edilmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dir sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş ile Ticaret Bakam 
Ahmet Türkel'in yazılı cevaplan (7/451) 63:64 

31. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, çiftçi mahsullerinin dü
şük fiyatla satılmasını önlemek amaciyle 
müdahale alımları yapan resmî teşekkül
lere yeteri kadar kredi açılması konusun
da alman tedbirlere dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ceva
bı (7/452) 64:65 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Sinop'un Boyabat ilçesi civarında 
petrol araştırması yapılıp yapılmadığına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabrî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezginin yazılı cevabı 
(7/453) 65:66 

33. — Çankırı Milletvekili Dursun Ak-
çaoğlu'nun, Çankırı ilinde İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı devresinde hayvan
cılık, arıcılık ve el sanatlarının geliştiril
mesi konularında alınan tedbirlere dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'-
m yazılı cevabı (7/454) 66:67 

34. — Bursa Milletvekili Bahri Yazır'-
ın, Adapazarı depreminde yıkılan Devle
te ait binaların inşasında yolsuzluk olup 
olmadığına dair sorusu, İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevapları 
(7/455) 67:70 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İngiltere'yi ziyaretlerinden dönüşüne kadar 
kendilerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İb
rahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Yapılan seçimin üçüncü turunda İstanbul 
Milletvekili Perruh Bozbeyli'nin Meclis Baş
kanlığına seçilmiş bulunduğu bildirildi. 

Başkan Ferruh Bozbeyli'nin teşekkür konuş
masından sonra, Başkanlık Divanının diğer 
üyeleri seçimin, parti grupları arasındaki ora

nın tesbitini Bağlıyabilmek üzere, gelecek Bir
leşimde yapılacağı açıklandı. 

3 . 11 . 1967 Cuma günü saat 115,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,05 te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Ahmet Bilgin Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içme suyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair sözlü soru 
önergesi Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/594) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi Turizm ve Tanıtma ve Bayındırlık ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/595) 

3. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair söz
lü soru önergesi Adalet ve İçişleri bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/596) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/597) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair sözlü soru 
önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/598) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun-
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair 
sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/599) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin ön
lenmesine dair sözlü soru önergesi Adalet ve 
İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/600) 

8. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro Elektrik Santrali ve tesisleri in
şaatına dair sözlü soru önergesi Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/601) 

9. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
İtalya'dan geriçevrilen zeytin yağlarına dair 
sözlü soru önergesi Adalet, içişleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Ticaret bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/602) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair sözlü soru öner
gesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1603) 

11. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
sözlü soru önergesi Ulaştırma, Bayındırlık Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/604) 

12. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruya
cak standart tedbir ve tesislere dair sözlü soru 
önergesi içişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/605) 

13. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit 1de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
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zaman yapılacağına dair sözlü soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/606) 

14. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırlan içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağına dair sözlü soru önergesi Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/607) 

15. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne za
man ele alınacağına dair sözlü soru önergesi 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/608) 

16. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı faalde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair sözlü soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/609) 

17. — Bursa Milletvekili ıSaJdrettin Çanga'-
mn, Başbakanın köylü sorularına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965 -
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair söz
lü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/610) 

18. — Nevşehir Milletvekili Salâfaattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair sözlü soru önergesi İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/611) 

19. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konu
sundaki beyanına dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa ve Millî Savunma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/612) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/613) 

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Harb - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair sözlü soru önergesi Millî 
Savunma ve Çalışma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/614) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysal'-
ın, Okullarda okutulan kitaplara dair sözlü so
ru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/815) 

28. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağların sebebolduğu olaylara 
dair sözlü soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/616) 

24. — Konya Milletvekili İsmet Kapsız'ın, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair sözlü so
ru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/617) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysal'-
m, Kütahya (Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/618) 

26. — ISakarya Milletvekili Hayrettin Uy. 
sal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/619) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair sözlü soru 
önergesi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/620) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Millî Eğitim Bakanlığı örgütümde poli
tikaya karışan kaç öğretmen ve idareci hak
kında soruşturma yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa ve Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/621) 

29. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kembos suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi Enerji ve Ta*»iî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/622) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyünün 
başka yere nakli için yapılan çalışmaların ne 
safhada bulunduğuna dair sözlü soru önergesi 
İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/623) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiyacına 
dair sözlü soru önergesi İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/624) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köylerin 
elektrik ihtiyacına dair sözlü soru önergesi Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/626) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kalkındırıl
masına dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
ve Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/626) 
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34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun, 

Konya'nın, Kadınhanı ilçesinin kalkınması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü so
ru önergesi Ticaret ve Köy işleri Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/627) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'm, Trabzon" fabrikasından elde olunan, çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhilin
de yürütüldüğüne dair sözlü soru önergesi Sa
nayi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/028) 

36. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fat
sa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair sözlü so
ru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/629) 

37-— Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılmanın 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/630) 

38. ^- Ankara Milletvekili t. Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik statü
lere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair sözlü 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/Ö3İ) 

39. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Seydişehir Â. P. ilçe Başkanının, Tarım Ba
kanlığında sattığı elmaların fiyatına dair sözlü 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (0/632) 

40. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Erkek Sanat Enstitüsüne elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu 
açılmasına dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
bakanlığına gönderilmiştir. (6/633) 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair sözlü 
soru önergesi Eherü ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir, (6/634) 

YAZILI SORULAR 

1. ^- Knysm Milletvekili Fehmi Cumal* oğ
lu 'nun, okıılİPrdaki din bilgisi eğitimine dair 
yazılı soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/450) 

2.•'— ISivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
İâoğlü'nun, Sivas iline kok kömürü tahsisinin 
yeniden yapılıp yapılmıyacağına dair yazılı so-
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ru Önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/457) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas ilinde yatılı bölge okulları 
açılmasına dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/458) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, koy korucusu ve kır bekçisi ücretleri ile teç
hizat ve elbise bedellerinin Devlet Bütçesinden 
ödenmesine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/459) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahinı-
oğlu'nun, Kullanılmış tarım âletlerinin ithalini 
serbest bırakan kararnameye dayanarak ithal 
©dilen, traktör ve ziraat âletleri ve yedek par
çalarının cins, miktar ve bedellerine dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/460) 

6. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
mn, evvelce hizmete girmiş veya açılışı yapılmış 
tesislerin yeniden hizmete açılma ve temel at
ma törenlerine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/461) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
ima halinde iken veya tamamlandıktan sonra 
çöken binalara dair, yazılı soru önergesi, İmar 
ye İskân, Bayındırlık, Çalışma ve Adalet bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/462) 

8. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, halk saflığına zarar veren gıda madde
lerine dair yazılı soru önergesi. Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Ticaret bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/463) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, âmmenin malı olan sahillerimizin halkın is
tifadesine açık tutulmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/464) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Kemal NeMoğ-
lu'nun, 1963 - 1967 yıllan içinde hangi ülkeler? 
ve ne miktar çay ihracedilrtiğine dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir, 
(7/405) 

11. —.'Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölünün 
kurutulniasiyle elde edilen araziye dair yazılı 
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soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/406) 

12.— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm; kurutulan Avlan gölü toprağının köylü
ye dağıtılmasına ve şimdiye kadar ağalar tara
fından ekilen toprağın mülkiyetine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa, Devlet ve içişleri 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/467) 

13. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, yürürlükte olup da uygulanmıyan ka
nun, tüzük veya yönetmelik bulunup bulunma
dığına ve denetleme organlarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/468) 

14. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Ankara'da Kıbrıslı mücahitlerin Salmakta ol
duğu öğrenci yurdunun telefonuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/469) 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Serik ilçesindeki Küçük Ak->v 
Çayında bir baraj inşa edilmesinin düşünülür» 
düşünülmediğine . dair yazılı soru önergemi 
Enerji ve TaHî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/470) 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya - Serik arasında yapılacak havni 
gerilim hattından civar köylerin elektriğe ka
vuşturulmasının etüdedilip edilmediğine dai^ 
yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığınr 
gönderilmiştir. (7/471) 

17. — Yozgat Milletvekili Celâl Sunoıır'. 
un, 20 Ağustos tarihli Akşam Ga.~ete~.irxh 
neşredilen casusluk olayına dair yazılı son1 

önerisi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/472) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kcdaroan-
oğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla sağlık merkezin
deki personele dair yazılı soru önergesi. Saf
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/473) 

19. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm, İsparta'da kurulan bir şirket tarafın 
dan Keban Barajı inşaatına satılmak üzere 
Devlet Orman işletmesinden ne miktar \erestp 
alındığına dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/474) 
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20. — Tokat Milletvekili irfan Sölmazer'in, 
istanbul Taksim Civarında açılan Dilson 
Otelinin hangi şahıs veya firma tarafından 
inşa edildiğine ve kimin tarafından işletildiği
ne dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/475) 

21. — Tokat Milletvekili irfan Sölmazer'in, 
Doğu - Anadolu 'da sosyalizasyon belgesinde, 
halen hastane, sağlık merkezi ve sağlık ocak-

, lannda, boş bulunan sağlık personeli kadro
larına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/476) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
"al'm, kömür işçileri için, T. K. i. Genel Mü
dürü tarafından Başbakana verilen gizli ra
kora dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/477) 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'un Maçka İlçesi karayolu geçi
cinin hangi yıl ele alınacağına dair yazılı 
".oru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/478) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
\ . P. Hükümeti kurulduğundan beri, kaç köy 
muhtarı ve belediye başkanının idari tahki
kat sebebiyle işten menedildiğine dair yazılı 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/479) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mm. Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muhtaç 
cifçiye dağıtılmak üzere olan arazinin dağı
tılmasından vazgeçiliş sebebine dair yazılı soru 
önergei, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/480) 

26. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
^aca'nm, Erzurum'un Horasan İlçesi C. H. P. 
"Başkanınca yapılan tecavüzlere dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/481) 

27. — Samsun Milletvekili Kâmıran Evliya-
"^lu'nun, bâzı turizm şirketleri ile Ankara 
**zel Yükseliş Kolejine verilen krediye, Ke-
^an Barajı inşaatı ile Varto ve Hınıs'ta ya
kılan barakalara temin olunan keresteye ve 
akliyatına, Türkiye Petrolleri Anomnim Or
taklığının- inşa ettirmekte olduğu servis 
^tasyonunün kiralanmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/482) 
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28. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hiımoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
iştiraklerinin idare meclisi üyelerine dair ya
zalı soru önergesi, Başbakanlığa ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Enerji ve Tabu Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma, İmar ve İskân ve Köy İşleri 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/483) 

29. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs "ün, Islalhiye ilçesinin İncirli ve Emirler 
köyünde yapılan toprak dağıtımına dair ya
zalı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/484) 

30. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, yazılı ve sözlü soru önergelerinin 
cevaplandırılma müddetlerine dair yazılı soru 
önergesi, Millet Meclisi Başkanlığa gönderil
miştir. (7/485) 

81. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, 18 ve 19 ncu kotadaki ithal mallarının 
kimlere verildiğine dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/486) 

32. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Elmadağ ilçesi Ortaokulundan nak
lolunan öğretmene dair yazlı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/487) 

33. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsü giriş imtihan
larına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/488) 

34. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'-
ın, dış gezilere katılanlara ve harcanan para
lara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/489) 

35. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumundaki greve 
dair yazalı soru önergesi, Çalışma Bakanlığı
na gönlderilmiştir. (7/490) 

30. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğ-
lu'nun, Maraş'ta kurulacak olan Kızıltaş Bara
jına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/491) 

37. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Doğu - Anadalu'nun 6 ilinde dondan zarar gö
ren çiftçilere yeteri kadar yardım yapılıp ya
pılmayacağına dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/492) 
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38.— İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 
İzmir'de Tekel İdaresi tarafından yapılan şa
raplık üzüm mubayaasına dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/493) 

39. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Başbakanın Romanya ve Rusya 
seyahatine dair yazlı soru önergesi, Başba
kanlığa ve Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/494) 

40. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Kayserispor ve Sivasspor maçın
da çıkan hâdiselere ve ne gibi tedbirler alın
dığına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa ve içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/495) 

41. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın, 
Sendikaların Işkolları Yönetmeliğinin 12 nci 
sırasında çalışan işçi sayısına dair yazılı soru 
önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/496) 

42. — Tekirdağ Milletvekilli Kemal Nebi-
oğlunun, Türkiye'ye ithal edilen traktörlere 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/497) 

43. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'-
m, petrol nakliyatında kullanılmak üzere it
hal edilen iki deniz tankerine dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/498) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Türk Harb - İş Federasyonunun 
Amerikan Tumpane Şirketinin işyerinde 
başlattığı grevin durdurulması sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/499) 

45. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 1966 ve 1967 devresinde kamu ve özel ban-
kalardan alman kredilere dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Maliye, Ticaret ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/500) 

46. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kayak sporu te
sisi ve kamp yeri kurulması için etüt yapılıp 
yapılmadığına dair yazılı soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/501) 
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47. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Keban Barajı suları altında kalan gayrimen-
kullere dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/502) 

48. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Keban Barajı sebebiyle istimlâk olunan arazi
lerin vergilerine dair yazılı soru önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir (7/503) 

49. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Diyarbakır'ın Pirinçlik mevkiinde bulunan 
Amerikan üssünün dış güvenliğini korumakla 
görevli Türk askerlerine dair yazılı soru öner
gesi Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/504) 

50. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Çukurova ve Ege Bölgesinde pamuk yerine So
nara - 64 buğdayı ekilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/505) 

51. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Millî Savunma Bakanlığına ait bâzı arsaların 
satılmasına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/506) 

52. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın Merkez ilçesine bağlı Başçayır 
köyü ilkokulunun boş olan bir katının değer
lendirilmesine ve Acarlar köyünde bir ortaoku
lun açılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/507) 

53. — Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün, 
.Tunceli sağlık ocakları yollarının kış progra
mına alınıp alınmıyacağına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/508) 

54. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli ili Merkezinde yapılması düşünülen Ta
rım Okulunun 1968 yılı programına alınıp alın
mıyacağına dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/509) 

55. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapımına başlan-
mış olan motel inşaatının tamamlanıp tamamlan-
mıyacağına dair yazılı soru önergesi, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/510) 

56. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Keban barajı inşaası sebebiyle arazisi sular al

tında kalacak kimselerin haklarının korunma
sına dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/511) 

57. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesinin Gölkaya köyünde, gö
nüllü öğrencilerin yapmakta oldukları ilkokula 
yardım edilip edilmiyeceğine dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/512) 

58. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ilgın kaplıcalarının genişletilip ıslah edilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/513) 

59. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli İline bağlı Ovacık ilçesi arazisinin su
lanmasına ve il hudutları dâhilinde tesbit edi
len madenlere dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/514) 

60. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, mısır üreten çiftçinin emeğinin değerlen. 
dirilmesine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/515) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Ctökçe-
kol bayırının düzeltilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/516) 

62. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Denizcilik Bankası camiasında yapılan tâyin, 
nakil ve terfilere dair yazılı soru önergesi. Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/517) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Tekirdağ iline bağlı bâzı ilçe ve köyle
rin yol ve köprü yapımına dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/518) 

64. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, 
Futbol Federasyonu Başkanı'nın maaş alıp al
madığına dair yazılı soru önergesi, Devlet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/519) 

65. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
dar gelirli vatandaşlara mesken kredisi veril
mesine dair yazık soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/520) 
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66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ankara şehrinin trafik problemine dair yazıl 
soru önergesi, imar ve iskân ve içişleri Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/521) 

67. — Ankara Milletvekili i. Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, Devlet Memurları Kanununa dair yazıl 

soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/522) 

68. — Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün, 
Tunceli'nin okul ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/523) 

»>-•-« 

BÎRÎNOİ OTURUM 
BAŞKAN — Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ikinci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Saym arkadaşlarımın kabul düğme
lerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, rförüş-

melere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi ('Başkanvehil
leri, İdareci t)'yeler, Kâtipler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanının sureti teşkili ile ilgili olarak 
Başkanlığımda grup temsilcileriyle yapılan top
lantıda Başkanlık divanlarında grupların hangi 
oranda ve hangi görev yerlerini temsil etmek 
suretiyle vazife alacakları hususu bir mutaba-
katle halledilmiş değildir. Bu sebeple bâzı grup
lar da (kendilerine düşen oran ölçüsünde nam
zetlerini hazırlamış değillerdir. İ$u imkânı ha-
zırlıyabilmek için grup başkanlariyJe Pazartesi 
günü saat onda yeniden bir toplantı yapılması 
hususu kendileriyle mutabık kalınarak karar
laştırılmıştır. 

Şimdi gündemimizde Yüce Heyetinize sunul
ması icabeden ve tatil içinde müterakim bâzı iş
lerimiz vardır. Bunların sunuşlarını yapacağız. 

Bu arada muhterem arkadaşlarım, bizim İç
tüzüğümüzün 23 ncü maddesinde komisyonla
rın, Başkanlık seçimini takibeden ilk Birleşim
de seçilmesi hususu yazılıdır. Fakat şu Anaya

sa zarureti karşısında yani Başkanlık Divanı
nın teşlkili hususundaki Anayasa hükmü karşı
sında bu da geç kalmış oluyor. 

2. — Başbakan Süleyman Demir-eVin 13 - 17 
tarihleri arasında yapacağı Romanya ziyaretin
de kendisine refakat edecek milletvekilleri hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/737) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 - 17 Eylül 1967 tarihleri arasında Roman
ya'yı resmen ziyaret edecek olan Başbakanımı
za Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı, İstan
bul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Yardımcı, İs
parta Milletvekili Dr. Ali İhsan Balım, Bursa 
Milletvekili İbrahim Öktem ve Muğla Milletve
kili Turan Şahin'in refakat etmeleri uygun gö
rülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisten gerekli kararın alınmasına delâlet bu-
yurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Başbakan Süleyman Demirel'in 18 - 25 
Eylül 1967 tarihleri arasında yapacağı Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğini ziyaretinde 
kendisine refakat edecek milletvekilleri hakkında 
Başbakanlık tezkeres (3/736) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

18 - 25 Eylül 1967 tarihleri arasında Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğini resmen ziya
ret edecek olan Başbakanımıza İstanbul Millet
vekilleri Aydın Yalçın, İsmail Hak|kı Tekinel, 
Prof Dr. Mehmet Yardımcı ile Artvin Milletve
kili Sabit Osman Avcı, İsparta Milletvekili Dr. 
Âli İhsan Balım, Erzurum Milletvekili Turhan 
Bilgin, Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 
Muğla Milletvekili Turan Şahin'in refakat et
meleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisten gerekli kararın alınmasına delâlet bu-
yurulmasmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN —• Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 20 - 24 
Ekim 1967 tarihleri arasında yapacağı Irak ziya
retine kendisine Bursa Milletvekili Ömer Öztürk-
men ile Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'-
nun refakat etmelerinin uygun görüldüğü hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/734) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

20 - 24 Ekim 1967 tarihleri arasında Irak'ı 
resmen ziyaret edecek olan Başbakan Süleyman 
Demirel'e Bursa Milletvekili Ömer öztürkmen 
ile Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'nun re-
fajkat etmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demir;! 
başbakan 

BAŞKAN —Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, 1 - 8 
Kasım 1967 tarihleri arasında yapacağı İngilte
re ziyaretinde kendisine Ordu Milletvekili Feri
dun Cemal Erkin ile İstanbul Milletvekili Mu
hittin Güven'in refakat etmelerinin uygun gö
rüldüğü hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/735) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 - 8 Kasını 1967 tarihleri arasında İngiltere'
yi resmen ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı
mız Cevdet Sunay'a Ordu Milletvekili Feridun 
Cemal Erkin ile İstanbul Milletvelâli Muhittin 
Güven'in refakat etmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — İran ve Pakistan Devlet Başkanları ile 
Tahran'da yapılacak toplantıya katılacak olan 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, 
kendisine Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğü hakkında Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/717) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel, Tahran'da 
İran ve Pakistan Devlet Başkanları ile yapıla
cak toplantıya memleketimizi temsilen katılaca
ğından, dönüşüne kadar Başbakanlığa, Adalet 
Bakanı B. Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Tah-
ran'a yapacağı seyahati dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/718) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Tahran'a yapacağı seyahat dolayısiyle Baş
bakan B. Süleyman Demirel'e refakat edecek 
olan Dışişleri Bakanı B. ihsan Sabri Çağlayan-
gil'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İç
işleri Bakanı B. Faruk Sükan'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, 
kendisine Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/721) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, kendi
sine Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşü
ne kadar, kendisine İçişleri Bakanı Faruk Sü
kan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/720) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı îhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
kendisine İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

J.O. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakam Sadettin Bilgiç'in dönüşüne 
kadar, kendisine Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
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beyli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/719) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka
nı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, Ulaştır
ma Bakanlığına Devlet Bakam Hüsamettin Ata
beyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görüldüğünü arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet TürkeVin dönüşüne kadar, kendi
sine Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/722) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
B. Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Ticaret 
Bakanlığına, Devlet Bakanı B. Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1.2. — Başbakan Süleyman DemireVin, Yu
nan Başbakanı, Kollias ile Dedeağaç'ta yapacağı 
görüşmelerden dönüşüne kadar, kendisine Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesiııin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/723) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in Kıbrıs 
konusunda Yunan Başbakanı Kollias ile Dede
ağaç'ta yapacağı görüşmelerden dönüşüne ka
dar, Başbakanlığa Adalet Bakanı B. Hasan Din
çer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

13. — Başbakan Süleyman Demirel'in Yunan 
Başbakanı Kollias ile Dedeağaç'ta yapacağı gö
rüşmelerde kendisine refakat edecek olan Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/724) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in Kıbrıs ko
nusunda Yunan Başbakanı Kollias ile Dedea
ğaç'ta yapacağı görüşmelerde kendisine refa
kat edecek olan Dışişleri Bakanı B. ihsan Sab
ri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, tçilşeri Bakanı B. Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

14. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Ro
manya'ya yapacağı ziyaretten dönüşüne kadar, 
kendisine Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/712) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 
üzerine Romanya'ya yapacağı ziyaretten dönü
şüne kadar, Başbakanlığa Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görüldüğünü arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

15. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Ro
manya'yı ziyaretinde kendisine refakat edecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/713) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 
üzerine Romanya'ya yapacağı ziyaret dolayısiy-
le kendisine refakat edecek olan Dışişleri Baka
nı thsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sü
kan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

/ Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Ro
manya'yı ziyaretinle kendisine refakat ede
cek olan Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un, dö
nüşüne kadar, Sanayi Bakanlığına Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/714) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 
üzerine Romanya'ya yapacağı ziyaret dolayı-
siyle kendisine refakat edecek olan Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un dönüşüne kadar, Sa
nayi Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in vekillik etmesinin Başbakanının tekli
fi üzerine,, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

17. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Ro
manya ziyaretinde kendisine refakat edecek 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Köy İşleri Bakanı Turgut 
Toker'in vekülik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/715) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in vâki davet 

üzerine Romanya'ya yapacağı ziyaret dolayı-
siyle kendisine refakat edecek olan Enerji ve 
Tabiîî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba-
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kanlığına, Köy işleri Bakanı Turgut Toker'in 
vekillik etmesinin, Başbakanının teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

18. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı İlhamı Ertem1 in, dönüşüne ka
dar, kendisine, Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/716) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı B. ilhami Ertem'in dönüşüne .kadar, 
Millî Eğitim Bakanlığına Millî Savunma Ba
kanı B. Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanının teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

19. —• Başbakan Süleyman BemireVin Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapaca
ğı ziyaretten dönüşüne kalar, Başbakanlığa, 
Adalet, Bakanı Hasan Dinçer'in vekllik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/725) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman 'Demirci'm, vâki da
vet üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine* yapacağı ziyaretten dönüşüne ka
dar, Başbakanlığa Adalet Bakanı B. Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lif i üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

20. — Başbakan Süleyman D emir eV in Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapaca
ğı ziyarette kenrisine refakat edecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sibri Çağlayanğil'in dönüşüne 

kadar, Dışişleri Bakanlığınaı İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/726) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in, vâki da
vet üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine yapacağı ziyaret dolayısiyle kendi
sine refakat edecek olan Dışişleri Bakana B. 
ihsan Sabri Çağlayanğil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına içişleri Bakanı B. Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rini. 

Cevdet Sunay , 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

21. — Başbakan Süleyman Demirel'in Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yarette kendisine refakat edecek olan Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut'un dönüşüne kadar, 
Sanayi Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in vekillik etmesinin uygun, görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi' (3/727) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in vâki da
vet üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine yapacağı ziyaret dolayısiyle' kendisi
ne refakat edecek olan Sanayi Bakanı B. Meh
met Turgut'un dönüşüne kadar, Sanayi Ba
kanlığına Bayındırlık Bakanı B. Orhan Alp'm 
vekillik etmesinin, Başbakanının teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
V 

22. —• Başbakan Süleyman Demvtel'in Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı zi
yafette kendisine refakat edecek olan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Befet Sezgin'in dönü
şüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına, Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in ve
killik etmesinin uygun, görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/728) 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in, vâki da
vet üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine yapacağı ziyaret dolayısiyle kendi
sine refakat edecek olan Enerji ve Tabiî Kay- I 
naklar Bakanı B. Refet Sezgin'in dönüşüne 
kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na Köy İşleri Bakanı B. Turgut Toker'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

23. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan I 
Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın dönüşüne ka- I 
Uar, kendisine, Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun vekillik etmeninin uygun görül-
lüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/729) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı B. Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar, | 
Maliye Bakanlığına Millî Savunma Bakanı 
B. Ahmet Topaloğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

24. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın dö
nüşüne kadar, kendisine, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/730) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışıma gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı B. Nihad Kürşad'ın dönü
şüne kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı B. Seyfi öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanının teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. | 
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25. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 20-24 
Ekim 1967 tarihleri arasında Irak'a yapacağı 
ziyaretten dönüşüne kadar, kendisine, Adalet 
Hakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/731) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in 20 -
24 Ekim 1967 tarihleri arasında Irak'a yapaca
ğı resmî ziyaretten dönüşüne kadar, Başba
kanlığa Adalet BakanıB. Hasan Dinçer'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

26. — Başbakan Süleyman Demirel'in Irak'a 
yapacağı ziyarette kendisine refakat edecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇaşlayangU'in dö
nüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, İçişleri 
Hakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/732) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Bay Süleyman Demirel'ia Irak'a 
yapacağı resmî ziyaret dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı B. ihsan 
Sabri Çağlayangin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına içişleri Bakanı B. Faruk Sükan'ın 
vekillük etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

27. — Başbakan Süleyman Demirel'in Irak'a 
yapacaşı ziyarette kendisine refakat edecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beylinin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/733) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan B. Süleyman Demirel'in Irak'a 
yapacağı resmî ziyaret dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı B. Refet Sezgin'in dönüşüne kadar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Devlet 
Bakanı B, Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

28. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin dönüşüne kadar, 
kendisine, Devlet Bakanı Seyfi Öztük'ün vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/765) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
B. Hüsamettin Atabeyli'nin dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı B. Seyft öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

29. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm İn
giltere'ye yapacakları ziyarette kendisine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangü'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlı
ğına, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/766) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbakammızm, vâki davet üzerine, in
giltere'ye yapacakları ziyaret dolayımyle, kendi
lerde refakat edecek olan Dışişleri Bakanı B. 
ihsan Sabri Ça^layanoil'in dönüsüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına içişleri Bakanı B. Fa
ruk Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
tekb'fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

İbrahrn Şevki Atasalın 
Cumhurbakanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

30. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Türkiye'nin deniz, göl ve nehir kı
yılanyle ilgili Başbakan, Maliye; Turizm ve Ta
nıtma, İçişleri bakanlarından olan sözlü sorusu
nun yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
(6/386) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 7 . 1967 tarihinde Başbakan, Maliye, 

Turizm ve Tanıtma ve İçişleri bakanları tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmak üzere tak
dim ettiğim ve Türkiye'nin deniz, göl ve nehir 
kıyılariyle ilgili sual takririmin yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talebediyorum. Gereğini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Kemal Sanibrabimoğlu 
Adana Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

31. — 1961 Anayasasının meriyetinden beri 
altı toplantı yılı geçmiş olmasına rağmen İçtüzü-
şün yapılmamış olması karşısında, İçtüzük tek
liflerini yapacak olan sayın üyelere yardımcı 
olmak üzere bâzı dokümanların hazırlandığı hak
kında Başkanlığın sunuşu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ehem
miyeti sebebiyle bir hususu Yüce Heyetinize 
şahsan sunuş olarak yapmak istiyorum. 

Yüce Heyetinizce malûmdur ki, 1961 Anaya
sasının meriyetinden bu yana Meclisiniz altı 
toplantı yılını tamamlamış ve bu arada tutanak
lara usul tartışmalariyle ilgili olarak kabarık 
sayfalar intikal etmiş olmasına rağmen henüz 
yeni İçtüzüğümüzü yapmış değiliz. Başkanlığa 
verilmiş bir içtüzük teklifi de yoktur. 

İçtüzük teklifini yapmak her milletvekili 
için bir hak, hele şu vaziyete göre, bir mesu
liyet, bir vazife olarak meydandadır. Başkan
lığınızın, içtüzük teklifini hazırlamaya kararlı 
olan sayın arkadaşlarımızın çalışmalarına ha
zırlık olmak üzere, çalışmalarına yardımcı ol
mak üzere daha evvelden bâzı dokümanlar ha
zırlandığını söylemek isterim. Bunları sırasiyle 
Yüksek Heyete arz ediyorum:. 

Birisi; Kurucu Meclisin, bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyesi olan veya olmı-
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yan, Anayasa Komisyonu üyelerinin tamamı
nın iki vesileyle müştereken verdikleri bir 
rapordur. 

İkincisi; Başkanlığımızca Ankara ve İstan
bul üniversitelerine yazılmış olan ve altı yıldan 
beri çeşitli vesilelerle üzerinde münakaşa etti
ğimiz Anayasa maddelerinin mânaları hakkın
da Anayasa profesörlerinin mütalâalarını isti-
yen bir anket ve bu ankete verilmiş cevaplar
dır. 

Üçüncüsü; Meclisimize daha evvel bir sa
yın arkadaşımız tarafından verilmiş bir İçtü
zük teklifi ki, bilâhara geri almıştır, fakat ça
lışmalara esas olmak üzere bu da dokümanlar 
arasında bulunmaktadır. 

Ayrıca, 1961 yılmdanberi gerek Meclisimiz
de, gerekse Senatoda çeşitli vesilelerle sayın 
üye arkadaşlarımızın İçtüzük ve usul hakkında
ki konuşmaları bir fihrist halinde hazırlanmış 
ve alâkalı bulunan maddeleri de tesbit edilmiş
tir. Bu suretle o maddelerin tanziminde zaman 
zaman yapılan bu usul konuşmalarında deği
şik arkadaşlarımızın görüşlerini de bilmek im

kânı hâsıl olacaktır. Bütün bunlar İçtüzük tek
lifini yapmaya hazır olan arkadaşlarımız için 
birer doküman olarak bulundurulmaktadır. 

Bu arada geçen içtima yılında grup temsil
cisi arkadaşlarıma rica ederek her gruptan bir 
üyenin İçtüzük Hazırlama Komisyonunu teşkil 
ederek bir İçtüzük hazırlamasını rica etmiştim. 
Bunun üzerine bütün gruplar birer üye ile bu 
İçtüzük Hazırlama Komisyonunun teşkilinde 
Başkanlığa yardımcı oldular. Ancak, bütün 
parti gruplarından temsilci bulunan bu İçtüzük 
Hazırlama Komisyonu dört toplantı yapabil
miştir ve ondan sonra çalışmalarına devam ede
memiştir. Bütün bu hususları, büyük ehemmi
yetine binaen, Yüce Heyetinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin başında 
ifade ettiğim gibi, Başkanlık Divanı seçimine 
esas olacak çalışmaların henüz yapılamamış 
olması sebebiyle ve gündemimizde başka bir 
husus kalmadığı için yani 6 Kasım 1967 Pazar
tesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,22 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Ahur
hisar köyünün içme suyu işinin ne zaman biti
rileceğine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turgut Teker'in yazılı cevabı. (7/370) 

4 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Köy İşleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla 
Afyon K. Milletvekili 

Murat Öner 

Soru : 
Afyon - Sandıklı ilçesinin Ahurhisar köyüne 

içmesuyu getirilmesi 1965 yılı programına alın
mıştır. Köylü imece ve para yardımında bulun
muştur. Fakat inşaat 1965 ve 1966 yıllarında 
bitirilemediği gibi bu yıl da hâlâ sürüp gitmek

te, hattâ yüzüstü kalmaktadır. İşin hiçolmaz-
sa bu yıl bitirilmesi için ne gibi tedbirler alın
ması düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 16 . 10 . 1967 

Müsteşarlık 
Sayı :3098 

Konu : Afyon Milletvekili Sa
yın Murat öner'in soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 5 . 1967 tarih ve Gn. S. K. Md. 

7/370 - 4227/24960 sayılı yazıları: 
Afyon - Sandıklı ilçesine bağlı Ahurhisar 

köyünün içmesuyu işinin ne zaman bitirileceğine 
dair Afyon Milletvekili Sayın Murat Öner'in 
Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi ce
vabının ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
H. Turgut Toker 
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Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Ahurhisar 
köyünün içmesuyu işinin ne zaman bitirileceği
ne dair Afyon Milletvekili Sayın Murat Öner'in, 
Köy İşleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Adı geçen köyün içmesuyu işi 1965 yılında 
valilikçe yapılan ek inşaat programına alınarak, 
yılı içinde kaptaj inşaatı tamamlanmıştır. 
îsale hattının hafriyatı da köylü tarafından 
taahhüdedilmiş olmasına rağmen ikmal edile
memiş ve inşaat mevsimi sona ermesi dolayısiyle 
işin bitirilmesi mümkün olamamıştır. Bu iş için 
köye 25 371,84 lira değerinde 21/2 lik 1 482 m. 
jütlü çelik boru ve 1 062 liralık çimento, demir, 
ve patlayıcı madde tahsis edilmiştir. 

1966 yılında ise, işin tamamen ikmal edil
mesi için gayret sarf edildiği halde yine köylü
nün işi benimsememesi sebebiyle iş tamamen 
ikmal edilememiştir. Yapılan teşebbüslerden 
bir sonuç alınamayınca, Afyon Valisi ile YSE 
Müdürü bizzat köye kadar giderek yaptığı gö
rüşmeden sonra köye 968,75 Tl. değerinde 6 250 
Kg. çimento, 582,50 Tl. değerinde dinamit, kap
sül ve fitil, 69 230 Tl. değerinde 21/2 lik 2 613 m. 
11/2 lik 3 120 m. jütlü çelik boru tahsis edilerek 
işin köye kadar olan kısmı güç tamamlatılabil-
miştir. 

işin 1965 yılında projesi dahi hazırlanma
dan acilen Özel İdare imkânları ile ele alındığı 
halde, köy halkının taahhüdettikleri 4 000 T1 

lik nakit yardımından halen 1 000 lirasını dahi 
vermedikleri anlaşılmıştır. 

Şebeke plâna göre mezkûr köyün kanalları 
köylü tarafından kazıldığı takdirde 1967 yılı 
ek programına alman şebeke işi de ikmal edil
miş olacaktır. 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Gümüşhacıköy'ün, Ilamamözü bucağına, bağlı 
Damladere köyünün içmesuyu ihtiyacına dair 
sorusu ve Köy işleri Bakanı Turgut Tolcer'in 
yazılı cevabı (7/372) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

1. — Amasya, Gümüşhacı köy ilçesinin Ha-
mamözü bucağına bağlı Damla Dere köyünün, 
içme suyu için yapılan muayenesinde suyun: 
«içilmez» raporu olduğundan çeşmelerin başına 
(Bu su içilmez) diye levha asıldığını bizzat 
görmüş bulunmaktayım. Vatandaşlar suyu iç-
mekteler, çünkü başka suları yok. Rahatsızla
nıp 40 Km. mesafedeki Gümüşhacı köyde dok
tora başvurmaktadırlar. 

2. — Damla Dere köyü muhtarı, her sene 
Y. S. E. ye müracaat etmekte, her nedense, in
şaat programına alınmamaktadır. 

3. — Damla Dere köyünün - Su içilmez - ra
porunu birkaç gün evvel, bir dilekçe ekliye-
rek Sayın Bakanlığa arz etmiş bulunmakta
yım. 

4. — Sayın Bakanlık bu köyün âcil durumu 
karşısında ne tedbir almıştır. 

Bakanlık bu köyün içme suyu inşaatını han
gi senenin programına almayı düşünmekte
dir. 

T. 0. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Say ı : 3023 7 .10 .1937 

Konu : Amasya Milletvekili Sa
yın Kâzım Ulusoy'un yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9 . 10 . 1967 
İlgi : 10 . 5 . 1967 T. ve 4246-25033 -

7/371 sayılı yazıya. 

Gümüşhacıköy - Hamamözü bucağına bağ
lı Damladere köyünün içme suyu hakkında 
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Gümüşhacıköy - Hamamözü bucağına bağlı 
Damladere köyünün içme suyu ihtiyacına dair 
Amasya Milletvekili Sayın Kasım Ulusoy tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı sorunun 
cevabıdır. 
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tçme suyu durumu; mahallinde yapılan ince
leme sonunda hazırlanan istikşafi etüt rapo
runa göre, isale hattındaki heyelan dolayısiyle 
sık sık arıza yapan, zeminden sızan sularla 
içilmez hale gelen adı geçen köyün içme suyu 
işinin keşif bedeli 80 000 Tl. dır. Köyün yapa
cağı yardımlar da göz önünde tutularak 1967 
yılı ek kaptaj ve su araştırması programına 
alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

inşaatı da 1968 yılı programına alınarak 
yılı içinde bitirilmesi sağlanacaktır. 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Vlusoy'un, 
Amasya'nın Hesaptal köyü içmesuyu inşasının 
ne zaman programa alınacağına dair sorusu ve 
Köy işleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı ceva
bı (7/372) 

8 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

1. — Amasya merkeze bağlı Hesaptal köyü, 
Yeşilırmak kenarında yıllardır susuzluktan kıv
ranan bir köydür. 

2. — Birkaç senedir içme sularının yapıl
ması için Vilâyete müracaatta bulunmaktadırlar. 

3. — 1966 senesini de vilâyet inşaat prog
ramına alıyor. Köy işleri Bakanlığı program
dan çıkarıyor. 

4. — 1967 senesi Y. S. E. Amasya bölgesi 
yine programa alıyor. Fakat, bu sefer de vilâ
yet çıkarıyor. 

Amasya Y. S. E. tarafından köye 1966 sene
sinde birkaç defa gidilip vatandaşlara 1967 
senesinde içme sularının yapılacağı vadediliyor. 

Y. S. E. tarafından müspet puvan veriliyor. 

Adı geçen köy için, Sayın Bakanlığın içme 
suyu inşaat programının hangi sene düşünül
düğünün bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 3100 -19680 16 .10.1967 

Konu : Amasya Milletvekili Sa
yın Kâzım Ulusoy'un yazılı 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

16 . 10 . 1967 
ilgi : 10 . 5 . 1967 tarih ve Gn. S. K. Md. 

7/372 - 4247/25034 sayılı yazıları. 

Amasya'nın Hesaptal köyü içme suyu in
şasının ne zaman programa alınacağına dair 
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy tara
fından Bakanlığıma verilen yazılı soru önergesi 
cevabının ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Amasya Hesabtal köyü içme suyu işinin 
ne zaman programa alınacağına dair Amasya 
Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen yazılı sorusuna cevaptır. 

Amasya Merkez Hesabtal köyü içme suyu 
işinin; Mahallinde yapılan icleme sonunda ha
zırlanan istikşafi etüt raporuna göre, keşif be
deli Cabır deresi mahallesiyle beraber 78 847 
Tl. olup, vadedilen 26 689 Tl. işçilik v.s. halk 
yardımı ile öncelik puvanı 97 dir. 

1966 ve 1967 yıllarında içme suyu inşaat 
programına alındığına dair bir kayda rastlan-
mıyan ve ancak 1967 istikşafi etüt programına 
dâhil bulunan Hesaptal köyünün Valilikten en 
son alman bilgiye göre 9 mahalleden teşekkül 
ettiği, bunlardan Ağıldere, Fındıklı, Hacılar-
bağı, Karakaya ve Ahmet Koltuğu mahalleleri
nin içme sularının bulunduğu Keçili mahallesi
nin içme suyunun 1959 da Valilik eliyle onarı
mı yapıldığı ve Kurucay mahallesinin de yine 
Valilik eliyle içme suyuna kavuşturulduğu an
laşılmıştır. 

Geriye kalan ve içme suyu bulunmadığı 
anlaşılan büyük - köy ve Oabir deresi mahal
lesinin içme suyu işinin de 1968 yılı progra
mına alınarak, içme suyuna kavuşturulması 
sağlanacaktır. 
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4. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin
ci'nin, Rize adliyesinde kaybolan mahkûmiyet 
dosyasına ve bu yer adalet mensuplarının mâ
ruz kaldığı tehdit ve tecavüzlere dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm yazılı cevapları (7/377) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içimleri ve Adaleti Ba
kanları tavafmdan yazılı olarak cevaplandırıl
mam n?\ avac111 ̂ mızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 

1. Rize'de din esasına dayanan bir Devlet 
düşeni kurma yolundaki gizli cahsmalarmdan 
dolayı nurcu Hr vatandaş 1966 yılının 12 nci 
aymda mahkûm edilmiş midir? 

2. Bu vatandasın mahkûmiyet kararmı mü-
taakır) mahkemeye ait dosya ağır ceza kaimin
den çalındığı ve faillerinin tesbit edilemediği 
doğru mudur? 

3. Dâvanın yeniden görüşülmesi üzenine 
R w Ağ'r Ceza Mahkemesi Başkanı ile Rize 
Cumhuriyet Savcısmm ve dâvanın en önemli 
şahitlerinden birinin evlerinin dinamefenerek 
hayatlarına son verilmek istendiği ve feci ola
yın faillevinin 3 aydan beri tesbit edilemediği 
doğru mudur? 

4. Rize adliye teşkilâtına mensup hâkim 
ve «avcılarm devamlı bir tehdit altında bulun
dukları ve hayati endişe sebebiyle huzur içinde 
görev yapmalarının imkânsız hale geldiği doğ
ru mudur? 

5. Bir hukuk Devleti düzeninde bağımsız 
adlivenin huzur içinde çalışmasını sağlamanın 
Hükümetin başlıca görevi olduğuna kaani mi
siniz? 

Bu takdirde Rize adliye teşkilâtı mensupla
r ına yargı görevlerini her türlü tesirden mâ
sun bir şekilde yapmalarını sağlamak gerek
mez mi? 

6. Bu temel prensiplere inanıyorsanız, şim
diye kadar Rize Adliye teşkilâtına mensup hâ
kim ve savcılarm emniyet içinde çalışmasını 
sağlıyacak ne gibi tedbirler alınmıştır? 

7. Rize Adliye teşkilâtı mensuplarına kar
şı Henen suçların ve devam eden tehditlerin fail
lerini tesbit etmek için ne gibi çalışmalar yapıl
mıştır? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
4 . 7 . 1967 

Sayı : 22502 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Ta
rık Z'ya Ekinci'nin yazılı soru öner

gesinin cevaplandırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-* 
!üğü, 12 . 5 . 1967 gün ve 7/377 - 4275/25271 sayı
lı yazılarj na : 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Jükinci tarafından içimleri Bakanlığına ve Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin Ba
kanlığıma taallûk eden kısımları hakkında ge
rekli bilgi aşağıda arz edilmiştir. 

1. Lâikliğe ay kın olarak, Devletin temel 
nizamlarını dinî esas ve inançlara uydurmak 
ve teokratik bir devlet yapısı getirmek amaciyle 
dinî propaganda yapmaktan sanık Murat Hut'un, 
Rize Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma
sı sonunda; Türk Ceza Kanununun 163/4, 59 ve 
173/4 maddeleri uyarınca, binnetice 10 ay müd
detle ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine ve 3 ay 
10 gün müddetle Yalova'da ikametle, emniyeti 
umumiye nezareti altına alınmasına ve emanetteki 
resimli kart, 16 sahifelik evrakı matbua, Dön-
miyeceğiz başbklı yazı ve Hakikat Nurları adlı 
kitabın da, aynı Kanunun 36 ncı maddesi gere
ğince müsaderesine, 26 . 12 . 1966 tarihinde, 
966/69 -131 sayı ile karar verildiği; 

2. Sanık tarafından 31 . 12 . 1966 günlü di
lekçe ile temyiz edilen mahkûmiyet dosyası Yar-
gıtaya sevk edilmek üzere, henüz C. Savcılığına 
tevdi edilmezden önce 23 . 1 . 1966 - 27 .1.1966 
talihleri arasında mahkeme kaleminde kaybol
duğu, yapılan mütaaddit aramalar rağmen bu-
Vi.namj.yan dosyanın yenilenmesi ve sorumluların 
te^it i için, keyfiyetin ağır ceza mahkemesi C. 
Savcılığına intikâl ettirilmesi üzerine, kanuni 
gereğine tevessül olunduğu ve durumun ayrıca 
mahallî adalet komisyonu başkanlığına da bil
dirildiği, ! 

Dosyanın yenilenmesi zımnında; suç konusu 
belgelerin emenatte ve bu işe ait talepname, esas 
hakkında iddianame, son soruşturmanın açılma
sı ve nihayet mahkûmiyet kararının mevcudiye
ti karşısında, konu ile ilgili olarak Yargıtay Bi-
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rinci Ceza Dairesinin 10 . 5 . 1967 gün ve 
1309/363 sayılı kararı da göz önünde tutulup, 
soruşturma safhalarının ve duruşmanın tekrarı
na tevessül olunduğu, 

Dosyanın kaybolması veya çalınması ile ilgili 
olarak, keyfiyete muttali olunduğu andan itiba
ren, yapılmakta olan tahkikatın bizzat Cumhuri
yet savcısı tarafından yürütüldüğü, ancak dosya
nın kaybolduğu veya çalındığı ve faillerinin kim
ler bulunduğu hususunda henüz bir sonuca va-
rılamadığı, 

3. 5 Mart 1967 tarihinde, saat 0.1 sıralarında, 
Rize C. Savcısı ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
nın oturdukları apartmanın 2 ve 4 ncü katların
daki giriş kapıları önünde ve aynı gece bir polis 
memurunun da evi balkondan patlatılan dinamit 
olayı üzerine, derhal hâdiseye el konulduğu, her 
hangi bir can kaybı ve yaralama tevlidetmiyen 
olayın henüz faulleri tesbit olunamamakla bera
ber, soruşturmaya muhtelif yönlerden devam 
edildiği ve vukuu anından itibaren keyfiyetin 
Bakanlıkça da önemle izlendiği, 

Dinamitin patladığı yerler ve bu arada, polis 
memurunun mahkûmiyetle sonuçlanan mezkûr 
dâvanın tanıkları arasında bulunması, muhitte 
hadisatın irtibatlandırılmasına ve fiilin, mahkûm 
edilen şahsm yakınları veya kendisini tutanlar 
tarafından ika edildiği hususunda bir kanaatin 
uyanmasına yol açtığı, 

Bu arada, Rize Ağır Ceza Mahkemesince mah
kûm edilen Murat Hut'un, Bakanlığa gönderdiği 
17 . 4 . 1967 günlü dilekçe ile, bu yer C. Sav
cısından şikayet etmesi üzerine, konunun bu 
yönden de incelenmekte bulunduğu, 

İlgili dosyaların tetkikinden ve olayları ma
hallinde inceliyen Adalet Müfettişinin raporu 
münderecatmdan anlaşılmaktadır . 

Kanunların mutlak hâkim olduğu Hukuk 
Devletimizde, bütün müesseseler kanunların 
tâvin ettiği hudutlar içerisinde vazifelerini ken
diliklerinden yerine getirirler. Bunun yanında, 
kanuna aykırı her fiil ve hareket, kanunların 
öngördüğü usuller dairesinde takibedilerek, yine 
kanunlarda yazılı karşılığını bulur. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 21.8.1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube 1. B. 13312 - 4564 

Konu: Diyarbakır - Millet
vekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin yazılı soru önergesinin 
cevaplandırıldığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü, 12 . 5 .1967 gün ve 7/377 - 4275/25271 sayılı 
yazı; 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Ekinci tarafından Adalet Bakanlığına ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin 
Bakanlığıma taallûk eden kısımları ile ilgili ce
vaplar aşağıda arz edilmiştir. 

1. Rize ili Çamlıbel Mahallesi halkından 
Hasanoğlu 1936 doğumlu Murat Hutoğlu, lâik
liğe aykırı olarak Devletin temel nizamlarını 
dinî esas ve inançlara uydurmak ve teokratik 
bir devlet yapısı getirmek amaciyle dinî propa
ganda yapmaktan sanık olarak 2 . 8 . 1966 tari
hinde yakalanmış ve adliyeye tevdi edilmiştir. 

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan du
ruşması sonunda müsnet suçtan dolayı; 10 ay 
ağır hapis ve 3 ay 10 gün müddetle Yalova'da 
ikametle, Emniyeti Umumiye nezareti altına 
alınmasına, 26 . 12 . 1966 tarihinde, 966/69-131 
sayı ile karar verilmiştir. 

2. Mahkûmiyet dosyasının Yargıtaya sevk 
edilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına tevdiin
den önce kaybolduğu hususu, mahallî Cumhuri
yet Savcılığının 1 . 2 . 1967 gün ve 967/100 sa
yılı yazısı ile Emniyet Müdürlüğüne bildirilerek 
dosyanın nasıl ve ne şekilde kaybolduğunun tes-
biti ile faillerinin aranması talebedilmiştir. Adli 
makamlarla da işbirliği yapılmak suretiyle dos
yanın aranması için lüzumlu her türlü soruştur
maya tevessül edilmişse de henüz faillerinin tes-
biti mümkün olamamıştır. Bu konudaki tahki
kata önemle devam olunmaktadır. 

3. 5 . 3 . 1967 tarihinde saat 01.00 sıraların
da, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile Cum
huriyet Savcısının oturdukları apartmanın 2 ve 
4 ncü katlarındaki giriş kapıları önünde ve po
lis memuru Nazım Aydın'm ikamet ettiği daire
nin üstünde bulunan dairenin balkonunda hüvi-
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yeti meçhul şahıslar tarafından dinamit patla
tılmıştır. Patlama olaylarında her hangi bir can 
kaybı ve yaralama husule gelmemiştir. Faillerin 
aranması için lüzumlu her türlü araştırma yapıl
mış ve bu arada Bakanlıkça da mahalline müte
hassıs elemanlar gönderilmiştir. Soruşturmaya 
hassasiyetle devam olunmaktadır. 

Dinamitin Ağır Ceza Reisi ile Cumhuriyet 
Savcısının ikamet ettiği daireler önünde ve dâ
va tanıkları arasında bulunan Polis Memuru Na
zım Aydın'in dairesi üzerinde patlatılmış olması 
muhitte hâdisenin dâva ile irtibatlandırılmasına 
ve fiilen, mahkûm edilen şahsın yakınları tara
fından ika edildiği hususunda bir kanaatin uyan
masına yol açmıştır. 

4. Rize Adliye teşkilâtına mensup Hâkim 
ve savcıların devamlı bir tehdit altında bulun
dukları hakkında Bakanlığıma ve mahallî em
niyet teşkilâtına intikal etmiş bir şikâyet mev
cut değildir. 

Anayasa ve kanunlarımızın teminatı altında 
bulunan vatandaş can ve mal emniyeti ile çalış
ma hürriyetini engelleyici her türlü davranışlara 
karşı Devlet zabıtası kanunlarla verilen yetki 
ve sorumluluk içinde her türlü tedbirleri almak
tadır. Zabıtanın bu görevini en iyi şekilde yap
masını teminen de takviyesi cihetine gidilmekte
dir. 

Keyfiyetin önerge sahibine duyurulmasına 
müsaadelerini arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Ay dm'm Umurlu bucağına iskân edilmiş olan 
göçmenlere dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/395) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

1. — 1951 yılında Aydın'm Umurlu buca
ğına iskân edilmiş olan göçmenlerden halen 
kaç aile Umurlu'da oturmaktadır? Bunlara top
rak verilmiş midir? Verilmemişse sebebi nedir? 

2. — Umurlu'nun Çıvğı mevkiinde., Hazi
neye ait olduğu anlaşılan 113 dönümlük tarla

nın, bahse konu çiftçi göçmenlere verilmesi hu
susunda, Aydın Vilâyet Makamında Köy İşleri 
Bakanlığı Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüne 
yazılan 14 . 4 . 1966 tarih ve 5 - 15/2/279 
sayılı yazı üzerine ne gibi bir işlem yapılmış
tır? 

3. — Bahse konu tarlanın Belediyeye satı
şına imkân olmadığı, Maliye Bakanlığı Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğünün 6 . 6 . 1966 gün 
ve Şb. 5 - 3307/3696 sayılı yazısı ile bildiril
miş olduğuna göre, toprağa ihtiyacı olan göç
menlerin dileğinin yerine getirilmesi için ne
den beklemektedir? 

4. — Toprak isteğinde bulunan göçmenlerin 
bu günkü malî ve iktisadî durumlarının tesbiti 
için her hangi bir resmî teşebbüste bulunul
muş mudur? Bu tesbitle görevli kılman mahallî 
makam, bu işi nasıl ve kimlerle temas ederek 
yapmıştır, sonuç resmî belgelere dayanıyor mu? 

5. — Anavatana sığman soydaşlarımızın hu
zursuzluklarının giderilmesi, birer mutlu müs
tahsil haline gelmeleri için, bahsekonu toprağın 
kendilerine dağıtılması için ne zaman emir ve
rilecektir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 29 . 8 . 1967 

Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi : 2 
3201 - 0 - 03472 - 29163 

Konu : Aydın Umurlu bucağında
ki göçmenler Hk: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 
7 . 6 . 1967 tarihli, 7/395 - 449/26441 sayılı 
yazınız : 

Maliye Bakanlığına yazılıp ilgisi itibariyle 
Bakanlığıma intikal ettirilen ve Aydın - Umur
lu bucağına iskân edilen Bulgaristan göçmen
lerinin arazi istekleriyle ilgili Çıvgı mevkiindeki 
(113) dönümlük Hazine arazisi hakkında Ay
dın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz tarafın
dan cevaplandırılması istenilen hususlar ilişik
teki yazımızla sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 
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Önergenin 
a) Sözlü veya yazı

lı olduğu : Yazılı 
b) Sahibi : Aydın Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 
c) Cevapla görev

li Daire : Köy isleri Bakanlığı 
d) Konu : Umurlu bucağındaki 

Bulgaristan geçinen
leri 

e) Havale yazısı : 7 . 6 . 1967 tarih ve 
Gn. Sek. 

Tarih ve sayısı : Kanunlar Md. 4449/ 
26441 - 7/395 

Aydın - Umurlu bucağına 1951 yılında is
kân edilmiş bulunan Bulgaristan göçmenleri
nin topraklandırılması keyfiyetiyle 113 dö
nümlük Hazine arazisi hakkında cari işlem 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. — 1951 yılında Aydm'ın Umurlu buca
ğına iskân edilmiş bulunan göçmenlerden halen 
Umurlu'da 14 aile ve Aydın il merkezinde de 
iki aile oturmaktadır. İlişiksiz Hazine arazisi 
temin edilemediğinden bunlara toprak veril-e 
memiştir. 

2. — Merkez ilçesinin Umurlu bucağında 
Cıvga mevkiinde 113 dönüm arazinin Umurlu 
Belediyesine satılmasında sakınca olup olma
dığının Bakanlığımızdan sorulması üzerine, bu 
arazinin durumu ve orada toprağa muhtaç çift
çi bulunup bulunmadığı, 25 . 3 . 1966 gün ve 
890/7902 sayılı yazımızla Aydın Valiliğinden 
sorulmuştur. 

Mezkûr Valilikten cevaben alınan 14.4.1966 
gün ve 5 - 15/279 sayılı yazıda : 

Bucak merkezinde yerleştirilen 20 göçmen 
ailesinden 16 ailenin topraksız olduğu ve Cıvgı 
mevkiindeki 113 dönüm araziyi Belediye örnek 
fidanlık yapmak için İsrar ettiği, bu arazinin 
göçmenlere yetişmiyeceği cihetle, Belediyeye sa
tışının çevre yararına olacağı bildirilmiştir. 

Buradaki topraksız çiftçi göçmenlerin duru
mu nazara alınarak bu arazinin Belediyeye sa
tılmasının uygun olmadığı, 24 . 5 . 1966 gün 
ve 2183 - 3007 sayılı yazınızla Maliye Bakan
lığına bildirilmiştir. 

3. — Bu yazımız üzerine, mezkûr arazinin 
Umurlu Belediyesine satışına imkân olmadığı, 
Maliye Bakanlığı M. Emlâk Gn. Md. ifadeli 

6 . 6 . 1966 gün ve Şb. V. 3307/3696 sayılı ya-
zılariyle Aydın Valiliğine bildirilmiştir. 

Kanunen hak sahibi çiftçi göçmenlerin bah
si geçen yerden topraklandınlmaları hususu 
18 . 7 . 1966 gün ve 336/2250 sayılı yazımız
la Aydın Valiliğine tebliğ edilmiştir. 

Bilâhare Aydın Valiliğinden alman 25.5.1967 
tarihli, 5 - 15/484 sayılı yazıda : 

Bu arazinin, Belediyece bucağın inkişafı ve 
gecekondu bölgesini önleme bakımından imar 
plânı içine alındığı bildirilmiştir. Bu durum 
karşısında çiftçiyi topraklandırma tüzüğünün 
4 ncü maddesine göre dağıtım dışı bırakılması
nın gerektiği hususu 12 . 6 . 1967 tarihli, 
3201 - 0/2363 sayılı yazımızla Aydın Valiliğine 
bildirilmiştir. 

4. — Toprak isteğinde bulunan göçmenlerin 
bu günkü malî ve iktisadî durumlarının tesbiti 
hususuna mahallince tevessül edilmiştir. 

Bu konuda; Aydın Valiliğinden alman 
14 . 3 . 1967 tarihli* 5 - 15/237 ve 21.7.1967 
tarihli, 5 - 15/721 sayılı yazılarda göçmenlerin 
halihazır malî durumlarının Bucak Md. tara
fından tesbit edildiği, bu tesbitte mahallî is
kân Komisyonunun göçmenler hakkında ve is
kânları sırasındaki ihtiyaçlılık kararları ile 
bunların halen oturdukları mahalle muhtarlık
larının ilmühaberine dayandığı belirtilmiştir. 

5. — Söz konusu göçmenlerin topraklandı
rılması hususunda gerekli bütün hassasiyet ve 
ilgi gösterilmektedir. 

Ancak çiftçiyi topraklandırma tüzüğünün 
4 ncü madesinin 1 nci paragrafında : 

«Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı kanun mucibince 
Belediye sınırları içinde olup imar plânmda 
belli bir ihtiyaç ve maksada tahsis edilmiş veya 
mesken yapılmasına elverişli olduğundan imar 
plânı içine alınmış olan veyahut imar plânı ol-
mayıpta Belediye sınırları içinde iskâna elveriş
li bölge dâhilinde olduğu Belediyelerce bildiri
len topraklar dağıtılamaz» denildiğine göre bu 
âmir hüküm karşısında söz konusu arazinin 
göçmenlere dağıtılması mümkün olamamakta
dır. 

Keyfiyeti saygı ile bilgilerine arz ederim. 

Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 
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6. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun; 
Konya'nın Ermenek ilçesi Başköy Belediye Baş
kanı ve akrabalarına yapılan tecavüz ve katil 
olaylarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın yazılı cevabı (7/404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma, içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesini saygı ile arz 
ederim. 

14 . 6 . 1967 
Nazif Kurucu 

Konya Milletvekili 

1. Ermenek ilçesinin Başköy Belediye Baş
kanı ve akrabaları, A. P. Belediye adayı tarafın
dan tehdidedilip, dövülmektedir. Akrabaların
dan biri gene son yapılan belediye seçimini ka-
zanamıyan A. P. adayının akrabaları tarafın
dan, siyasi maksatlarla öldürülmüştür. 

Kaza kaymakamı ve vali de belediye başka
nının ve akrabalarının hayatını korumak için 
her hangi bir tedbir almamışlardır. Devamlı hâ
diselere sahne olan Başköy'de, Önleyici tedbirler 
ne zaman alınacaktır. 

2. işlenen cinayeti ve çıkan hâdiseleri, Er
menek A. P. ilçe Başkanının ve Ermenek Bele
diye Başkanının teşvik ettiği ileri sürülmekte
dir. Onların hakkında her hangi bir işlem yapıl
mış mıdır? 

3. Yeni seçilen Başköy Belediye Başkanının 
görevlerini yapmasına, memurlarını tâyin etme
sine kaza kaymakamı tarafından engeller çıka
rılmaktadır. Kaymakam hakkında bu yönden 
bir takibat yapılmış mıdır? 

4. Başköy, kasabasında bir asayiş karakolu 
[kurulması faydalı olacaktır. Bu yönde bir çalış
ma oluyor mu? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 14 . 9 .1967 

Mahallî Ida. Genel Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

Sayı : 621.1.302.13/20670 
Konu : Konya Milletvekili Na
zif Kurueu'nun yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 6 . 1967 gün ve Millet Meclisi Genel 

Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/404-4566/ 
26824 sayılı yazılariyle alınan Konya Milletve

kili Nazif Kurueu'nun Konya ili Ermenek ilçesi 
Başköy Belediye Başkanı ve akrabalarına yapı
lan tecavüz ve katil olayları hakkındaki yazılı 
soru önergesi incelendi : 

1. Yazılı soru önergesinde iddia edildiğinin 
aksine, Başköy Belediye Başkanının akrabaları
nı silâhlandırarak karşı tarafa hücum ettirdiği, 
bir vatandaşın yaralanmasına, diğer vatandaşın 
ölümüne sebebiyet verdiği, bu sebepten yapılan 
tahkikat neticesinde belediye başkanının adam 
öldürmeye teşvik suçundan adalete sevk edildi
ği ve muhakemenin devam ettiği, 

Seçimler yapılırken ve seçim sonrası gerekli 
kolluk tedbirlerinin ilçe kaymakamlığınca alın
dığı ve halen de bir grup kolluk Ikuvvetinin Baş
köy'de bulunduğu, 

2. işlenen cinayet ve çıkan hâdiseleri Erme
nek Belediye Başkanının ve A. P. Başkanının 
teşvik ettiğinin vâridolmadığı, bu konuda adlî 
ma,kamlarca haklarında her hangi bir muame
leye tevessül edilmediği, 

3. Başköy Belediye Başkanının görevlerini 
yapmasına, memurlarını tâyin etmesine ilçe 
kaymakamının engel olmadığı, bilâkis belediye 
başkanı ve meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda 
vazife ve salâhiyetlerini anlatmak suretiyle 
kendilerine yardımda bulunduğu, 

4. Adı geçen yerde bugün için asayiş kara
kolu açılmasına lüzum görülmediği, gerektiği 
takdirde kasabanın bağlı olduğu karakolun tak
viye edilmek suretiyle mezkûr yerde sık sık dev
riye dolaştırılacağı, anlatılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

7. —• Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun; Ceyhan nehrinin anakolu ile, Savrun, 
Sünbaz adını taşıyan kollan ve Kozan'ın Kilgen 
ve Deliçay suları üzerinde daha evvel yapıl
makta olduğunu bildiğimiz baraj ve sulama etüt
lerinin ne safhada olduğuna dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/407) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
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landırılmasma delâletinizi arz ve rica ederim. 
13 . 6 . 1967 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Türkiye'nin en büyük ovalarından ve ve
rimli pamuk tarlalarından biri olan Çukurova'
nın hemen hemen her yıl Ceyhan, Seyhan ne
hirleriyle kollarının Toroslardan getirdiği az
gın sellerin istilâsına uğradığı bilinen bir ger
çektir. 

Her yıl görülegelmiş sellerin yaptığı ve de
vam etmekte olan zararları 100 milyonlarca li
rayı bulmaktadır. Ceyhan Yumurtalık, Osma
niye, Bahçe, Kadirli, Kozan ve kısmen Adana 
merkez kazasına bağlı köylerin hububat mah
sullerinin tamamı harabolmaktadır. Pamuk 
yerleri sel sularının getirdiği millerle kaplan
makta ve büyük masraflara yol açmaktadır. 
Çukurova çiftçisi bu yıl idrak ettiği pamuğu 
da değerinden daha ucuza satmış olmanın sı
kıntısı içindedir. Devletin müessir ve âcil yar
dım elleri ulaşmadığı takdirde önümüzdeki yıl
larda Çukurova korkunç yoklukların kucağına 
atılmış olacaktır. 

Ceyhan nehri ile Ceyhan'ın kolları olan 
Savrun, Sunbas, Deliçay, Kilgen çayı ve Sey
han nehri kolları üzerinde süratle baraj ve su
lama tesisleri yapılmadığı takdirde ak altın 
diyarı olan Çukurova ve bunların getirdiği fe
lâketler ve yokluklar diyarı haline gelecektir. 
Bu itibarla. : 

1. — Sözü edilen Ceyhan anakolu ile Sav
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan
ın Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütleri ne safhadadır? 

2. — Bu barajların fizibilite ve katı proje
leri belirtilmiş midir? İnşaat ne zaman başlıya-
caktır? Bunların ihale ve inşaası 1967 icra 
programına alınmış mıdır? 

3. — Bu barajlardan ve Kadirli'nin Meh-
metli barajından elektrik istihsali de düşünül
mekte midir? Bu bölgenin elektrik ve enerji 
ihtiyacının karşılanması ne şekilde mümkün 
olacaktır? Bu hususta hazırlıklar var mıdır? 
Varsa hangi safhadadır? 

4. — Kadirli'nin Kesiksuyu üzerindeki Meh-
metli barajının sulama kanal ve tesislerinin ik
mali işini üzerine alan şirketin bu işten vaz-
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geçtiği söylenmektedir. Doğru mudur, sebebi * 
nedir? Yeni ihale ne zaman yapılacaktır? 

5. — Seller dolayısiyle zarara uğnyan adı 
geçen mıntakalar çiftçi ve köylülerine bugüne 
kadar yapılan yardım nedir? Daha ne gibi yar
dım düşünülmektedir? 

6. — Ceyhan'dan bir kısım suyun Hatay 
ovasına verileceği söylenmektedir. Ceyhan ve 
kollarının su kapasitesinin Çukurova'nın adı 
geçen kaza ve köylerinin halihazırdaki ve is
tikbaldeki sulama ihtiyacını karşılıyacağı mu
hakkak mıdır? Değilse bu bölgenin suyunun 
başka bölgelere akıtılması düşünülebilir mi? 

T. C. 7 . 9 . 1967 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 02/8012/3634 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 6 . 1967 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/407 - 4576/26827 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun «Ceyhan nehrinin, Savrun, Sunbas kol
lan ve Kozan'in, Kilgen ve Deliçay sulan üze
rinde daha evvel yapılmakta olan Baraj ve su
lama etütlerinin ne safhada olduğuna» dair 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
«Ceyhan nehrinin, Savrun, Sunbas kollan ve 
Kozan'm Kilgen ve Deliçay suları üzerinde da
ha evvel yapılmakta olan baraj ve sulama etüt
lerinin ne safhada olduğuna» mütedair soru 

önergesi cevabı aşağıdadır 

1. — Tamamlanmış bulunan Ceyhan havza
sı Master plânında, Ceyhan nehri ve kollan 
üzerinde Aslantaş - Berke - Kızıltaş - Menze-
let - Kandil - Adatepe - Şef erli - Karakuz - Sa-
rıkız ve Savrun barajlarının inşaatı öngörül
müştür. 

Kartalkaya ve Kesiksuyu (Mehmetli) ba
rajlarının inşası ise devam etmektedir. Kozan 
barajı ise 5 . 8 . 1967 de ihale edilmiştir. 

Aşağı Ceyhan Kozan projesi sağ ve sol sa
hil cazibe sulaması - Aşağı Ceyhan Kesikköyü 
projesi Şıhsami köyü pompaj sulaması - Kar-
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talkaya projesi köprü ağzı sulaması - Dehliz 
sağ ve sol sahil sulamalarının katı projeleri 
1967 yılında, Aslantaş projesi Oevdetiye sağ 
sahil cazibi sulamasının ise kati projesi 1988 
yılında tamamlanacak olup, projenin tümü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1968 yı
lı inşaat programına teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

2. — Yukarıda bahsi geçen baraj ünitele
rinden Aslantaş, Berke kademesi, ve Kızıltaş 
barajları II nci Beş Yıllık Plâna teklif edilen 
tesisler arasında bulunmaktadır. 

Bu tesislerden Berke kademesi sadece hid-
ro elektrik üretimi gayeli olup, memleketin 
diğer enerji imkânları muvacehesinde, burada 
üretilecek enerjiye âcil ihtiyaç bulunmadığı 
gerekçesi ile II nci Beş Yıllıkta mütalâa edil
memektedir. 

Buna karşılık II nci Beş Yıllıkta olan ve 
Aslantaş projesi içinde yer alan sulama ve taş
kın koruma ünitelerinin meydana gelebilmesi 
için lüzumlu depolamanın en ekonomik ola
rak Kızıltaş barajında yapılabileceği görül
müş ve aynı zamanda en ekonomik enerji te
min eden bu ünitenin proje hazırlıklarına ge
çilecek şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 

Aslantaş barajı ve H. E. S. ile havza çapın
da ekonomik olmakla beraber rantabilite ba
kımından Kızıltaş barajı ve H. E. S. na naza
ran daha düşük olduğundan Kızıltaş barajı 
ve H. E. S. öncelik kazanmış durumdadır. 

Bu duruma göre sulama ve taşkın kontro
lü gayelerini yerine getirebilecek olan Kızıltaş 
barajı inşasından sonra Aslantaş barajı ve 
H. E. S. ne enerji maksatlı bir tesis olmakta 
ve buna göre inşa zamanının tesbiti sistemi 
enerji ihtiyacına göre yapılması düşünülmüş
tür. 

3. — Mehmetli barajı, yalnız sulama mak
satlı olup bu baraj ile 8270 Ha. arazinin sulan
ması sağlanmış olacaktır. 

Bölgedeki Kadirli, Kozan, Bahçe, Haruniye 
ve Toprakkale kasabalarının ihtiyaçları Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketi tarafından 
Osmaniye'de kurulmakta olan 154/33 KV. lık 
trafo merkezinden karşılanacaktır. 

Osmaniye trafo merkezinden itibaren bahis 
mevzuu bu kasabalara çekilecek enerji nakil 
hatları ve irtibat tesislerinden bâzıları iller 
Bankasının 1968 yatırım program tasarısına 

alınmış ve diğerleri de belediyelerince ihale 
edilmiştir. İller Bankası teklifine göre tesisler 
1969 senesinde ikmal edilecektir. 

4. — Kesiksuyu üzerindeki Mehmetli bara
jı inşaatı plânlamasının değişmesi üzerine tas
fiye edilmiş ise de yeniden ihale edilerek işe 
devam edilmiştir, inşaatın % 35 i tamamlanmış 
durumdadır. 

Kesiksuyu sulamasında anakanal ve dre
naj kanalları mütaahhidine ihale edilmiş olup 
halen üzerinde çalışılmaktadır. 

Regülâtör inşaatı ile kanalet şebekesi de 
önümüzdeki ay içinde ihale edilecektir. 

5. — Taşkın dolayısiyle, zarara uğrıyan 
çiftçilere yapılacak yardım konusu; Bakanlı
ğımızla ilgili bulunmaktadır. 

6. — Karasu üzerinde düşünülen Tahtaköp-
rü barajı ile Kırıkhan - Hassa - İslâhiye ovası 
ve Amik ovasının aşağı kesimlerinde ceman 
95 270 H. arazinin sulanması öngörülmüştür. 

Bu projede, Karasu nehrinin tabiî akımları 
ve Menzelet barajı revervuarından derive edi
len Ceyhan nehri havzasından gelen sudan isti
fade edilecektir. 

Ceyhan nehrinden âzami istifade sağlanma
sı düşünülmüş, olup, havzadaki fazla suyun, 
başka bir havzaya aktarılması optimum den
geyi sağlamak bakımından uygun bulunmuş
tur. 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Boğa çayının ıslahına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Raf et 
Sezgin'in yazılı cevabı. (7/412) 

21 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Saym Enerji Baka
nınca yazılı olarak cevaplanmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

İhsan Ataöv 

1. Antalya - Boğa çayı ıslah işinin ele 
alınması ile geniş bir arazi ve kalabalık köyle 
grupu tehlikeden kurtulacaktır. Bu çayın ıs
lahı için ne düşünülmektedir? 

2. Her kış büyük zararlar görüldüğüne 
göre öntedbir düşünülüyor mu? Bu işe önce-
lijk vermenin lüzumuna kaani iseniz ne zaman 
ele alınabilir? 
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3. Bu çayın tehlikesine mâruz kalan köy
ler hangileridir? Nekadar arazi tahdit altında
dır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/3331 

15 . 8 . 1987 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 6 . 1967 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/412 - 4610/27162 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün «An
talya'nın Boğaçayı'nm ıslahına» mütedair soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refeit Sezgin 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün «Antal
ya'nın ıslahına» mütedir soru önergesi cevabı 

aşağıdadır 

1. Boğaçaym ıslahı konusuna ait plân
lama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu etütler ne
ticesinde, Boğaçaym kollarından Çandır de
resinde, Kızıl Kahret köyü önünden itibaren, 
Boğaçaya kadar sol sahilde Doyran köyü önün
den itibaren Doyran deresinde iki taraflı, Kara
man kolunda da Kapuz boğazı mevkiinden iti
baren olmak üzere denize kadar iki taraflı, tah
kimli şedde inşası öngörülmüştür. Tesis bedeli 
20 018 000 Tl. ve rantabilitesi 1.99 dur. 

Projenin tahakkuku halinde, kıyı erozyo
nu, taşkın ve rusubat zararına mâruz 2 500 
hektar arazinin korunması sağlanmış olacak
tır. 

2. Her yıl meydana gelen taşkın zararla
rının önlenmesi için, makina imkânları mu
vacehesinde münferit ve âcil tedbirler alın
makta ise de, projede teklif edilen tesisle
rin inşası gerektiğinden bu gibi geçici ted
birler fazla faydalı olamamaktadır. 

Boğaçaym ıslahı konusu, yatırım bedeli 
ve rantabilite katsayısı göz önünde bulundu
rularak bütçe imkânları nisbet'nde DSt in
şaat programlarının tanzimi sırasında nazarı 
itibare alınacaktır. 

3. Boğaçay ve kollarının taşkınlarına, Aşa
ğı - Karaman - Doyran, Bahtıh - Çakırlar ve 
Çitdibi köyleri arazisi mâruz bulunmakta 
olup, 2 500 hektar arazi taşkın tehdidi altın
dadır. 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Korkuteli - Bozova mınlakasındaki arazilerin 
sulanmamasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sczcjin'in yazılı cevabı 
(7/413) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Baka
nınca yazılı olarak cevaplanmasmm teminini 
saygiyle arz ederim. 

ihsan Ataöv 

1. Korkuteli - Bozova mıntıkasındaki köy
lerin arazilerinin sulanabilmesi için yeraltı veya 
yerüstü su imkânlarından ne şekilde faydalanı
lacaktır? 

2. Bu konuda çalışma yapılmakta mıdır ya
pılmakta ise ne zaman başlamıştır? 

3. Korkuteli Barajının inşa durumu ne saf
hadır? Bu barajdan Bozova köylüleri fayda
lanabilecek midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/3292 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 8 . 1967 

İlgi ; 24 . 6 . 1967 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/413-4641/27161 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün «Kor
kuteli - Bozova mıntıkasındaki arazilerin su
lanmasına» dair soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün «Korkuteli -
Bozova mıntıkasındaki arazilerin sulanmasına» 

dair soru önergesi cevabı aşağıdadır. 
1. Sulamaya yetecek, yeterli yerüstü su 

imkânı bulunmıyan Antalya - Korkuteli - Bo
zova mıntıkasındaki köyler arazisinin, sulan
ması imkânları Devlet Su işleri Genel Müdür-
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lüğünce etüt edilmiş ve Çaykenarı - Yaka -
Çukurca - Leylek - Karakuyu - Köseler - Kara-
taş - Kemer - Kargın - Küçükköy - Büyükköy -
ve Karadin köyleri arazisini içine alan saha
nın yeraltı suyu rezervi, müsbet olmadığı ci
hetle, yeraltı suyundan sulanmasının mümkün 
olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Yine bu etütler neticesinde, Bozova'nın ku
zey batısındaki Bozova - Belen - Çomaklıdede, 
Hacıbekar - Şerefdede ve Garibçe köyleri ara
sındaki takriben 100 M2 lik bir sahada ise yer
altı suyu işletmeye müsait bulunmuştur. 

2. Korkuteli - Bozova'nın 1960 yılında hid-
rojeolojik etütü tamamlanmış ve 1961 - 1964 
yılları arasında 25 aded arattırma sondaj ku
yusu açılmıştır. Hidrojeolojik etüt ve araştır
ma sondajlarından elde edilen doneler değer
lendirilerek 1965 yılında «Korkuteli - Bozova 
ve civarının yeraltı suyu rezerv raporu» hazır
lanmıştır. Bu rapora göre yeraltı suyundan su
lamaya müsait saha Bozova (Zivint) Belen -
Çomaklıdede - Hacıbekar - Ürkütlü - Şerefde
de ve Garipçe köyleri arasında kalan bölgedir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce, ha
len Korkuteli • Çomaklı «Toprak ve Su» Koope
ratifi sahasın ait 3175 dekar arazi ile Korku
teli -. Bozova «Toprak ve Su» Kooperatifi sa
hasına ait 2840 dekarlık arazinin yeraltı suyun
dan sulanması işi plânlanmış olup iki koopera
tif sahasında da 7 şer aded sondaj kuyusu açı
labilmesi için ön sözleşme örneği gönderilmiş
tir. Sözleşme örnekleri kooperatif yönetim ku
rullarınca imza edildiği takdirde 1967 malî 
yılı içinde sondaj kuyularının açılması mümkün 
olabilecektir. Çomaklı «Toprak ve Su» koopera
tifi sahasında daha önce açılmış olan bir aded 
kuyuya motopomp kurularak sulamaya geçil
miştir. 

Korkuteli - Gatipçe köyü ile yukarıda ye
raltı suyu sulamasına müsaidolduğu bildirilen 
bölgede arazileri bulunan çiftçiler mahdut me
suliyetti Zirai Sulama, Toprak Muhafaza ve 
Arazi Islahı «Toprak ve Su» kooperatifleri kur
dukları ve Topraksu Teşkilâtı kanalı ile Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü ve müracaat ettik
leri takdirde yeraltı suyu istihsal kuyularının 
açılması ve gerekli tesislerin inşaası mümkün 
olabilecektir. 

1960 - 1967 yılları arasında Korkuteli Ba
rajı sahasında iki aks üzerinde toplam olarak 

42 lokasyonda 1827 M. lik temel sondajları ya
pılmıştır. Çalışmalar neticesinde 1 nci aks yeri 
elimine edilmiş olup halen 2 nci aks yeri üze
rinde temel sondaj çalışmalarına devam edil
mektedir. 

3. Korkuteli barajının, katî projeleri 1967 
yılında hazırlanacaktır. Mevzu II nci 5 Yıllık 
Plâna teklif edilen projeler arasında bulun
maktadır. 

Gerekli tahsisatın temin edilmesi şartına 
bağlı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce, barajın inşasına mütaallik ihalenin, 
1968 yılında yapılması tasarlanmış bulunul
maktadır. 

Âzami rezervasyonu sağlıyacak şekilde 
plânlaması yapılmış olan Korkuteli barajının 
tahakkuku halinde, Bayat köyüne kadar brüt 
6 000 hektar arazinin sulanması öngörülmüştür. 
Su imkânsızlığı sebebiyle barajdan, Bozova köy
leri f aydalanamıyacaktır. 

Diğer taraftan, Bozova köylerinde evvelce 
Haziran ayı başına kadar yapılan sulamaya, ba
raj sulamasından dönen sularla mevsim boyun
ca devam edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ve Finike ürelerinde vukubu-
lan tecavüz ve saldırılara dair sorusu ve İrisleri 
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/414) 

21 . 6 . 1967 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Saym İçişleri Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni saygı ile arz ederim. 

ihsan Ataöv 

1. Son aylarda Antalya ilinin Elmalı ve Fi
nike ilçelerinde arazi saldırıları ve hürriyetlerin 
tehdidi olayı olmuş mudur? Kimlerin arazile
rine ne şekilde taarruz edilmiştir? Taarruza uğ-
nyan araizlerin tapu ve zilyed durumu nedir? 

2. Bu taarruzlarda idare ve zabıta ne şekil
de vaizfe görmüştür? 

3. Tapulu ve tasarruflu arazilerde gayrika-
nnni olarak hangi köylerde taaruz vâki olmuş
tu? 

4. Olaylar Bakanlığınıza hangi kanallarla 
intikal etmiştir? 

5. Bakanlıkça alınan tedbirler ve sonuçları 
no olmuştur? 
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6. Mütearızların verdiği zararlar tesbit 
edilmiş midir? 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 15 . 9 .1967 
İller ±d. Gn, Md. 

Şb. Md. 3. 23364/5-391-7914 
Konu: Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv'ün yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 24 . 6 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/414 - 4642/27159 sayılı 
yazı. 
Elmalı ve Finike ilçelerinde vukubulan arazi 

tecavüzü ve saldırılara dair Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv tarafından Başkanlığınıza verilip 
ilgide belirtilen yazlıarınızla Bakanlığımıza in
tikal ettirilen yazılı soru önergesi üzerine gere
ken inceleme yaptırlımış ve bahis konusu husus
lara ait karşılıklar madde sırasına göre aşağıda 
dercedilmiştir. 

1. Arazilere yapılan tecavüzler : 
Elmalı ilçesinde : Bayraklar, Karamık ve 

Beyler köylerinde geniş arazilere sahip bulu
nan Subaşı ve Baysan ailelerine ait arazilere 
son olarak 11 . 5 . 1967 ve 16 . 5 . 1967 tarihlerin
de adı geçen köyler halkından bir kısmının top
lu şekilde tecavüzde bulunduklarından bahsile 
arazi sahiplerinin umumi vekili ve kâhyaları 
Mehmet Ercan ve Rıza öztürk tarafından 
12 . 5 . 1967 tarihinde yapılan müracaat üzeri
ne 22 . 5 . 1967 tarihinde mahallinde tahkikata 
tevessül edilmiş ise de, Bayralar köyünden Ham-
di Şahin ve 18 arkadaşının aynı gece bâzı şahıs
ların evlerini basarak arazi sahipleri lehine ifa
de verdilkeri takdirde öldürülecekleri şeklinde 
tehdidetmeleri ve köy halkının söz ve hareket 
birliği nazarı itibara alınarak müştekilerin de 
talebiyle tahkikatın ikmal edilmiyerek tehir edil
diği, bilâhara aynı arazi sahiplerinden M. Celâ-
lettin, İbrahim, İdris, Salih, Turgut, Mustafa, 
Durmuş, Leylâ, Dudu Subaşı, Lâyıka Baysan, 
Fatma Bilgin, Azime Tek ve Münire Alkan 
10 . 7 . 1967 tarihinde tekrar müracaatla Bay
ralar köyündeki tapulu arazilerine aynı köy hal
kından 97, Karamık köyündeki arazilerine 59, 
Bayralar, Karamık ve Yakaçiftlik köylerinden 
47 kişinin bu köylerde tapulama işlerinin başla

mış bulunması sebebiyle sahibi bulundukları ara
zileri, köylülerin kendi adlarına tesbit yaptır
mak maksadiyle söz birliği ederek 11.5.1967 ve 
16 . 5 . 1967 tarihlerinde yapmış oldukları teca
vüzlerini bu defa araizleri aralarında taksim 
etmek ve mahsullerini biçmek suretiyle devam 
ettirdiklerini bildirmeleri üzerine yeniden yapı
lan tahkikat sonunda; 

Bayralar köyünde, yukarıda adları belirtilen 
şahıslara ait tahminen 2 000 dönümlük araziye 
11 . 5 . 1967 tarihinde aynı köy halkından 92 
kişinin toplu şekilde sürmek, ekmek ve biçmek 
suretiyle, Ömer Faruk ve idris Subaşı'ya ait 
muhtelif mevkilerdeki arazilere 23 . 5 . 1967 ta
rihinde aynı köy halkından birkaç kişinin sürüp 
ekmek suretiyle, İdris ve Osman Subaşı'ya ait 
arazilere yine aynı köy halkından bâzı şahısla
rın toplu şekilde ekin biçmek suretiyle, 

Karamık köyünde aynı şahıslara ait arazile
re 16 . 5 . 1967 tarihinde aynı köy halkından 57 
kişinin sürmek, ekmek ve biçmek suretiyle teca
vüzde bulundukları, 

Yakaçiftlik köyünde Şevki Serdar'a ait muh
telif mevkilerdeki arazilere 30 . 5 . 1967 tari
hinde toplu şekilde nadas etmek ve mısır ekmek 
suretiyle, 

Akçay Bucağında Hayri Üstün'e ait muhtelif 
mevkilerdeki arazilere 1 . 6 . 1967 tarihinde bâ
zı şahısların toplu şekilde kısımlara bölmek ve 
sınırlarını bozmak suretiyle, aynı bucakta Sü
leyman Türkiş'e ait muhtelif mevkilerdeki ara
zilere 11 . 6 . 1967 tarihinde bâzı şahısların 
toplu şekilde sürmek ve nadas etmek suretiyle, 
yine aynı bucakta İbrahim Kolak'a ait 15 dönüm 
tarlaya fakirlere meccanen ev yeri dağıtılmak 
üzere 12 . 6 . 1967 tarihinde 37 parsele ayırmak 
suretiyle, 

Beyler köyünden Ahmet Baysarı'ya ait ara
ziye 8 . 7 . 1967 tarihinde ekin biçmek suretiy
le, aynı köyde İsmet Baysarı'ya ait arazilere 
27 - 28 . 7 . 1967 tarihlerinde ekin biçmek sure: 
tiyle köy halknıdan birkaç kişinin tecavüzde bu-
lunduklan, 

Finike ilçesinde : incirağacı köyünde Musta
fa Bahar'a ait araziye 11 - 12 . 6 . 1967 tarih
lerinde aynı köy halkının 13 kişinin toplu şekil
de tecavüz ettikleri; 

Vâki müracaatlar üzerine, adı geçen kay-
makamlıklarca 5917 sayılı Gayrimenkule teca-
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vüzün defi hakkındaki Kanım gereğince yaptı
rılan tahkikat neticesinden anlaşılmıştır. 

Tecavüzlerle ilgili olaylar: 
Elmalı ilçesinin Beyler köyünde arazi sahip

lerinden ismet ve Selçuk Baysarı'nm umumi ve
kili ve kâhyası Mehmet Ercan'ın meskenine ay
nı köyden 5 kişinin tehdit maksaüiyle 30.4.1967 
tarihinde av tüfeği ile hedef gözetmeksizin ateş 
etmeleri, Subaşı ve Baysan ailelerine ait arazi
lerine 11 . 5 . 1967 tarihinde vâki tecavüzün 
22 . 5 . 1967 tarihinde tahkikine ballan
ması üzerine Bayralar köyünden Hamdi 
Şahin ve 18 arkadaşının 22 . 5 . 1067 ge
cesi Pırasanlar köyünden Sami Tak, Akif Tak 
ve Mehmet Emin Tak'm evlerini basarak arazi 
sahipleri lehine ifade verdikleri tadkirde öldürü
lecekleri şeklinde tehditte bulunmaları, 

Akçay bucağında 1 . 6 . 1967 tarihinde ara
zilerine toplu şekilde tecavüz olunan Hayri Üs-
tün'e ait aynı yerdeki anbarm 14 . 6 . 1C67 ta
rihinde kasten yakılması, Süleyman Türkiş'e ait 
arazilerin bir kısım şahısların sezleşerek topluca 
gasbetmeleri ve tehditleri, 

Bayralar, Karamık ve Beyler köylerinde Su
başı ve Baysan vereselerine ait mal aleyhine cü
rüm işlemekten sanık 31 şahıs hakkında Elma
lı Cumhuriyet Savcılığınca 14 . 7 . 1067 gün ve 
esas 1967/167 ve 967/18 sayı ile açılan dâva, 
yine aynı köyde İdris Subaşı'ya ait tarkıîarı 
biçmeye gelen biçer döğer ve traktöre aynı köy 
halknıdan bir kısmının 29 . 7 . 1967 tarihinde 
toplu şekilde mâni olmaları ve tecavüz etme
leri, 

Olayların vukua geldiği asayiş ve vukuat 
raporlarının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Tapu ve zilyodlik durumu : 
Yukarıda tecavüze uğradıkları belirtilen arazi

lerin, gayrimenkulc tecavüzün defi hakkında 
ki 5917 sayılı Kanun gereğince yapılan tahki
kat sonuçlarına göre müştekilerin zilyedliklerin-
de bulunduğu, 

Elmalı ilçesinin Bayralar, Karamık, Beyler, 
Yakaçiftlik köylerinde tapulama işlerine başlan
mış olması sebebiyle mezkûr köyler haîkmm bu 
köylerde geniş arazileri bulunan Subaşı ve Bay
san vereselerine ait bir kızım tapulu arazilerin, 
kendi adlarnıa tesbit yaptırmak maksadiyle ara
larında söz birliği yapmak suretiyle mevcut ta
pulara ait hudut ve mevkileri göstermediklerin
den tesbit edilemediği, 

Ancak tapu kayıtlarının tetkikinden : 
Bayralar köyünden Subaşı vereselerine ait 

tapu kayıt adedinin 270, dönüm miktarının 8820; 
köy halkına ait tapu adedinin 2056 dönüm mik
tarının 9850 olduğu, 

Karamık köyünde Subaşı vereselerine ait ta
pu kayıt adedinin 376, dönüm miktarının 5852, 
köy halkına ait tapu adedinin 6, dönüm mikta
rının 20 olduğu, 

Boyler köyünde Mehmet Baysan ve müşte
reklerine ait tapu kayıt adedi 100 ve dönüm 
miktarının G032, köy halkına ait tapu adedinin 
35 ve dönüm miktarının 312 olduğu, 

Yakaçiftlik köyünde Subaşı vereselerine ait 
tapu kayıt adedinin 90, dönüm miktarının 657, 
köy halkına ait tapu adedinin 1024 dönüm mik
tarının 618 olduğu anlaşılmıştır. 

2. Mevzuubahis arazilere tecavüz olayları
nın idareye intikal ettirilmesi üzerine mahallî 
kaymakamlarca 5917 sayılı Kanuna göre gerek
li tahkikatlar mahallen yaptırılarak mütecaviz
lerden tecavüzü tesbit edilenlerin tecavüzlerinin 
define karar verilerek zabıta marifetiyle bu 
kararlar infaz ve gayrimenkuller zilyedlerine 
mahallen teslim edilmiştir. 

Bu tecavüzlerle ilgili tehdit veya bu mahiyet
te telâkki edilebilecek olayların failleri yakala
narak adlî mercilere tevdi edilmiştir. 

3. Tapulu ve tasarruflu arazilere gayrika-
nııni olarak Elmalı ilçesinin Bayralar, Karamık, 
Yakaçiftlik, Beyler köyleriyle Akçay bucağında, 
Finike ilçesinin de incirağacı köyünde tecavüz
ler olmuştur. 

4. Arazilere vâki tecavüz olayları kayma
kamlık, vilâyet ve Bakanlığa ilgililerin yazılı ve 
şifahi müracaatlariylo duyurulmuş olduğu, za
bıta olaylarnnn ise asayiş raporlariyle Bakanlı
ğımıza intikal ettirilmiş olduğu, 

5. Mevzuubahis tecavüz olaylarının vukua 
gelmesi üzerine arazi sahipleriyle mütecavizler 
arasında çıkması muhtemel müessif hâdiseleri 
önlemek, yeni hâdiselerin vukuunda derhal mü
dahalede bulunmak ve tecavüzlerin vukua gel
diği köyler mmtakasmda zabıtai mania görevi
ni lâyıkı veçhile sağlamak maksadiyle Elmalı İl
çesi Jandarma Birliği takviye edilerek Birlik 
mevcut kadro seviyesine yükseltilmiş ve 
4 . 6 . 1967 tarihinden itibaren faaliyete geç
mek üzere merkezi bir durumda olan Bayralar 
köyünde muvakkat bir asayiş karakolu açılmış-
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tır. Bilâhara mahsulün toplanması, şahısların 
huzur ve emniyetleriyle tasarruf haklarının ko
runmasının daha müessir bir hale getirilmesi, di
ğer taraftan 5917 sayılı Kanuna göre verilmiş ve 
verilecek olan kararların zabıtayı za'fa düşür-
miyecek şekilde infazını sağlamak bakımından 
iki vasıta ile motorlu bir müfreze teşkil edilerek 
mıntaka mâni zabıta tedbirleriyle kontrol altına 
alınmıştır. 

Tevali etmekte olan arazi tecavüzleriyle bu 
kabil tecavüzlerin civar köy ve kasabalara sira
yeti ve arazi sahipleriyle köylüler arasında çık
ması muhtemel müessif olaylar önlenmiştir. 

6. Mevzuubahis tecavüz olaylarından dola
yı zararın tesbiti için her hangi bir talep vâki 
olmadığı gibi bu husustaki zararların tesbiti de 
umumi hükümlere tabi olduğundan idarece her 
hangi bir işlemin yapılmamış olduğunu ve key
fiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun güzergâhına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı (7/415) 

21 . 6 . 1967 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Elmalı'yı Fethiye'ye bağhyan yol hangi 
güzergâhtan geçmektedir? 

2. Elmalı - Güğü beli yolu için Bakanlığı
nızca ne düşünülmektedir? 

3. Kısa yoldan Elmalı - Fethiye'ye nasıl 
bağlanacaktır? 

4. Korkuteli - Tefenni yoluna her yıl bir 
miktar tahsisat ayrılmaktadır. Bu paralar har
canıyor mu? Şimdiye kadar bu yolda hangi yıl
larda ne miktar para nerelere harcanmıştır? Bu 
yol üzerinde Bakanlığın görüşü nedir? 
Türkiye Cumhuriyet 
Bayındırlık Bakanlığı 26 . 10 . 1967 

Bakan 
1016 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 6 . 1967 gün ve 6/415-4643/27160 
sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün yazılı 
sorusu aşağıda cevaplandırlımıştır. 

1. Elmalı'yı Fethiye'ye bağhyan yol, halen 
trafiğe açık bulunan Elmalı ayrımı - Sinekçi-
beli - Kaş güzergâhından geçmektedir. 

2. Elmalı ile Güğü beli arasında Devlet ve 
il yolu ağlarına dâhil direkt bir yol yoktur. Söz 
konusu ağlarda mevcut yollar gereken seviyeye 
getirilmeden bu ağlara yeni yolların ilâvesi 
mümkün olamamaktadır. 

Ayrıca, adı geçen yolun; geometrik ve fiziki 
standartları çok düşük olup, trafik kesafetâ ve 
ekonomik yönden rantabl bulunmadığından ya
kın bir gelecekte ele alınmasına imkân görülme
mektedir. 

3. Elmalı - Sinekçibeli üzerinden Fethiye'
ye bağlanmış olacaktır. 

4. Korkuteli - Tefenni yolunda 1965 ve 1966 
yıllarında kısmi onarım yapılmış ve program
daki ödenekleri harcanmıştır. 

Söz konusu yolda esas faaliyete girilebil
mesi için, Antalya - Korkuteli yolunun, bu yol
daki çalışmalar için gerekli ikmali karşılıyacak 
seviyeye getirilmesi gerekmektedir. 

1967 yılında Korkuteli - Tefenni yolunda, 
esas çalışmalar için ön hazırlıklar yapılmış ve 
bâzı sanat yapıları ele alınmıştır. Bu müddet 
içinde Antalya - Korkuteli yolundaki çalışma
lara da devam edilmiştir. 

Esas faaliyete 1968 yılında gidişilecek ve 
bütçe imkânları nisbetinde mütaakıp yıllarda da 
çalışmalara devam edilecektir. 

Arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Orhan Alp 

12. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana'nın bâzı ilçe, bucak ve köyleri
nin yol ihtiyacına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/417) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini rica ederim. Saygılarımla. 

C. H. P. Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Ceyhan'ın Tutlupınar, Sanmazı, Mercin -
Cihanbekirli, Kösreli, Kadirli ilçesinin Satır, 
Yalınızdut - Eırdel, Kozan'ın Sırkıntı Nahiyesi 
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yollarının bakımı 1967 programına alınmış mı
dır? Bu yıl fazla yağış ve seller yüzünden tah-
ribolan köprüleri, menfezleri süratle yapılıp ta
mirleri ikmal edilecek midir? 

2. Yumurtalık kazasının Zeytin Beli ve 
Kaldırım köyleri arasındaki yolun yapımı ve 
onarımı 1967 programına alınmış mıdır? Âskâri 
15 köyü hayati şekilde ilgilendiren bu yolun ya
pılmayışı Yumurtalık inkişaftan mahrum et
mekte ve ahalisinin uzun aylar mahsur bırak
maktadır. Rantabilite hesaplarına göre en önde 
el alınması gerelken bu yolun yapım ve bakım 
işi neden ele alınmaz ve niçin bu adaletsiz tu
tum devam ettirilir? Keza Kaldırım - Tahirliye -
Havraniye köylerini birbirine bağlıyan yolun 
yapım işi 1967 plânına alınmış mıdır? Yapılan 
kısımların bakım işi 1967 programına alınmış 
mıdır? 

3. Kadirli'nin Tozlu ve Nürfet köylerine ve 
Durmuş Sofular köyüne yol yapımı düşünül
mekte midir? 1967 programına alınmış mıdır? 
Değilse neden? 

4. Adana ve kazalarında yapım, bakım ve 
onarım programına 1967, 1968 v© 1969 yılların
da hangi köy ve nahiye yolları alınmıştır? Bun
ların toplam uzunluğu kaç kilometre ve maliyeti 
ne olacaktır? Her kilometre yol için halktan kaç 
lira yardım parası alınmaktadır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 22 .9.1967 

Müsteşarlık 
Sayı: 2863/18065 

Konu : Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 6 . 1967 tarih ve 7/417-4672/ 
27324 sayılı yazı. 

Adana'nın bâzı ilçe, bucak ve köylerinin yol 
ihtiyacına dair Adana Milletvekili Sayın Kemal 
Sanibrahimoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Adana'nm bâzı ilçe, bucak ve köylerinin yol 
ihtiyacına dair Adana Milletvekili Sayın Kemal 
Sanibrahimoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır, 

1. Ceyhan - Dutlupmar köyü yolunun D. Y. 
îlt - Dokuztekne kısmı 1967 yapım programın
dadır. Yolun sanat yapısının % 80 ni bitmiştir. 
Tesviye ve kaplamaları bu yıl içinde tamamla
nacaktır. Yapımı bittiğinde' bakıma alınacağı ta
biîdir. Bu yolun Dokuztekne - Dutlupmar arası 
1967 yapım programında bulunmamaktadır. 

Aynı ilçeye bağlı ve soru önergesinde adlan 
geçen San Mazı, Mercin, Cihanbekirli, Kadirli 
ilçesinin Satır köyleri 1967 bakım programına 
dâhildir. Bakım programına alınan yolların ba
kımları yılı içinde behemehal yapılmaktadır. 

Ceyhan'ın Kösreli köyü ile Kozan'ın Sırkmtı 
bucağı yolu Karayollan Genel Müdürlüğüne ait
tir. 

Kadirli'nin Yalnızdut ve Osmaniye'nin En-
del köyü yolu 1967 programında bulunmamak
tadır. 

Selden zarar gören köprü ve menfezler sü
ratle tamir edilmiştir. 

2. Yumurtalık ilçesinin Zeytunbeli - Zey-
nepli - Kaldınm köyleri arası ve Kaldınm ilçe
sinin Kaldınm - Tahiriye - Havraniye köy yol
lan 1967 programına dâhil değildir. 

3. Kadirli'nin Tozlu köyü yolu 1967 bakım 
programı içerisindedir. Program sırasına göre 
bu yıl içinde bakımı tamamlanacaktır. Nüfret 
ve Durmuş Sofular köyleri yollan 1967 yapım 
programında yoktur. 

1967 yılı programına almmıyan ve yukarda 
1, 2, 3, maddelerde adlan geçen köy yollan ma-
lûmlan olduğu üzere halen yürürlükte bulunan 
mevzuata göre evvelâ il genel meclisleri tarafın
dan görüşülüp öncelik verilmek ve programlaş
tırmak suretiyle valilikçe teklifte bulunulmadı
ğından 1967 programına alınamamıştır. 

Programa dâhil olmıyan köylerin cari usul 
ve teknik gereklere göre yapılacak program 
tekliflerinde ele alınması aynca 14.7.1967 ta
rihinde Adana Valiliğine yazılmıştır. 

4. Adana ve ilçelerinde 1967 yılı programı
na göre 132 Km. yol yapımı, 35 Km. yol onarı
mı ve 734 Km. de yol bakımı yapılacaktır. Bun-
lann hangi köy ve bucaklara aidolduğunu gös
terir cetvel ilişiktedir. 

1967 yılında yol yapım, onanm ve balkımı 
için il emrine, Bakanlık yardımından 778 750 
lira ve özel idare katkısı olarak 3 226 612 Tl. lık 
olmak üzere cem'an 4 005 362 Tl, aynlmıştır. 
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Bu miktara merkez tarafından verilen makina, 
yedek parça bedeli ve halk yardımları dâhil de
ğildir. Halk yardımları, köy yollan yapım, ba
kım yönetmeliği esaslarına göre illerce hesap
lanmaktadır. 

1968 ve 1969 yıllarında da halen elde bulu
nan makina gücüne göre en az 132 şer Km. yol 
yapımı mümkün olacaktır. Bunların adlan ve 
maliyeti ancak zamanında teklif olunacak prog
ramların kesinleşmesinden sonra belli olacaktır. 

Adana ili 1967 köy yolları yapım, bakam, onanm programı 

Yapılan 
İlçenin 

adı. 

T. Tapımı Merkez 
» Merkez 

Merkez 
Merkez 
Bahçe 

Ceyhan 
Ceyhan 
Feke 

Kadirli 

Karaisalı 

Karaisalı 
Karataş 
Kozan 

Mağara 
Osmaniye 

Pozantı 
Saimbeyli 

Yumurtalık 
Kozan 

Onarım 
Bakım 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Kozan 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
üt. 

» 
> 
» 
» 

Y o l u n a d ı 

Adana - Kozan Dy. llt - Karlık 
Adana - Kozan - D. Y. llt - Yeniyayla -
B. Yarıma 
Seyhan - Şeddi - 1. Y. llt - Kayışlı 
B. Dikili - Karaisalı D. Y. llt 
Haruniye il Y. llt - Karaçarlı - Peçenek 
- Yazlamazlı - Karagedik - köyyolu llt. 
Eski Gaziantep D. Y. llt - Dokuztekni 
Nazımbey - Yeniköy llt - İsalı 
Feke - Mansurlu - llt. Konakkuran 
(Puhnu) 
Osmaniye - Kadirli 11. Y. llt Kesikeli -
Mecidiye 
Karaisalı - Hacılı K. Y. Üt - Aktaş 
Gildirli 
Hacılı - Çorlu - Boztahla 
Hacıali - Çine 
Kozan - Güneri - Candık - Kemer - Kuy-
tucak 
Mağara - Polatpınan 
Kadirli - Osmaniye - 11. Y. ü t - Köy-
yeri A. Bozkuyu 
Adana - Ankara Dy. ü t - Ömerli 
Feke - Saimbeyli D. Y. llt - Himmetli 
Orman Y. llt. Değirmenci uşağı 
Ceyhan - Yumurtalık D. Y. llt. Gölovası 
Feke - Kozan D. Y. llt Tapan Köyyolu 
köprü yaklaşım imlâlan (Kırksu köprüsü) 

Yekûn 
llt - Egnar 
llt - Karayusuf - Çaputçu - KÖylüoğlu 
llt - Dedeler 
llt - Dağcı 
llt - Mühinli • Oğuztepe 
llt. Yürekli 
llt. Gökçeler 
llt - By. Dikili 
üt. İncirlik 
llt - Suluca 

Umum 
tul 

Km. 

10 

10 
2 
7 

13 
8 
6 

10 

11 

5 
14 
3 

15 
7 

10 
8 

10 
4 

132 
35 

8 
11 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
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Yapılan 
İlçenin 

adı. 

Bakım İlt. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
Merkez 
Bahçe 

» 
» 
» 

Ceyhan 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Ceyhan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Y o l u n a d ı 

İlt - Baklah 
Güvenoğlu - Çatalpınar - Kuzupmarı -
Zeynepli - Deveciuşağı 
Zeytinli ilt. 
Adana - Mersin - İlt. Kç. Dikili 

» » ilt. Sarıhular 
ilt - Burak 
Adana Camuzcu 
Adana - Hadırh 
ilt. Hacalı 
İlt - Karlık 
ilt - Kılıçlı - Kızıklar 
ilt. Koyuncu 
İlt - Yalmanlı 
İlt - Yolgeçen 
Çatalpınar - Akpınar 
ilt - Herekeli 
Merkez - İlt - Nacarlı 
İlt - B. Burhaniye - ünlüel 
İlt - Bostanlar - Boyalı - Pirsultanlı 
Bostanlar - Bücekli - Çerçioğlu 
ilt - Koçarlı - Elek - Peçenek 
ilt - Çolaklı 
ilt - Yeniköy - Nazımbey 
ilt - Doruk 
ilt - Çevretepe 
İlt - Mercin - Iraklı - Kayıkçılı - Kös-
reli - Eskikent - Yenikent - ögözltice -
Durhank - Tatarlı - Mustafabeyli 
Mercin - Adapmar 
Cebre - Ekinyazı 
İlt - Kısıdere 
Adana - Ceyhan - Toktanuş - Adana -
Ceyhan - ilt 
İlt - Körkuyu 
İlt - Kurtkulağı - Kurtpınarı 
İlt - Büyükmengit 
İlt - Küçükmengit 
İlt - Isırganlı 
İlt - Sanbahçe 
ilt - Köprülü - Yalak 
Köserli - Beşkuyu 
İlt - Mercimek - Kadirli İlt 
Ceyhan - Çiftlikler - Sarıgeçili -
By. Buhraniye - Çiçekli 
İlt - Büyükelmagölü 

Umum 
tül 

Km. 

1 

23 
1 
2 
3 

7 
3 
8 

10 
5 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

10 
15 
10 
6 
3 
6 
9 
1 

51 
8 
5 
1 

1 
2 

11 
2 
1 
6 
2 
7 
2 
3 

17 
C 3 

3 
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Umum 

ilçenin tul 
Yapılan adı. Y o l u n a d ı Km. 

tam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Ceyhan 
» 
» 
» 
» 

Kadirli 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Karaisalı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karataş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kozan 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

İlt - Akdam - Ağaçla 
ilt - Camuzcuoğalı 
ilt - Soysallı 
İlt - Yeşilova - Üçdut 
İlt - Çeliluşağı 
İlt - Azaplı - Kabyer Mah. 
İlt - Reşadiye - K. Çınar - Kasıboyu Ak-
çataş 
Yassıboyu - Köseli 
ilt - Halitağlar - Çınar 
İlt - Vayvaylı 
ilt - Erdoğdu - öksüzlü - Aşagıçiyanlı -
Yeniköy - Tozlu 
Çukurköprü - Aş. Çiyanlı 
İlt - Kümbet - Narlıkaşla 
Kadirli - Aşağıbozkuyu 
ilt - Hardallı - Çaygeçidi 
Reşadiye - Kızılömerli 
ilt - Kelebek Karakolu 
İlt - Ayakkıf 
ilt - Güvenç - Adana - Karaisalı İlt. 
İlt - Karayusuflu 
İlt - Keşoba 
ilt - Bekirli 
ilt - Yazıbaşı - Akçalı - Emelçük 
ilt - Terliksiz - Kırbasan - isahacılı 
ilt - Yunuşoğlu - Hacıslı 
İlt - Gölkaya 
ilt - Çakırören 
ilt - Çimenli 
ilt - Yenice 
ilt - Oymaklı - Helvacı 
Bebeli - Adala 
ilt - Dolaph - Beyköylü - ilt. Kiremitli 
İlt - Köprügözü 
ilt - Çukurkamış 
Kç. Karataş - Dalyan 
İlt - Akköprü - Bucak - Acarmantaş 
İlt - Pekmezci - Alapınar 
ilt - Faydalı - Çokaca - Ceyhan - Çu
kur ilt. 
ilt - Danacak 
ilt - Koyunevi - Yazıltepe - Alabsyi -
Camili 
ilt - Ayvalı - Sokutaş - Sokuttaş Mah. 
ilt - Ağzıkaraca 

5 
5 
4 

47 
4 
7 

1 
3 
5 

11 

15 
6 
6 

17 
5 
4 
4 
7 
2 
4 
3 
6 
8 
5 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
3 

15 
1 
1 
6 

15 
3 

3 
3 

11 
9 
4 
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Y o l u n a d ı 

İlt - Ufacıkören 
İlt - Dikilitaş 
ilt - Aslanlı - Aslanlı - Hamam - Hacı-
1ar - Ceyhan çukur İlt. 
İlt - Yassıçalı 
İlt - Çukurören 
İlt - idemköy 
ilt - Topallar - Mah. (Aslanlı köyüne 
bağh) 
ilt - Işıklı 
ilt - Bağtepe 
İlt - Karacaören 
İlt - Menteş 
İlt - Karthoroz (Hacılı Mah.) 
ilt - Kocakışla (Hacılar Mah) 
ilt - Gaziköy 
İlt - Korsanh 
ilt - Kuyluk - BulduKLu - Bucak köy-
yolu ilt. 
ilt - Yüksekören 
İlt - Aşağıyol 

Umum 
tul 

Km. 

2 
5 

20 
3 
1 
3 

2 
3 
9 
1 
4 
2 
4 
1 

62 

3 
2 
2 

İlt - Alahanlı 7 
Osmaniye - Cebeli 2 
İlt - Sakarcalığ - Kadirli - Osmaniye 
ilt 2 
İlt - Tüysüz 2 
ilt - By. Tüysüz 3 
İlt - Sayhöyüğü 3 
ilt - Aslanpınarı 4 

ilt - Issızca 2 
ilt - Gökçedere - Kırmacılı Bahçe 11 
ilt - Göktepe - Mah. Tütüncüler Mah. 
ilt. 6 

ilt - Sugözü 4 
Deveciuşağı - Haylazlı - Ayvalık - Yu
murtalık İlt. 10 
ilt - Zeytinbeyli 1 
ilt - Yeniköy 1 
ilt - Narlıören 1 
İlt - Şıhlı (Bürücek) 2 

Toplam 734 
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13. — Amasya Milletveldli Kâzım Vlusoy'-
un, Amasya'nın ' Gökdere köyünün başka yere 
nakline dair sorusu ve tmar ve. İskân Baltanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/418) 

28 . 6 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân 
Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım Ulusoy 

Amasya Milletvekili 

1. Amasya iline bağlı Gökdere köyünün 
sel felâketine ve toprak kaymasına mâruz 
kaldığı keyfiyeti 1958 senesinden itibaren Dev
let Su İşleri ve Toprak İskân İşleri Genel 
Müdürlüklerince mahallinde tetkik ettirile
rek kroki ve raporları tanzim olunmuş ve bilâ-
hara bu işler İmar ve İskân Bakanlığına dev
redilmiştir. 

2. İmar ve İskân Bakanlığnca da 7269 
sayılı Âfetler Kanununa uygun olarak tetkik 
ettirilmiş ve bu husustsfıi muamele de tamam
lanarak nihayet «Bakanlar Kurulu Kararna
mesine» istinaden Gökdere köyünün kesin 
olarak seçilen yere nakli takarrür eylemiştir. 

3. İmar ve İskân Bakanlığının Amasya 
Valiliğine 11 . 10 . 1965 tarih ve 12032 sayılı 
yazısı ile Gökdere köyünün 1967 yılında 
programa alınacağına dair yazısı. 

4. Senelerden beri sel ve toprak kayması 
gibi amansız bir âfetin içinde buluna.n sözü 
gecen köyün zaman zaman da can kaybına se
bebiyet vermesi. 

5. Seçim bölgemin içerisinde ! bulunan bu 
köyün sel felâketi ve toprak kaymasına se
yahatlerimde müşahede ettiğimi. 

6. Buna ra,gmen bugüne fcadar nakil için 
henüz bir teşebbüse geçilememesi. 

7. Senelerdir sel felâketinden dolayı 
can ve mal kaybına mâruz kalan Gökdere 
köyünün nakli işine İmar ve tskân Bakanlığı 
hangi senenin programına almayı düşünmek
tedir? 

8. 1958 senesinde ilgili makamlara baş
vuran Gökderö köyünün müracaati 9 sene geç
mesine rağmen programa alınmamasının neden
leri? 

3 .11 .1967 0 : 1 

T. 0. 
İmar ve İskân Bakanlığı 15 . 8 . 1967 

özel Kalem Md. 
Sayı : 15/1645 

Konu : Amasya Milletvekili Kazım 
Ulusoy'un yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 6 . 1967 gün, Kanunlar Md. 7/418-
4704/27551 sayılı yazınız. 

Amasya'nın Gökdere köyünün başka bir yere 
nakli hakkında, Amasya Milletvekili Sayın 
Kâzım Ulusoy tarafından verilen vazıh soru 
önergesi cevabı 3 nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeğolu 
İmar ve İskân Bakanı 

Amasya iline bağlı Gökdere köyünde su 
baskını âfetine mâruz oldukları tesbit edilen 
14 ailenin bulunduğu yerin âfet bölgesi ol
duğu hususunda 72CO sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu karan 
alınmıştır. 

Afetzedelerin âfetten mâsun bir yere taşı-
nabilmeleri için aynı kanunun 16 ncı ve yapı
lacak inşaat yardımına dair 36 ncı maddeleri 
gereğince kararname alınmasından ve teknik 
işlerin sonuçlandırılmasından sonra ilgililere 
gereken yardımlar yapılacaktır. 

14. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çift-
çıoğlu köyünün ba-şka yere nakline dair yazılı 
sorusu ve İmar ve İskân Bakam Haldun Mente
şeoğlu'nun yazılı cevabı (7/419) 

28 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın tmar ve tskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

1. Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 
Çiftçioğlu köyü 25 haneden ibaret olup seneler
dir amansız sel felâketine mâruz kalan bir köy
dür. 
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2. Çiftçioğlu köyü muhtarı ilgili mercilere 
başvurmak neticesinde Sivas Âfetler Bölge 
Mühendisliği tarafından 1965 Haziranında ge
len ve köyde can ve mal kaybına sebebiyet ve
ren selin zararı rapor ile tesbit edilip İmar ve 
İskân Bakanlığına sunulmuştur. 

3. Devlet Su işleri Teşkilâtınca inceleme
ye tabi tutulmuş Çiftçioğlu köyünün yapılacak 
tesislerle değil ancak münasip bir yere nakle
dilmesiyle bu tehlikeden salim kalınacağı neti
cesine varılmıştır. 

4. Bu muameleler tekâmül ettikten sonra 
25 hanenin nakli takarrür etmiş ise de nakil 
için henüz bir teşebbüse geçilmemiştir. 

5. Çiftçioğlu köyü 25 haneden ibaret olup 
âcil durumda olan ev sayısı 10 -12 haneden iba
rettir. 

6. imar ve iskân Bakanlığı Âfet işleri Ge
nel Müdürlüğünün 26 . 5 . 1966 gün ve 6356 sa
yılı yazısı ile Çiftçioğlu köyünün nakli karar
laştırılmıştır. 

7. Sözü geçen köy «Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinden çıkmıştır» 

8. Sel felâketinden günün hangi saatinde 
tehlikeye mâruz kalacağını bilemiyen Çiftçioğlu 
köylüleri İmar ve iskân Bakanlığınca köylerinin 
başka yere nakli işini merakla beklemektedir. 

9. Buna rağmen bugüne kadar nakil için 
henüz bir teşebbüse geçilmemiştir. 

10. Bu şartlar içerisinde hayatları ıstırap 
dolu Çiftçioğlu köyü nakli işini imar ve iskân 
Bakanlığı hangi senenin programına almayı 
düşünmektedir. 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 28 . 8 . 1967 

özel Kalem Md. 
Ankara 

Sayı : 15/1781 
Konu : Amasya Milletvekili Kâ
zım Ulusoy'un yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 . 6 . 1967 gün, Kanunlar Md. 7/419 
4705/27552 sayılı yazınız. 

Amasyanm Çiftçioğlu köyünün başka bir 
yere nakli hakkında, Amasya Milletvekili Sayın 
Kâzım Ulusoy tarafından verilen yazılı soru 

önergesi cevabı 3 nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Amasya ilinin Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 
Çiftçioğlu köyünde 25 evin bulunduğu yerin su 
baskını âfetine mâruz olduğu yapılan etüt so
nunda anlaşılmış ve bu yerin âfete mâruz bölge 
olduğuna dair 7269 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Bakanlar Kurulu kararı da alın
mış bulunmaktadır. 

Su baskını âfetine mâruz söz konusu ailelerin 
afetten masun bir yere taşınmaları ve inşaaat 
yardımı yapılması hususu 1968 yılı yatırım prog
ramı teklifine alnımıştır. 

Programın kesinleşmesi halinde ilgililere 
1968 yılı içinde inşaat yardımı yapılacaktır. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Ankara Emniyet Teşkilâtında çalı
şan bekçilerin ücret, terfi ve elbise istihkakları
na dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Silkan'-
m yazılı cevabı (7/420) 

29 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. — Ankara Emniyet Teşkilâtında çalışan 
5 yıllık bekçilerin Yeni Bekçiler Kanununa in
tibakları yapılmadığı için ayda 385 lira ücret 
aldıkları buna karşılık mesleğe yeni alınanla
rın ise ayda 475 lira ücret aldıkları doğru mu
dur? 

2. — Bu durumun adaletsiz olduğuna ve 
bekçiler arasında bir huzursuzluk yaratacağına 
kaanimisiniz? 

Kaani iseniz bunun düzeltilmesi için gerekli 
tedbirler alınacak mıdır? 

3. — 772 sayılı Bekçiler Kanununa göre 
bekçilerin 3 yılda bir terfileri gerektiği halde, 
hiçbir kanuni sakıncaları yokken, Ankara Em
niyet Teşkilâtında beş yıldan beri terfi etmemiş 
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bekçilerin bulunduğu doğru mudur? 
Doğru ise bu durumda olan bekçilerin terfii 

sağlanacak mıdır? 

4. — Ankara Emniyet Teşkilâtında çalışan 
bekçilere 1966 ve 1967 yıllarına ait elbise ve 
ayakkabıların bugüne kadar verilmediği doğru 
mudur? 

Doğru ise bu vatandaşların kanuni istihkak
larının verilmesi için gerekli tedbir alınacak 
mıdır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 . 9 . 1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Da: 2 

Şube : 6. B - 63141 - 56 
11509 

Konu : Bekçiler hakkındaki yazılı 
sorunun cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 6 . 1967 gün ve (Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü) 7/420 - 4709 - 27610 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Ekinci'nin Ankara Vilâyeti Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Hakkındaki 29 . 6 . 1967 tarihli ya
zılı sorusu incelendi : 

1. — 22 . 7 . 1967 tarihinde yürürlüğe ko
nulmuş bulunan 772 sayılı kanuna göre Çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtı, mahallî bir ku
ruluş olup, bunlara verilecek ücretin miktarı 
300 liradan az ve 800 liradan çok olmamak üze
re, İl Genel Meclislerince tesbit edilir. 

2. — Ankara H Genel Meclisi; 3 . 2 . 1967 
tarihli ve 296 sayılı kararı ile, yeniden bekçi
liğe alman adaylara 475 liradan ücret ödenme
sini, 475 liradan az ücret alanların da aylıkla
rının 475 liraya çıkarılmasını kabul etmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple Ankara İli Çarşı ve 
Mahalle Bekçilerinden 475 liranın altında üc
ret alan bekçi kalmamıştır. Üç seneyi doldur
muş olan bekçilerin ücretleri de, birer derece 
arttırılmıştır, kanuni sürenin hitamında lâyık 
olanların terfileri sağlanmıştır. 

3 . 11 .1967 O : 1 

3. — Bekçilerin yazlık elbise ve ayakkabı
larının verilmesine ait işlemler, 772 sayılı ka
nunda, 920 sayılı kanunla yapılan tadilâttan 
mütevellit çalışmalar sebebiyle gecikmiştir. Bu 
da çok kısa zamanda ikmâl edilerek, mevsimlik 
elbise ve ayakkabılarının tevzi olunacağını bil* 
gilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun% 
Akşehir köylerinin içme suyu ihtiyacına ve 
gezici sanat kursları açılmasına dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/422) 

30 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı saygı ile arz ederim. 

27 . 6 . 1967 
Nazif Kurucu 

Konya Milletvekili 

1. Akşehir'de hangi köylere hangi seneler
de içme suyu verilecek ve hangileri hangi se
nelerde yenilenecektir? 

2. Pazarkaya köyünün içme suyu, 3 - 4 Km. 
lik borulann dar ve kifayetsiz olması yüzünden 
yetmemekte; 10 Km. geniş boru ile gelen su, 
daha sonra dar boruya alındığı için suyun ya
rısı boşa gitmekte köy susuz kalmaktadır Bu
nun kısa mesafedeki borular genişletilerek ça
resi bulunabilir; Pazarkaya köyü bu yolla ne 
zaman bol suya kavuşacaktır? 

3. Akşehir gölünün, birçok kısımları sula
maya elverişli tatlı sudur? Bu gölden bâzı 
köylerin sulama yapması için hazırlanmış bir 
etüdünüz var mı? Böyle bir etüt ne zaman ha
zırlanabilir? 

4. Pazarkaya köyüne ve Akşehir'in diğer 
köylerine gezici köy kadın ve erkek sanat kurs
ları açılması ve mevcudun çoğaltılması isten
mektedir; böyle bir imkânı ne zaman verebi
leceksiniz. 
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T. 0. 

Köy îşler.t Bakanlığı 16 . 10 . 1967 
Müsteşarlık 
Sayı : 3099 

19679 

Konu : Konya Milletvekili Na
zif Kurucu'nun soru önergesi. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 7 . 1967 tarih ve Gn. S. Ka. Md. 
7/422-4719/27608 sayılı yazılan. 

Akşehir köylerinin içme suyu ihtiyacı ve 
gezici sanat kursları açılmasına dair Konya 
Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun Bakanlığı
ma yönelttiği yazılı soru önergesi cevabının ili
şikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Akşehir köylerinin içme suyu ihtiyacı ve ge
zici sanat kursları açılmasına dair Konya Millet
vekili Sayın Nazif Kurucu'nun yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

1. Elde mevcut bilgilere göre Akşehir ilçe
sine bağlı 48 yerleşim ünitesinden 24 tanesi su
lu, 13 tanesi suyu yetersiz ve 11 tanesi de su
suz bulunmaktadır. 

2. Beş Yıllık Plân döneminde Konya ilin
de (253) üniteye içme suyu verilmesi öngörül
mektedir. Bu dönem "gerisinde Akşehir ilçesin
de hiç suyu olmıyan ve öncelik durumu mü-
saidolan 9 üniteye de içme suyu verilebilecektir. 
Ancak bu ünite isimlerinde programa alınma saf
hasında cüz'i bâzı değriklikler olması muhte
meldir. 

Bu köyler sırasiyle Eğrigöz, Erdoğdu, Kaha 
(Köklüce) Marif, Menlik, Ortaköy, Tipiköy, 
Pazarkaya ve Yeniköy dür. 

1967 yılı iiçnde bu ilçeye bağlı Gedik ve Can
kurtaran köyleri sıhhi içme suyuna kavuşturu
lacaktır. Mevlütlü, Üçhöyük (Akait) ve Eğ
rigöz köylerinde de sondaj kuyusu açılması için 
talimatı verilmiştir. Ayrıca 10 ünitenin istik
şaf* etüdünün tamamlanması ve 6 üniteninde 
projesinin hazırlanmasına çalışılmaktadır. 

Ayrıca Akşehir - Yazla köyü içme suyu işi 
1967 ek kaptaj programına alınmış olup, kaptaj-
dan müsait sonuç alnıdığı takdirde 1968 yılında 
inşaatın diğer kısımları yapılacaktır. 

2. Pazarkaya köyünde 13 000 metreden 
0/75 mm. lik beton boru ile isale edilmfn bir 
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tesis mevcudolup köy içindeki üç çeşmenin top
lam debisi 0.20 İt/sn. dir. Tesis arızalıdır. 

1966 yılında bu köyün içme suyu iotikşafı 
etüdü yapılmıştır. Tipi ve orta köyleri ile bir
likte grup olarak mütalâa edilen Pazarkaya kö
yünün, ilk keşfi 391 014 lira, öncelik puvan, ise 
75 tir. 

Adı geçen köyün 1967 yılı :iıinde içme suyu 
projesi tamamlanacak ve öncelik sırasına ve 
bütçe imkânlarına göre ileriki yıllarda içme su
yu inşaatına başlanacaktır. 

3. Akşehir gölünden civar köyler arazisine 
sulama suyu temini mevzuu istikşafı etüt edil
mek üzere 1967 yılı etüt programına alınmış ve 
etüdü devam etmektedir. 

4. Halen 548 kadın ve 226 erkek gezici kur
sumuz mevcudolup, bu kurslar illerimize dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Konya ilinde de 8 kadın, 8 erkek kursu mev
cuttur. Kadro imkânsızlığı sebebiyle kurs sayı
larını artırmak şimdili1! mümkün değildir. 

İleride kadro durumu müsaidolduğu tak
dirde Konya ili emrindeki kurs sayısının artı
rılması mümkün olacaktır. 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ermenek ilçesi Tepebası Bucak Mü
dürünün tutum, ve davranışına dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/424) 

30 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygı ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Ermenek ilçesinin Tepebası Bucak Mü
dürünün meskûn yerde tabanca attığı ve usul
süz hareket ve baskıları sebebi ile hakkında 
açılmış idari veya adlî takibat var mı? 

2. Böyle bir duruma düşen idareci niçin 
nakledilmemektedir? 

3. Bahsedilen bucak müdürünün, adlî ve 
idari safhada aleyhinde şahitlik edenleri döv
düğü, karakola getirerek baskı yapıldığı iddia 
edilmektedir : Bu şartlar altında salim bir tah
kikat yapılabilir mi? Tahkikatın selâmeti bakı
mından ne gibi tedbirler alınmıştır? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 
Öz. iş. Gn. Md. 

Şb. Md. 1 Şikâyet : 511/2-9237-21570 
15 . 9 . 1967 

Millet Meclisi Başjkanlığına 
ilgi : 6 . 7 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/424 - 4721/27706 sayılı 
yazınız : 

Konya ili Ermenek ilçesi Tepebaşı Bucağı 
Müdürü Tayyar Günay hakkında Konya Millet
vekili Sayın Nazif kurucu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi incelendi : 

1. Tepebaşı Bucağı Müdürü Tayyar Günay 
hakkında vâki şikâyetler ve ulaşılan sonuçlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Aynı bucak halkından Hasan Karagöz'
ün Bucak Müdürü tarafından dövüldüğüne iliş
kin şikâyeti Memurin Muhakematı Kanunu hü
kümleri çerçevesinde tahkik ettirilmiş, Ermenek 
ilçe idare Kurulunca 24 . 5 . 1967 gün ve 
725/9 sayı ile verilen men'i muhakeme kararı H 
İdare Kurulunun 8 . 7 . 1967 gün ve 860/243 
sayılı kararı ile onanmıştır. 

b) Aynı bucak halkından Mehmet Bahçeli'-
nin çeşitli tarihlerde vâki; tehdit, camide nutuk 
söylemek, üst makamlar aleyhinde konuşmak, 
ev sahibine zarar vermek ve küfür etmek, mes
kûn mahalde silâh atmak, istiklâl Marşına saygı 
göstermemek, menfaat karşılığı tahkikat evra
kını yok etmek, men'i müdahale keşiflerinden 
usulsüz para almak, rüşvet almak, Tepebaşı hal
kının haysiyetini Inrıcı söz söylemek, dövmek, 
particilik yapmak şikâyetleri kaymakamlıkça 
tâyin edilen bitaraf bir muhakkik marifetiyle 
tahkik ettirilmiş umumi hükümlere göre taki
batı gerektiren suçları 28 . 6 . 1967 gün ve 
1345 sayılı yazı ile Ermenek C. Savcılığına in
tikal ettirilmiş, Memurin Muhakematı Kanunu 
çerçevesine giren suçları hakkında Ermenek il
çesi idare Kurulunca 6 . 7 . 1967 gün ve 19 sa
yı ile men'i muhakeme kararı verilmiştir. Adli
yeye intikal ettirilen konular henüz sonuca ulaş
mamış, ilçe idare Kurulunun söz konusu 19 sa
yılı Kararı il idare Kuruluna intikal etmiştir. 

2. Bucak Müdürü Tayyar Günay hakkında
ki iddialar birinci maddede açıklandığı gibi he
nüz sübuta ermemiştir. Adlî tahkikat neticesi
nin alınmasından sonra hakkında uygulanacak 
idari tedbirin teemmülü mümkün olacaktır. 

Aleyhinde şikâyet vâki olan her memurun tet-
kikat ve tahkikat yaptırmaksızın nakline teves
sül, idari istikrarı ve memur hukukunu zedeli-
yen bir davranış olabilir. 

3. Mehmet Bahçeli'nin, birinci maddenin 
(b) fıkrasında açıklanan şikâyetinin tahkiki sı
rasında tanık Mustafa Bahçeli'nin dövüldüğü 
iddiası tahkik edilmiş ve ilçe idare Kurulunca 
6 . 7 . 1967 gün ve 19 sayı ile men'i muhakeme 
kararı verilmiştir. 

Bunun dışında, şahitlere karakolda baskı ya
pıldığı ve şahitlerin dövüldükleri yolunda adlî 
ve idari mercilere her hangi bir şikâyet intikal 
etmemiştir. 

idari tahkikat, kaymakamlıkça bitaraf ola
rak tanınan ilçe mal müdürü eliyle yürütül
müştür. Tahkikatın selâmeti cereyanı hususun
da tahkikat memurunda her hangi bir şüphe 
uyanması halinde, gereken tedbirin ittihaz edi
leceği açıktır ve bir tedbir alınmasını gerekti
ren sebep müşahede edilmemiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

18. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğilfün üzüm müstahsilinin Potas ihtiyacım te
mini konusunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
yazılı cevabı (7/427) 

3.7. 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Gaziantep Milletvekili 

Ali ihsan Göğüs 
1. — Bağcılıkla geçinen bölgelerin, özellikle 

yılda 400 milyon kilo üsüm istihsal eden Gazi
antep ilinin, üsüm kurutmada kullandığı (po
tasa) mn areçmis yıllarda (meselâ 1965 sonba
harında) bâzı ellerde toplanması ve üretici fa
hiş kârla intikal ettirilmesi ile nasıl bir darlığın 
meydana geldiği bilinmektedir. Bu maksatla 
henüz vakit varken, bu yıl için ne gibi tedbir
ler alınmıştır? 

2. — Bu yıl ne miktar potasa ithal edilecek
tir? İthal izni hangi firmalara ve kuruluşlara 
verilmiştir? Bunlara ne miktar döviz tahsisi ya
pılmıştır. 
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T. O. 
Ticaret Bakanlığı 24 . 8 . 1967 
Dışticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. 
418. 0 - 5/16591 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 6 . 7 . 1967 tarihli, 7/427, 4731/ 
27783 sayılı yazılan. 

Üzüm müstahsilinin potasa ihtiyacının temi
ni hususunda ne gibi tedbirlerin alındığına da
ir Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ta
rafından verilen yazılı soru önergesi tetkik edil
di. 

1. — 28 . 42 . 15 Gümrük Tarife ve istatis
tik pozisyonuna giren ve üzümlerin kurutul
masında kullanılan potasyum karbonat (pota
sa) maddesi 1966 yılı başından itibaren (XVI. 
Kota) Liberasyon Listesine alınmış ve 4.7.1967 
tarihli 12638 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan XIX. Kotada da 1 sayılı Liberasyon Liste
sinde bırakılarak söz konusu maddenin ser
bestçe ithalinde bir mani kalmamıştır. 

Diğer taraftan, bu madde için 1967/68 dev
resi Ticaret Protokollarma ekli ithal Listeleri
ne, Macaristan'dan ithal edilmek üzere 400 000 
ve İsrail'den ithal edilmek üzere de 150 000 
dolarlık kontenjanlar ayrılmıştır. 

7 . 6 . 1967 gün ve 12615 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanan 18 . 3 . 1967 tarihli Türki
ye - Macaristan Ticaret Protokoluna ekli «A» 
listesinin 20 sıra numarasında kayıtlı $ 400 000 
lık potasyum karbonat ithal etmek maksa-
diyle yapılacak müracaatların öncelikle ve ive
dilikle döviz tahsis mektubuna bağlanması hu
susunda, Tarım Bakanlığının talebi üzerine, 
T. Cumhuriyet Merkez Bankasına 23 . 6 . 1967 
tarihli 11469 sayılı yazımızla gerekli talimat 
verilmiştir. 

Ayrıca, 21 . 6 . 1967 tarihli 12627 sayılı 
Resmî Gazetede neşredilen Türkiye - İsrail Ti
caret Protokoluna ekli «B» listesinin 18 sıra 
numarasında 150 000 dolar olarak kayıtlı bu
lunan aynı maddenin acilen ithal edilmesinin 
gerekli olduğu ve Bakanlığımıza teklif yapıl
dığı takdirde gereğine tevessül edileceği 
29 . 6 . 1967 tarih ve 11935 sayılı yazımızla 
Tarım Bakanlığına bildirilmiştir. 

Keza, Tarım Bakanlığının ve Türkiye Zirai 
Donatım Kurumunun müşterek talebiyle Tür
kiye - İsrail Ticaret Anlaşmasına istinaden, 
önümüzdeki üzüm kurutma kampanyasında 
kullanılmak ve israil'den ithal edilmek üzere 
150 ton potasa bedeli olan $ 25 275 m transfe
rine öncelik tanınması hususunda 16 . 6 . 1967 
tarihli 10997 sayılı yazımızla T. Cumhuriyet 
Merkez Bankasına gerekli talimat verilmiştir. 

Yukarıdaki izahattan da takdir buyurulaca-
ğı veçhile, 1965 yılında Tahsisli ithal Mallan 
Listesinde cüz'i bir meblâğ ayrılması sebebiyle 
meydana gelen potasyum karbonat (potasa) 
darlığının bu yıl tekerrür etmiyeceği bedihidir. 

2. — Liberasyon ve Anlaşmalı memleketler 
listesinde yer alan maddeler ile ilgili ithalât 
talepleri doğrudan doğruya yetkili Bankalarca 
karşılanmakta ve ithalâtı tamamen serbest olan 
bir maddenin ithali için muayyen bir firma le
hine Bakanlığımızca ithal izni verilmemekte ve
ya döviz tahsisi yapılmamaktadır. 

Bu durum muvacehesinde söz konusu mad
deye ait hangi firmalara ne miktarda döviz tah
sisi yapıldığı Bakanlığımızca bilinmemektedir. 

Ancak, bu madde Liberasyon Listesinde ol
duğu 1966 yılında 1 609 ton (2 747 469 TL.) 
ve 1967 senesini ilk beş ayında ise 842 ton 
(1 427 934 TL.) ithal edilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ede
rim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

19. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay 
köylülerine verilen kredilere dair sorusu ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdas'ın, yazılı cevabı 
(7/429) 

3 . 7 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm Bakanlığı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyrulmasını saygiyle rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay 

köyünde kredilerin dağılımında usulsüzlük ol
duğu yolunda çeşitli şikâyetler vardır. Bizzat 
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yapacağım incelemede göz önünde bulundurul-
mak üzere şu hususları öğrenmek istiyorum: 

1. Bu koy halkına, kooperatifler kanaliyle 
ve Ziraat bankalarından ne kadar kredi veril
miştir? 

2. Köy muhtarına pamuk kredisi olarak 
verilen para nedir? Kredi beyannamesinde, 
arazi durumu hakkında verdiği bilginin doğrulu
ğu tahkik edilmiş midir? Beyannamesini kim 
tasdik etmiştir? 

3. Muhtarın annesine bankadan veya koo
peratiften kredi verilmiş midir? Verilmişse 
miktarı nedir? Yapılan muamele usulüne uy
gun mudur? 

4. Muhtarın eşine kredi verilmişse miktarı 
nedir? Bu işlem de usulüne uygun mudur? 

5. Muhtarın annesine ve eşine kredi veril
miş ise, bunların kredi almalarına esas olan be
yanların gerçeğe uygunluğu tahkik edilmiş mi
dir? Bu beyanları kim tasdik etmiştir? 

6. Bu köyde kredilerin dağılımında âdil 
davranılmış mıdır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Ş. Md. Bakanlık Müş. 21 . 8 . 1937 

559/76817 
Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Kemal Yılmaz'm önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 6 . 7 . 1967 gün Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/429 - 4735/27782 sayılı 
yazı : 

Aydın'nm Karacasu ilçesine bağlı Esençay 
köylerine verilen kredilere dair Aydın Millet
vekili Sayın M. Kemal Yılmaz'in yazılı soru 
önergesi tetkik edildi. Konu doğrudan Ziraat 
Bankasını ilgilendirdiğinden adı geçen banka 
ile yapılan temas sonucu temin edilen bilgiye 
müstenit cevap aşağıdadır: 

1. Karacasu ilçesine bağlı Esençay köyü 
çiftçilerine T. C. Ziraat Bankasınca 231 683 Tl. 
Tarım Kredi Kooperatifince 62 036 Tl. kredi 
açıldığı, 

2. Köy muhtarı Hasan öncü'nün ötedenberi 
T. C. Ziraat Bankasından 15 000 Tl. limit da
hilinde kredi alıp ödediği, 1966 yılında pamuk 
mahsulü için açılmakta olan çevirme kredisi ik-
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i raz biriminin 75 liraya yükseltilmesi ile adı ge
çenin kredisinin de 20 000 liraya çıkarılmış oldu
ğu adı geçen muhtarın kredi isteğine mütedair 
müracaatında beyan ettiği 192 dekar arazi hak
kında verdiği bilginin doğru olduğu tapuların 
banka idarecileri tarafından bizzat görülüp tet
kik edildiği, sonradan bu belgelerin banka müfet
tişlerince vize edilmiş olduğu, kredi istek be
yannamesinin muhtar vekili birinci âza ile di
ğer iki âza taarfından tasdik edildiği. 

3. Muhtarın annesine meyva bahçesi tesis 
etmek maksadiyle 16 305 Tl. barem değerindeki 
arazinin ipoteği mukabilinde bankaca 7 385 Tl. 
kredi verildiği, bakiye borcunun 5 037 Tl. oldu
ğu, alâkalı aynı zamanda Tarım Kredi Koopera
tifi ortağı olduğundan kendisine kooperatif 
yönetim kurulunca 6 000 Tl. kredi açılmış ve 
kullanılmış bulunduğu yapılan her iki işlemin 
banka mevzuatına aykırı olmadığı krediye ait 
beyannamenin ilce Ziraat Odası muhtar yerine 
birinci âza ve diğer iki âza tarafından onay
landığı, 

4. Muhtarın eşine gerek bankaca, gerek 
Tarım Kredi Kooperatifince kredi açılmadığı, 

5. Bu köy çiftçileri Zirai Kredi talepleri
nin ihtiyaçları ile mütenasibolarak usul ve 
mevzuat esasları dâhilinde nazara alındığı, ban
ka ve kooperatif yönetim kuruluna her hangi 
bir şikâyetin vâki olmadığı bildirilmektedir. 

Gereğine emirlerinizi arz ederim. Saygıla
rımla. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

I 20. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
I Uzun'un, Kırklareli tütün piyasasının daha er-
I ken açılmasına ve tütün fiyatlarına dair sorusu 
I ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in 
I yazılı cevabı. (7/435) 

6 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından vazıh olarak cevaplandırıl
masına dalâlet buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Hasan Tahsin Uzun 
I Kırklareli Milletvekili 

51 — 
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Kırklareli ilinde tütün piyasası 4 Nisan 
1967 tarihinde açılmış 24 Haziran 1967 tari
hinde sona ermiştir. 

1. Kırklareli ilinde önümüzdeki yıllar için
de tütün piyasasının daha evvelden açılma
sına Sayın Bakan imkân arıyor mu? 

2. Kırklareli ili dâhilinde 37 köy tütün 
ekmektedir. Bunlann üç ay gibi uzun bir 
süre içinde tütünlerinin Tekele tesliminden şi
kâyetçidirler. 1968 yılında tütün alımının 
müddetinin kısaltma imkânı olup olmadığını 
Sayın Bakan tarafından açıklanması, 

3. Tütün müstahsili 1967 yılında fiyatla
rın düşüklüğünden şikâyetçidir. 1968 yılın
da bu fiyatlara zam yapmayı Sayın Bakan 
düşünüyor mu? 

4. 1967 yılında tütün yetiştirenler parala
rını zamanında alamadıklarından şiâyetçidir-
ler. 1968 yılında Sayın Bakan bu şikâyet
leri önlyecek ne gibi tedbirler almayı düşün
mektedir? 

5. Kırklareli 'nde Tekele ait geniş bir de
poya ihtiyaç vardır. Sayın Bakan buraya 
bir depo ile bir Tekel binası yapmayı düşü 
nüyor mu? Düşünüyorsa hangi yılda yapıla
caktır açıklanması? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 14 . 9 . 1967 

Bakanlığı 
Tetk't: ve Murakebe 

Heyeti Reisiliği 
Sayı : 4373 

Konu : Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un yazılı soru önergesi 
Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 10 . 7 . 1967 tarih ve 7/435 - 4776/28023 
sayılı yazılan. 

Kırklareli ilinde tütün piyasasının erken 
açılması, mubayaa müddetinin kısaltılması, fi
yatların yükseltilmesi, ekici paralarının za
manında ödenmesi ve burada bir tütün deposu 
ile idare binası yaptırlımasma dair, Kırkla
reli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun tarafın
dan verilen 6 . 7 . 1967 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
ibrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakam 

Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 
Uzunu'n Kırklareli tütün pisalariyle ilgili 
6 . 7 . 1967 tarihli soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1. Kırklareli ilinde önümüzdeki yıl
lar içinde tütün piyasasının daha evvelden 
açılmasına imkân aranıyor mu? 

Cevap : Marmara bölgeme dâhil bir üretim 
noktası olan Kırklareli'nde münferiden piya
sanın daha erken açılması bahis konusu olamaz. 
Ancak, dâhil olduğu bölge ekici piyasasının 
açılışına tabi olması bir zaruretir. 

Bölge piyasalarının açılış tarihleri de bir 
sıra tskibetmekte olup, bu geleneğin değişti
rilmesi tütün alım satımlarını bir kargaşalığa 
duçar edebileceği gibi açılacak piyasaya di
ğer alıcıların iştirak etmesine imkân bırak-
mıyacak ve tütün üreticisinin aleyhine netice 
tevlidedecek bir durum yaratmış olacaktır. 

Bölge piyasalarının muayyen miatlarda açıl
ması, malın hakiki değerini bulmasında baş
lıca saik olmaktadır. 

Soru 2. Kırklareli ili dâhilinde 37 köy 
tütün ekmektedir. Bunlar 3 ay gibi uzun 
bir süre içinde tütünlerinin Tekele teslimin
den şikâyetçidirler. 1963 yılında tütün alım 
müddetini kısaltma imkânı olup olmadığının 
açıklanması. 

Cevap : 1968 yılında Kırklareli'nde 37 köyde 
1 752 ekici tarafından tahrire göre 324 815 
kilo tütün üretildiği tesbit edilmiş ancak, 
mubayaada bu miktar 348 430 kilo olarak 
23 6fX> kilo daha fazla zuhur etmiştir. 

Yalnız Tekel İdaresi tarafından satmalın-
mak zorunda kalman bu üretim noktası tü
tünlerinin daha kısa bir zaman içinde işlerinin 
bitirilmesi arzu edilen bir husustur. Bu hu
sus yalnız Kırklareli için değil, aynı durum
da bulunan diğer üretim noktaları için dö 
temenni olunmaktadır. Fakat Türkiye çapın
da hem fabrikasyon ihtiyacını karşılamak ve 
hem de piyasaların müstakar bir seviyede cer-
yanını temin etmek üzere destekleme alımları 
yapmakla vazifelendirilen Tekel İdaresi bu 
uğurda bütün imkân ve elemanlarını seferber 
etmiş bulunmaktadır. İmkânlar fevkinde Gri 
talepleri yerine getirmek mümkün değildir. 

Tekel İdaresi tütün alımlarında âzami su
hulet ve gayreti göstermekte olup, üreticinin 
malının biran evvel satmalmabilmesi için iş
leri hafifliyen yerlerden alım eksperlerini 

— 52 — 
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daha kesif iş sahalarına kaydırmak suretiyle 
bir denge sağlama ve müddetleri kısaltma ça
bası içindedir. 

Soru 3. Tütün müstahsili 1967 yılında fi
yatların düşüklüğünden şikâyetçidir. 1968 yı
lında bu fiyatlara zam yapılması düşünülüyor 
mu? 

Cevap : Tütün fiyatlarında 1967 yılında 
bir düşüklük yapılmamıştır. Tekevvün eden 
fiyat seviyeleri mahsulün kalitesiyle mütena
siptir. Binaenaleyh üreticinin kaliteli mahsûl 
elde etmek üzere göstereceği gayret ve ça
balarla iyi vasıflı mahsûl idrak ettiği tak
dirde fiyatlarının da tatminkâr bir seviyeye 
yükselmesi tabiîdir. Bu sebeple, prensibola-
rak on yüksek hadlerde bulunan tütün fiyat
larına zam yapılması suretiyle, kaliteli üre
tim aleyhine ve geçmiş senelerdeki tecrübe
lerle suni fiyat yükseltilmelerin'n zararlı so
nuçlan göz önünde bulundurulduğu takdirdo 
piyasayı tazyik edecek hareketlerde bulunul-
mıyacağını kabul etmek gerekir. 

Soru 4. 1967 yılında tütün yetiştirenler pa
ralarını zamanında alamadıklarından şika
yetçidirler. 1968 yılında bu şikâyetleri önliye-
cek ne gibi tedbirler alınması düşünülmekte
dir. 

Cevap : Tütün mubayaalarının, diğer her 
hangi bir metam alım satımına benzemiyen 
özel bir durum arz ettiği malûmdur. Ekici
lere ödemelerin zamanında yakılması için ge
rek finansman durumu gerekse para temini 
ve ihtiyaç bölgelerine tevzii işi bir plâna bağ
lanarak aksatılmadan uygulanmaktadır. 

Tütün alım-satım mukavelesi imzalanır 
imzalanma? ffriciye para tediyesine imkân 
yoktur. Tütünün kanuni muayenesi, tartısı 
yapılacak, ekicinin zimmeti < karşılaştırıla
cak, aldığı kredi ve avans borçlan, primler 
hesabediliT) tahakkuk işlemleri tamamlanacak. 
İkmal edilen evrak muhtevasına göre tediye 
işine geçilebilecektir. Bu işlemlerin ise sü
ratle tekemmülüne âzami gayret gösterilmede
dir. 

Soru 5. Kırklareü'nde Tekele ait geniş bir 
depoya ihtiyaç vardır. Buraya bir depo ile 
Tekel binası yapılması düşünülüyor mu? 

Cevap : Hazırlanmış olan İkinci Beş Yıllık 
yatınm programına alınarak Kırklareli'n'de 
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1969 yılında bir idare ve ambar binası yaptı-
nlmasına tevessül olunacaktır. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ncn, 
Suğla ve Bey .şehir gölünden, Konya ve Çum
ra'ya su götüren kanalın onarılmasına ve Suğ
la bataklığının kurutulmasına dair sorusu ve 
Başbakan ve kendi adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/436) 

8 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak, Başbakan 
ve Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasına izininizi saygı ile arz 
ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Suğla gölü, Beyşehir gölünden, Konya ve 
Çumra'ya su götüren kanalın çok eski ve ba
kımsız olması yüzünden, su alarak aşın dere
cede taşmakta, seydVşehir ve Bozkır köylerinin 
tarlalannı işgal etmektedir. Bu yıl da 30 - 40 
köyün tarlalan su altında kalmıştır. 

Suğla gölünü çevreliyen köylerde nüfus ke
safeti fazladır. Bu bölge, dağlık ve taşlık ol
duğu içki ekilmeye müsait yer esasen azdır; 
ekilecek yer Suğla bataklığında kalan tarlalar
dır, orası da sık sık su altında kalıp, ekilecek 
yer hiç kalmamaktadır. 

Bataklığın kurutulması ve Beyşehir gölün
den su götüren kanalların su sızdırmaz hale ge-
tiril'v) yenilenmesi, hem sulanan sahaların daha 
iyi sulanmasını, daha geniş topraklara su veril
mesini temin edecek, hem de Bozkır ve Seydişe
hir köylülerini ekecek toprağa kavuşturacak
tır. 

Bozkır ve Seydişehir köylerindeki topraksız
lık ve sefalet, birçok sosyal sıkıntılara sebebol-
makta; ufacık toprak ihtilâf lan sebebiyle vatan
daşlar birbirlerini öldürmektedirler. 

Bu kadar önemli ve geniş bir problem olan 
«Suğla» iç'«Q projeniz nedir? 

2. Suğla bataklığının kurutulması ne zaman 
tahakkuk edecektir. 
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3. Bu işe ne zaman başlanacaktır? 
4. Çıkacak topraklardan hangi köylere ve 

kaç çiftçi ailesine ne miktarda toprak verilebi
lecektir? 

5. Televizyon, asma köprü gibi, aslnıda ve
rimsiz gösteriş yatırımlarına, milyarlarca lira 
harcanacağına, onların sonraya bırakılıp, Suğ-
la probleminin öne alınması hususunu size tek
lif ediyorum. Bu teklifimi destekler misiniz? 

6. Beyşehir gölünden su götüren kanal, ıs
lah edilip betonlandığı zaman yeniden, hangi 
bölgelere ve hangi köylere sulama imkânı doğ
muş olacaktır? 

7. Bozkır ve Seydişehir ilçelemin, hidro
elektriğe kavuşturulması hangi tarihte mümkün 
olacaktır ve bu hal çaresi hangi yoldan temin 
edilecektir? 

8. Seydişehirde kurulacak alimımyum tesis
lerinin enerji ihtiyacı ne şekilde karşılanacak
tır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 2 . 10• . 1967 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/4028 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgs : 14 . 7 . 1967 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/436-4793/28067 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Suğla 
ve Beyşehir gölünden, Konya ve Çumra'ya su 
götüren kanalın onarılmasına ve Suğla batak
lığının kurutulmasına» mütedair 8 . 7 . 1967 
tarihli soru önergesinin, Başbakan adına da ce
vaplandırılması, Başbakanlığın 4 . 8 . 1967 gün, 
77-6/4908 sayılı emirleri ile Enerji ve Tabiâ 
Kaynaklar Bakanına verilmiş olup, cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet SezgkL 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Suğla 
ve Beyşehir gölünden,» Konya ve Çumra'ya su 
götüren kanalın onarılmasına ve Suğla batak
lığının kurutulmasına dair soru önergesi cevabı 
aşağıdadır. 

1. Konya - Çumra şebekesinin kuruluşun
dan önce Suğla gölü yine tabiî bir göl duru
munda olup kapladığı saha, yıllık yağış mikta
rına göre değişmekle beraber ortalama olarak 

bugünkünden fazla idi. Zira Beyşehir gölünün 
taşması ve Beyşehir'den sonraki yağış havzasın
dan gelen suların tamamı Suğla gölüne akıyor
du ve ancak göl dolup taşkından sonra sular 
Bozkır, Saraydan geçerek Ballıkova boğazı ve 
Çarşamba yoluyla Konya ovasına ântikal edi
yordu. 1912 yılında Çumra sulama şebekesinin 
kuruluşu cümlesinden olarak Beyşehir çayının 
tabiî yatağının 64+500 Km. lik ilk kısmındaki 
bağlama barakası ile Bozkır, Saray arasında 
22 M3/sn. kapasiteli 31 Km. uzunluğundaki 
ilt'-oak kanalı inşa edildi. Bu suretle Beyşehir 
gölünden gelen sulann bir kısmının Suğla gö
lüne uğratılmadan Konya - Çumra ovasına ve
rilmesi sağlandı. 

Ancak zaman zaman 100 M3/sn. su taşıyan 
Beyşehir çayının bütün sularını, iltisak kanalı 
vasıtasiyle Konya - Çumra ovasına intikal et
tirmek imkânsız bulunduğundan kanal kapasi
tesinin üstündeki sular eskiden olduğu gibi 
Bağlama regülâtöründen Suğla gölüne tahliye 
edilmektedir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere iltisak ka
nalı Suğla gölünü kurutmak gayesi ile değil 
sulama maksadını temin için açılmıştır. Bu ka
nalın açılmasiyle Beyşehir'den gelen sulann bir 
kısmı Konya - Çumra ovasına verildiğinden 
Suğla gölünün yükselmesi cüz'i miktarda azal
mış ve fakat tamamen önlenememiştir. 

Suğla gölünü besliyen yegâne kaynak yalnız 
Beyşehir gölünden gelen sular değildir. Suğla 
gölü Beyşehir'den itibaren Bozkır - Saraya ka
dar uzanan 1 905 Km2 lik göl yağış alanını or
talama potansiyeli 640 milyon M3 civarındaki 
sularının da tabiî tahliye yatağı durumundadır. 

Âzams hacmi 200 milyon M3 olan göle gelen 
suların bir kısmı her ne kadar düdenler vasıta
siyle çekilmekte ise de düden kapasiteleri gelen 
bütün suyu kısa zamanda çekebilecek durumda 
olmadığından yağışlı yıllarda göl sahası geniş-
liyerek civar arazilerde zarar meydana getir
mektedir. Nitekim, sulama şebekesi kurulduk
tan sonra da 1942 ve 1953 yıllarında Suğla gö
lünde su seviyesi 1 095.87 M3 koduna kadar yük
selmiştir. 

Suğla gölü havzasında r.lenen arazi miktarı 
periyodik taşkınların şiddetine göre azalıp ço
ğalmakta ve 10 - 15 yılda bir tekerrür eden ve 
yağışın bol olduğu yıllara raslıyan taşkınlarda 
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1 095 M3 kodu altında kalan ziraat arazisinde 
hiç ekim yapılmamaktadır. Eu sebeple gölün 
durumu etüt konusu yapılmış bulunmaktadır. 

2. Suğla gölünün kurutulması işi Konya 
ovası plânlama çalışmaları meyamnda ele alın
mış olup halen Master plân hazırlanmış bulun
maktadır. Bu plâna göre, Suğla gölünde top
lanacak suların bir kısmı sulamada kullanılacak 
bir kısmı da 1 500 Ha. lık bir havuzda toplana
caktır. Plânlama çalışmaları netâselenmediğin-
den kurutma işinin ne zaman tahakkuk edece
ğini kesin olarak bildirmek mümkün değildir. 
Halen, göle gelen suların getirdiği alivüyonlu 
topraklar üzerinde sular çekildikten sonra ek
seri yıllar çok verimli ziraat çalışmaları yapıl
makta olup gölün kurutulmasından sonra aynı 
topraklardan bugünkü verimin alınacağı şüp
helidir ve bu husus da etüt konusudur. 

3. Halen işlere plânlama çalışmaları sevi
yesinde başlanmış bulunmaktadır. 

Beyşehir çayından gelen suları mevcut dü
denlere doğrudan doğruya tahliye iç'u Bağlama 

barakasından düdenlere kadar 30 MVsn. lik bir 
tahliye kanalı açılması programlanmış olup işin 
tamamlanması büyük bir kısmı halen su altmcla 
bulunan güzergâhta çalışabilme imkânlarına 
bağlı bulunmaktadır. Ancak bu açılacak ka
nalın havsanm diğer taraflarından gelecek su
larla ilgisinin bulunmadığı tabiîdir. 

Konunun köklü hal tarzı plânlama çalışma
ları sonucunda belli olacaktır. 

4. Kurutma sonunda ortaya çıkacak Hazine 
arazileri, kadastrosunun tamamlanmasını müta-
akıp topraksız çiftçilere dağıtılmak üzere Top
rak ve İskân Genel Müdürlüğüne devredilecek
tir. 

5. Suğla probleminin önemj Bakanlığımızca 
da takdir edilerek Bakanlığımıza bağlı DSİ 
Genel Müdürlüğü, Konya ovası plânlama çalış
maları meyamnda ele alnımıştır. 

6. Beyşehir gölünden su götüren kanal ıs
lah edilip betonlandıktan sonra yeniden su veri
lecek bölge ve köyler bulunup bulunmadığı ve 
ne miktar su tahsis edilebileceği plânlama çalış
maları sonucunda belli olacaktır. 

7. Seydvehir kasabası, Beyşehir'den itiba
ren tesis edilecek 30 Kw. lık eneri i nakil hattı 
ile sisteme bağlanacak şekilde iller Bankasının 

1967 yılı programına alınmıştır. Tesisler 1969 
yılında ikmal edilecektir. 

Bozkır kasabası ise Yerköprü hidroelektrik 
santralinden beslenmek üzere ve Hadım'dan iti
baren tesis edilecek Kw. lik enerji nakil hattı 
ile sisteme bağlanacak şekilde Etibank'm 1967 
yılı proreamma dâhil edilmiştir. Tesisin iıkmâl 
tarihi 1969 dur. 

8. Seydişehir^de kurulacak alümiyum tesis
lerinin enerji ihtiyacı gene bu bölgede kurula-
cag Homa hidroelektrik santralinden karşılana
caktır. Bu meyanda Homa'daki sanralin servise 
gireceği 1972 yılma kadar olan ihtiyaçlar Kon
ya - Seydişehir arasında tesis edilecek 154 Kw. 
lık enerji nakil hattından karşılanacak ve 1972 
yılında Homa hidroelektrik sanrali ile Antalya 
arasındaki 154 Kw. lik -irtibatın da tesisi ile her 
iki yönde enerji alış verişi mümkün olacaktır. 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurfun, Erzurum'un Olur ilçesinde askerlik şu
besinin hangi yıl açılacağına dair sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/440) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasını arz ve rica ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum Vilâyeti Olur kazasında askerlik 
şubesinin hangi yıl açılacağı. 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 18 . 9 . 1967 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 648/1 - 67 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Başkanlığının 17.7.1967 
tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 7/440-4823/ 
28304 sayılı yazısı. 

Erzurum'un Olur ilçesinde askerlik şubesi
nin hangi yıl açılacağına dair Erzurum Millet
vekili Adnan Şenyurt tarafından verilen yazılı 
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soru önergesinin cevabının aşağıya çıkarılmış 
bulunduğunu arz ederim. 

Ahine!; Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Yazılı soru önergesinin cevabı : 
Erzurum ili Olur ilçesinde Kasım 1968 tari

hinde askerlik şubesi açılması kararlaştırılmış
tır. 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Ahmetli bölgesine düsen doludan zarar gören
lere yardim edilip edilmiyeceğine da'.r sorusu ve 
Başbakan Süleyman DemireVin yazılı cevabı 
(7/441) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Başbakanlıkça yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygı
larımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Birkaç gün önce Ahmetli bölgesine düşen 
iri daneli dolu bölgede geniş tahribat yapmış, 
zarar ve Siyana sebebolmuştur. Birçok vatan
daşımızın çaresizlik içinde kaldığını, nafakası
nı temin edemiyecek duruma düştüğünü ma
hallinden aldığım mektup ve haberlerden öğ
renmiş bulunuyorum. 

1. — Ahmetli bölgesine düşen dolu ne de-
reco zarar ve ziyana sebebolmuştur. 

2. — Zarar gören vatandaşlara kredi yar
dımı veya borçlarının ertelenmesi ya da diğer 
yollardan bir yardım düşünülmekte midir? 

T. O. 
Başbakanlık 2 . 10 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 234/6165 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 7 . 1967 tarih ve 7/441 - 4841/ 
23515 sayılı yasınız. 

Manisa ilinin Ahmetli bölgesine düşen do
lunun ne derece zarar vo ziyana sebebolduğu 
ve zarar görenlere yardım edilip cdilmiyeceği 
hakkında Manisa Milletvekili Mustafa Ok ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabından iki nüsha ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Manisa ilinin Ahmetli bölgesino düşen dolu
nun ne derece zarar ve ziyana sebebolduğu ve 
zarar görenlere yardım edilip edilmiyeceği hak-
kmda Manisa Milletvekili Mustafa Ok tara
fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

1. — 3 . 7 . 1967 tarihinde düşen doludan 
Turgutlu ilçesine bağlı Ahmetli bucağının 
(Merkez - Çömlekçi) bölgesinde üzüm mahsu
lünde 633 dekarlık sahada % 35 - 53 nisbetin
de; Tatarocağı köyü (Çömlekçi - Dikilitaş) böl
gesinde pamuk mahsulünde 600 dekarlık sa
hada % 40 - 80 nisbetinde, üzüm mahsulünde 
500 dekarlık sahada % 50 - 80 nisbetinde; Kes-
tdli köyü (umumi mevkilerinde) pamuk mah
sulünde 1 003 dekarlık .sahada % 45 - 60 nis
betinde, üzüm mahsulünde 500 dekarlık saha
da % 43 - 70 nisbetinde, susam mahsulünde 
2 003 dekarlık sahada % 40 - 80 nisbetinde, tü
tün mahmulünde 2 000 dekarlık sahada % 40-80 
nisbetinde, bostan mahsulünde 100 dekarlık 
sahada % 70 - 83 nisbetinde ve Zeytin mahsu
lünde 50 dekarlık sahada % 60 - 80 nisbetinde; 
Kırgın köyü (Akıntı - Nazoğlu) bölgelerinde 
pamuk mahsulünde 500 dekarlık sahada % 
35 - 50 nisbetinde, üzüm mahsulünde 300 de
karlık sahada % 35 - 50 nisbetinde, tütün 
mahsulünde 1 003 dekarlık sahada % 35 - 50 
nisbetinde zarar husule geldiği ve dolu âfeti
nin bu hali ile bölgesel olduğu anlaşılmıştır. 

2. — Yukarıda adları yazılı köylerde zikre
dilen mahsullerden 1/3 ünden fazlasını dolu 
âfeti sebob'yJe kaybeden çiftçilerin talep veç
hile 3200 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (ç) 
fıkrası hükümlerine göre, T. O. Ziraat Banka
sı ve Kooperatiflere olan borçlarının tecili ile 
213 sayılı Kanunun 115 nci maddesi uyannca 
da vergi borç ve cezalarının terkinine ve gerek
li tebliğ işlemlerinin yapılmasına il idare kuru- * 
îunea karar verilmiştir. 

3. — Doludan zarar gören çiftçilerden borç
larının tecilini talebedenlerin bir kısmının 
borçlarının ertelenmesi işlemi ikmal edilmiş ve 
diğerlerinin ise işlemleri tamamlanmak üzere-
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dir. Ayrıca mevzuata göro dilekleri de naza
ra alınmaktadır. 

4. — Doludan zarar gören çiftçilerin tohum
luk taleplerinin do ekim mevsiminde Tarım 
Bakanlığınca karşılanması cihotino gidilecek
tir. 

Süleyman Demirel 
Barbakan 

24. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hhnoğlu'nun, Tez - Büro - î? mensuplar i ylc Sos
yal Sigorta Kurumu Genci Müdürlümü aracında 
çıkan olaylara dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/442) 

12 . 7 .1907 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalınma Bakanı tarafın
dan cevaplandırılması için (yazılı olarak) gere
ğini rica erlerim. 

Adan?, Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimcğlu 

Türkiye Tezgâhtarları vo Büro isçileri Sen
dikası (Tez - Büro - iş) Adana Şubesi mensupla
rı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü-
no karsı grev il 'n etmişler ve aylardan beri de
va"-. ettirmektedirler. 

4702 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanıı-
mnun birinci maddesine göre sigortalı isçi sa
yılmaları gereken ve bu sıfatla 530 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun tanıdjğı bilcümle sosyal 
haklara sahibolmaları ica^eden sendika mensup
larına isçi - memur ortası garip bir statü tatbik 
cdilegclmiş ve birçok hakları ellerinden alınmış
tır. Sosyal Sigortalar Kurumu Memur vo Hiz
metliler Talimatnamesi bilhassa 50 ncı madde
sindeki hükümleri ile hizmet akdinin ihbarsız 
feshi hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Ayrıca 
fazla mesai, İadem tazminatı ve iif;ar tazmina
tından bu isçileri mahrum bırakmıştır. Keza, 
01 gün hasta olmak sureti ile r e devam edemi-
yenlerin malulen emekliye şevki hükmü «5434 
sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince» uy
gulanmaktadır. 

Yargıtayın 30 . 6 . 1907 günlü kararı ile tas
dik edilmiş olan Adana Asliye Birinci Hukuk 
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Mahkemesinin 067/103 e3as ve 967/75 karar sa
yılı ve 24 . 4 . 1967 tarihli kararı ile bahismev-
zuu Tez - Büro - İş mensupları işçi sayılmışlar
dır. Keza, Danıştay 2 nci Dairesinin 29 . 5 .1961 
tarih ve 61/1390 esas ve 2013 karar sayılı kararı 
ile bahis mevzuu kimseler özel hukuk hükümle
rine tabi işçi sayılmışlardır, memur oldukları id
diası reddedilmiştir. 

4792 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanun ve 
Anayasan:?. Sosyal Haklar bölümündeki ilkelere 
aykırı hükümbr taşıyan Sosyal Sigortalar Ku
rumu Memur ve Hizmetliler Talimatnamesi yok 
hükmündedir. Bu hükümlere dayanmak ilgilile
ri mosuliyetten kurtarmaz. 

Binlerco Tez - Büro - iş mensubunun ve bun
ların hizmet etmelrtc olduğu onbinlerco- işçiyi 
aylardan beri kanun ve nizamlara aykırı bir ta
limatnameye dayanarak mağdur etmek ve hak
larını tanımamak hukuk devleti anlayışına zıt 
vo mesuliyeti mucip bir davranıştır. Bu davra
nıştan süratle dönülmesi gerektir. Çalışma Ba
kan1. bu mevzuda ne düşünmektedir? Sorumlu
lar baklanda no gibi cezai ve inzibati muamele 
yapılmıştır? 

T. C. 
Çalışma Bakan'ığ 4.8.1967 

Çalışma Cenel Müdürlüğü 
Sayı: 1014-3-12980 

Konu: Milletvekili. Kemal 
Sanibrahimcğlr.'nun yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19 . 7 . 1907 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/442 - 4842/28510 sayılı 
yar. K. 

Tezbüro - tş Türkiye Tezgâhtarları ve Büro 
İşçileri Sendikasının Sosyal Sigortalar Kurumu 
Gcno! Müdürlüğüne bağlı Adana Şubesi işyerin-
do uyguladığı grevle ilgili olarak Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun verdiği yazılı 
önerge tetkik edilmiş ve cevabı ekte sunulmuş-

Arz ederim. 
Ali Haili Erdem 
Çalışma Bakam 
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T. C. 
Çalışna Bakanlığı 4.81967 

'Çalışma C'enal Müdürlüğü 
Sayı: 1014 - I2DG7 

Sayın' Kemal Sarribrahimoğlu 
Adana Milletvekili 

ilgi: 12 . 7 . 1967 tarihli önerge karşılığı 

Bilindiği üzere (Tezbüro - İş) Türkiye Tez
gâhtarları ve Büro İsçileri Sendikasının Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Adana Şn-
besiyle olan toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı 
274 sayılı Sendikalar Kanununa göre çalışanla
rın işçi addedilip edilmemesi hususunu kapsa
makta idi. 

Genel Müdürlük çalışanların gerek 4792 sa
yılı Teşkilât Kanunu ve gerekse barem ve ilgili 
teadül kanunlarının âmir hükümlerine göre sta
tü hukukuna tabi kamu hizmeti görevlileri ol
duklarından bahisle toplu iş sözleşmesi müzake
relerinde anlaşmaya varılamamış ve bu hususun 
tesbiti ınaksadiyle mahallî iş mahkemesine ya
pılan müracaatın reddedilmesi üzerine Yargıta-
ya başvurulmuştur. 

Konunun 275 sayılı Yasadan doğmamış bu
lunması ve 274 sayılı Sendikalar Kanununa gö
re işçi niteliğini haiz olup olmadığı hususunda 
çıkacak uyuşmazlıklarda başvurulacak merciin 
yargı organları olması ve bu maksatla mahke
meye başvurulması sebepleriyle Bakanlıkça bir 
işle::?, yapılmamıştır. 

Bilâhara Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin 
30 . 6 . 1967 gün ve E. 6360, K. 6063 sayılı ka
rarında ilgili personelin anılan Kanuna göre işçi 
niteliğinde bulunduklarının tasdik edilmesi üze
rine müzakereye oturulmuş ve 20 . 7 . 1967 tari
hinde anlaşmaya varılarak grev sona ermiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ye
niden bekçiliğe alınanlarla, eski bekçiler arasın-
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daki maaş farklarına dair sorusu ve İrişleri 
Bakanı Faruk Hükauhn yazılı ccvaJyı (7/4-13) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı Soru : 
1. 772 sayılı «Çarşı ve Mahalle Bekçileri» 

Kanunu ile Bekçi tahsildarlığı kaldırılmıştır. 
(Bekçi bürosu personelliği) Eski Kanunun yü
rürlüğü sırasında münhasıran bekçilik yapanlar 
arasından ve 5 seneyi doldurmuş olanlar için
den tahsildar imtihanı yapılarak bir kısım bek
çiler bürolara alınmış ve bir kısmına daha yük
sek ve farklı maaş verilmiştir. Bu kimseler yıl-
lardanberi büro hizmetlerinde çalışmaktadır. 

772 sayılı Kanunla bekçi tahsildarlığı kalk
tığı ve bu hizmetler il özel idarelerine verildiği 
için, bekçi bürosu hizmetlerinde çalışanlar 
tekrar bekçilik kadrosuna intibak ettirilmişler
dir. 

Şu sıralarda özel idarelere dışardan tahsil
dar ve takip memurluğu gibi büro hizmetleri
ne adam alınmaktadır. (Meselâ Ankara ili özel 
idaresi halen tahsildar ve takip memuru almak
tadır.) 

Bekçi tahsildarlığında ve büro hizmetlerin
de bulunmuş olanların tercihan bu yerlere alın
maları (şüphesiz şartları varsa.) 772 sayılı Ka
nunun getirdiği bir mağduriyeti giderecektir. 
Yıllardanberi tahsildarlık ve büro hizmetlerin
de yetişmiş ve alınmış bu kimseleri, bu tahsil
darlıkta tecrübeli kimseleri çok memnun edecek
tir. Böyle bir mağduriyeti önleyici tedbir dü
şünülmekte midir? Düşünülmüyorsa gerekçeleri 
nedir? 

2. Ankara'da (belkide diğer illerde) yeni 
bekçiliğe girenlere ilk olarak 475 lira aylık ve
rildiği halde aynı durumda olan eski 5 Yıllık 
bekçilere ayda 425 lira verildiği iddia edil
mektedir. Bu doğru mudur? Bu doğru ise, bu 
eşitsizliğin veya haksızlığın sebepleri nedir? 
Haksızlığın giderilmesi için ne gibi çareler dü
şünülmektedir? 
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T. C. 
' İçişleri Bakanlığı 25 . 9 . 1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 2 

Şube : 6, B. 63141 - 56/115028 

Konu : Bekçiler hakkındaki ya
zılı sorunun cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 7 . 1967 tarihli ve (Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü) 7/443 - 4849/28615 
sayılı yazı. 

Millet Meclisi İstanbul üyesi Sayın Reşit 
Ülker'in Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili 
olup, Ankara'da Bekçiliğe alınanlarla, eski bek
çiler arasındaki maaş farklarına dair 19 . 7 .1967 
tarihli yazılı soru önergesi incelendi ; 

1. 772 sayılı Kanunla .ilga edilmiş olan 
bekçi tahsildarlığı ve bekçi bürosu hizmetlerin
de çalıştırılmış bulunan personelin, tahsil bil
gi ve görgü durumları özel idare Takip memur
luğu ile bu idarenin tahsildarlık görevlerine 
tâyinlerine müsait bulunmamakta, bu yüzden 
tekrar bekçilik kadrosuna intibakları cihetine 
gidilmektedir. 

2. Ankara'da Beş Yıllık ve hattâ daha aşa
ğı hizmeti olan bekçiler arasında 425 lira ücret 
alanlar yoktur. Yeni alman bekçiler 475 lira 
ücretle tâyin edildikleri gibi evvelce 425 lira 
almakta olanların da 475 liraya intibakları ya
pılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize *arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

19 . 7 . 1967 

Millet Meclfsi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Mileltvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : 
1. 772 sayılı «Çarşı ve Mahalle Bekçileri» 

Kanunu ile Bekçi tahsildarlığı kaldırılmıştır. 
(Bekçi Bürosu personelliği) Eski Kanunun yü
rürlüğü sırasında münhasıran bekçilik yapan
lar arasından ve 5 seneyi doldurmuş olanlar 

içinden tahsildar imtihanı yapılarak bir kısım 
bekçiler bürolara alınmış ve bir kısmına daha 
yüksek ve farklı maaş verilmiştir. Bu kimseler 
yıllardanberi büro hizmetlerinde çalışmakta
dırlar. 

772 sayılı Kanunla bekçi tahsildarlığı kalk
tığı ve bu hizmetler İl özel idarelerine verildiği 
için, bekçi bürosu hizmetlerinde çalışanlar tek
rar bekçiilk kadrosuna intibak ettirilmişlerdir. 

Şu sıralarda özel idarelere dışardan tahsil
dar ve takip memurluğu gibi büro hizmetlerine 
adam alınmaktadır. (Meselâ Ankara İli Özel 
idaresi halen tahsildar ve takip memuru al
maktadır). 

Bekçi tahsildarlığında ve büro hizmetlerinde 
bulunmuş olanların tercihan bu yerlere alın
maları (şüphesiz şartları varsa) 772 sayılı Ka
nunun getirdiği bir mağduriyeti giderecektir. 

Yıllardanberi tahsildarlık ve büro hizmet
lerinde yetişmiş ve alışmış bu kimseleri, bu tah
sildarlıkla tecrübeli kimseleri çok memnun ede
cektir. Böyle bir mağduriyeti önleyici tedbir 
düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa gerekçele
ri nedir? 

2. Ankara'da (Belkide diğer illerde) yeni 
bekçiliğe girenlere ilk olarak 475 lira aylık 
verildiği halde aynı durumda olan eski 5 yıl
lık bekçilere ayda 425 lira verildiği iddia edil
mektedir. Bu doğru mudur? Bu doğru ise, bu 
eşitsizliğin veya haksızlığın sebepleri nedir? 
Haksızlığın giderilmesi için ne gibi çareler dü
şünülmektedir? 

26. — Diyarbakıı Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır'ın ağaçlandırılması isinin bir 
plâna bağlanmış olup olmadığına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/445) 

20 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Tarım Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletle
rinizi arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli 

1. Diyarbakır ilinin ağaçlandırılması Ta
rım Bakanlığınca etüt edilerek bir plâna bağ
lanmış mıdır? 

59 -=. 



M. Meclisi B : 2 

2. îklim ve arazi hangi nevi ağaçların ye
tişmesine müsaidolduğu hakkında etütler mev
cut mudur? 

3. Diyarbakır ili çevresinde Karacada**, 
Ergani ilçesi Hoşan vadisi, Çınar ilçesinin 
dağlık kısmı ile diğer ziraata elverişli olmı-
yan sahalarda ağaçlandırma Hnin süratle ele 
alınması ve bu suretle bölgenin ekim için lü
zumlu yağış alması neticosini doğuracaktır. Ay
rıca sel taşkınlarından ve toprak kaymalar] no, 
karşı Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmakta
dır? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müş. 

G36/76S19 21 . 0 . 1967 
Konu : Sayın Metin Cizreli'nin 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 24 . 7 . 1967 gün Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/445 - 4869/23723 sayılı 
yazı : 

Diyarbakır'ın ağaçlandırılması Hnin t i r 
plâna bağlanmi} olup olmadığına dair Diyarba
kır Milletvekili Sayın Metin Cizrelrnin yanlı 
soru önergesi tetkik edildi, konuya ait cevapla
rımız aşağıdadır. 

1. Diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır ilin
de orman içinde ve orman dışında ağaçlandı
rılması gereken sahaların tesbitine ve etüdüne 
başlanmış bulunmaktadır. Etüt Herinin 2 nci 
Beş Yıllık Plân devresinde ikmal edilmesine 
çalışılacaktır. 

2. Diyarbakır ili mıntakasmda tabiî olarak 
yetişen meşe ve ardıçtan bajka bugüne ka
dar ağaçlandırılan sahalarda yapılan müşahe
delere göre Kızılcam, Karaçam, Sedir, Akasya, 
Teşbih, Zof ora, Karaağaç ve Akçaağaç gibi ağaç 
türlerinin de yetiştirilmesine, tabiat şartlarının 
müsaidolduğu tes'rit edilmiştir. 

Diyarbakır'da 1962 yılında kurulan Güney
doğu - Anadolu Kavakçılık Arattırma İstasyo
nu Müdürlüğünün faaliyetleri neticesinde bu 
mıntakada yerli ve melez kavak tiplerinin geniş 
sahalarda yayılması sağlanacaktır. 

3. Diyarbakır ilinde, Orman içi ağaçlandır
ma sahası olarak Harabezar ve Karacadağ mev-
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kileri; orman dışı ağaçlandrıma sahası olarak 
da Ergani - Zulkufdağı, Diyarbakır - Şehitlik 
ve Silvan - Büyük:eşme mevkileri I nci ve II 
nci Beş Yıllık Plan devrelerinde ağaçlandırma 
programlarına alınmıştır. 

Diyarbakır çevresinin sel ve erozyon prob
lemleri II nci Beş Yıllık Plân devresinde or
mancılık yönünden etüdedilecek ve varılacak 
sonuçlara göre gerekli tedbirler alınacaktır. 

4. Ayrıca Bakanlığımızca Diyarbakır iline 
her yıl, programlarında movcudolan toplu mey
velik ve tağ tesislerinin tahakkuku için, lü
zumlu bedelli ve bedelsiz meyve fidanları ve 
asma çubukları tahsis edilmektedir. 1966 - 1967 
fidan tevzi mevsiminde bu maksatla 8 400 aded 
bedelsiz, 10 000 aded bedelli köklü aşna çu
buğu, 16 000 aded bedelsiz Antep fıstığı fidanı 
tahsis edilmiştir. 1963 yılında ilde 5 000 Dk. 
Antep fıstıklığı, 150 Dk. toplu bağ ve 300 Dk. 
toplu meyvelik kurulması programlaştırılmış 
olup bunun tahakkuku için lüzumlu fidanlar 
19G7 - 1963 tevzi mevsiminde tahsİ3 olunacak
tır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Tanrı Bakanı 
Bah:i Dağdaş 

27. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli-
nin, Doğu ve Günej - Doğu bölgelerindeki hay
vanların, tüketim merkezlerine süratte nakli için 
bir tedbir alınıp alınmıyacağına dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Velüli Hüsamettin Atabeyli
nin yazılı covabı (7/447) 

20 . 7 .1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun, Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Cizreli 

Doğu vo Güney - Doğu bölgelerinde bu yıl 
kışın şiddotli geçmesi ve sâri hastalıklar sebe
biyle kasaplık hayvanlar büyük çapta telef ol
muş ve bu yüzden başlıca iştigal mevzuu hay
van yetiştirmekte olan halkımız büyük zarar
lara uğramıştır. Bu arada bu bölgeden İstan
bul ve Ankara gibi merkezlerde Devlet Demir-
yollarınca sevk edilen hayvanlar, Demiryolları
nın ağır alması ve alâkasızlığı sebebiyle yeni 
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zararlara sebebiyet vermektedir. Ara istasyon
larda katarların fazla ve lüzumsuz tutulmaları 
hayvanların beklemekten terliyerek hastalan
malarına kilo kaybetmelerine ve yollarda su
suzluktan ölmelerine sebebolmaktadır. Bu du
rumda hayvan sahipleri geniş zararlara uğra
dığı gibi halkımızın başlıca gıdası olan etin fi
yatlarına da tesir etmektedir. Devlet Demiryol
larının canlı hayvan nakliyatının yaş sebze ve 
meyva gibi süratle yapılması hususunda tedbir 
alınması lüzumludur. 

Ulaştırma Bakanlığınca durumun etüdedi-
lerek gerekli tedbirlerin alınması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1538 

7 . 9 . 1967 
Konu : Canlı hayvan nakliyatı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 7 . 1967 gün ve Genel Sekreter-
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/447 - 4371/23722 
sayılı yazıları. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerindeki hay
vanların tüketim merkezlerine süratle nakli 
için bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine da
ir Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli'nin ya
zık soru önergesi cevabıdır. 

Senelik canlı hayvan nakliyatına vasati ola
rak 70 000 vagon talms edilmektedir. İhtiyaç
ların temini ve tren durumları nazara alınarak 
mola istasyonları tesbit edilmekte ve nakliyeci
nin talebi üzerine istasyonlarda mola verilmek
tedir. 

Canlı hayvan nakliyatı da sebze ve meyva-
larda olduğu gibi bekletilmeden ve ilk hareket 
edecek trenlerle sevk edilmektedir. 

Hamule ayar istasyonları ile mola istasyon
ları hariç fevkalâde bir hâl zuhur etmedikçe 
(vagonda hasar, makina arızası) gibi ara istas
yonlarda hiçbir surette vagonlar kesilmeden, 
canlı hayvan nakliyatının aksaksız olarak te
mini için gerekli bütün tedbirler üzerinde has
sasiyetle durulmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli 
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28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, İstanbul Belediyesine bağh hastanelerde 
yoksul vatandaşlardan da ücret alınıp ahnmıya-
cağına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Ali Özkan'ın yazılı cevabı (7/448) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebiöğlu 

Tekirdağ Milletvekili 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı hastaneler yanında İstanbul Belediyesi 
de hastanelerinden istifade edecek bütün yurt
taşlardan ücret talebedeceği ve parasız hastaları 
hastanelerine kabul etmiyeceği hususu doğru 
nudur? 

2. — Doğru ise parasız, yoksul yurttaşları
mızın tedavileri, muayeneleri ve bakımlarını 
hangi müesseseler yapacaktır? 

3. — Bu karar ve uyofulamanın Anayasa
mızın 49 ncu maddesi karşısındaki durumu ne
dir? 

T. O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 1 . 9 . 1967 

Bakanlığı 
Bakan 
5021 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 7 . 1937 tarih ve Kanunlar Md. 
4880/23749/7/448 sayılı yazıya. 

Fakirlikleri tevsik edilen yoksul vatandaş
ların, 4 . 4 . 1955 tarih ve 8072 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte bulu
nan hastanaler talimatnamesinin 2 nci bölümü
nün 4 ncü maddesi gereğince, belediye hasta
nelerine kabul, muayene ve lüzumlu tedavileri 
meccanen sağlanmaktadır. 

Durumu Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne
biöğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi-
no cevaben saygı ile arz ederim. 

D-\ Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 



M. Meclisi B : 2 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Telekomünikasyon sanayii kurulması 
için Kanada firması ile yapılan anlaşmaya dair 
yazılı sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bil
giç'in yazılı cevabı. (7/419) 

19 . 7 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Kıza Uzuner 

Memleketimizde kurulması öngörülen tele
komünikasyon sanayii için PTT Genel Mü
dürlüğü ile Kanada Northern Electric Firma-
siyle yapılan andlaşmada : 

1. Yerli sanayiimizin hali ve inkişaf ayla 
ilgili, bu meyanda telefon santrallerinde kulla
nılacak özel tip akümülâtörlerin temini konu
sunda andlaşmada bir hüküm var mıdır? Var 
ise mahiyeti nedir? 

2. İhtiyaç duyulacak akümülâtörlerin son 
zamanlarda inkişaf kaydeden ve hattâ bâzı 
memleketlere ihracat yapmak seviyesine eriş
tiğimiz yerli akü sanayiimizden karşılanması 
mümkün müdür? Bu konuda gereken etütbr 
yapılmış mıdır? 

3. Santral, telefon makinalan dışında ka
lan ve haberleşmede kullanılan; kurulacak 
sanayrn değerlendirilmesi için gerekli diğer j 
teçhizat hangi kaynaklardan ve nasıl sa.Tİa 
nacaktır? İlgili yerli sanayiimizin gelişmesine 
imkân verecek tedbirler de alınmış mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 9 . 1987 

Basmüsav^rliği 
Sayı : 10/3662 -10981 

Konu : Trabzon Milletvekili Sayın 
Ali Rıza Uzuner'in yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 . 7 . 1967 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/449 - 4853/29030 sayılı yazınız, 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Eıza Uzu
ner'in yüksek makamınıza sunduğu, memleke
timizde kurulması öngörülen telekomünikas- I 
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yon sanayii için PTT İdaresiyle Northern 
Electric (Kanada) Firması arasında yapılan 
mukavele ile ilgili yazılı soru önergesinde ce
vaplandırılması istenilen hususlar aşağıda arz 
edilmiştir : 

1. Mukavele gereğince kurulacak telefon 
santrallerinde kullanılacak akümülâtörlerin; 

a) Miktarları, 
b) Kapasiteleri (Amper - saat olarak) 
c) Montaj mahalleri, 
d) Montaj tarihleri, 
mukavele eklerinde sarih olarak belirtil

miştir. 

2. ihtiyaç duyulan akümülâtörlerin, teknik 
spesifikasyonlari ihtiyacı karşılıyacak şekilde 
olmak şartiyle, yerli akü sanayimizden kar
şılanması daima mümkündür. Memleketimi
zin bellibaşlı akü imal eden firmalarından 
olan EAS ve Mutlu firmaları temsilcilerinin 
toeşkkülmüze bu mevzuda yapmış oldukları 
müracaat üzerine temaslar yapılmış olup ken
dilerine lüzumlu akümülâtörlerin kapasiteleri, 
miktarları, montaj mahalleri ve montaj ta
rihleri b'ldirilmiş ve kendilerinden akümü
lâtörlerin teknik karakteristiklerini ds ihtiva 
eden teklifler istenmiştir. 

Akümülâtörler'n yerli temininin mümkün 
ota ası halinde ithal edilmesi mevzuubahis de
ğildir. Esasen böyle bir durumda ithal bel
gesi temin edilmesi de mümkün değildir. 

3. Santral teçh'zatı ve telefon makinalan 
dışında kalan, PABX santralleri, banliyö ve şe
hirlerarası otomatik santralleri, hat konsan-
tratörleri gibi yine otomatik santrallerle il
gili teçhizatın imali ileriki yıllar için düşü
nülmüştür. Ancak kuranportör, telsiz, rad
yo - link, televizyon v. s. gibi daha ziyade 
elektronik sanayiini ilgilendiren teçhizat bu 
mukavele ile kurulacak fabrikanın imalât 
programında düşünülmemiştir. Elektronik sa
nayii etütleri ayrıca yapılmaktadır. Bu sanayi 
kuruluncaya kadar bu tip ihtiyaçlar kısmen 
memleket dahilindeki imalâttan kısmen ithal 
yoliyle temin edilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ede
rim. 

Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 
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30. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Adana'nm bâzı ilçelerinde mah
sulü hasara uğrıyan çiftçilere yardım edilmesi 
konusunda ne gibi tedbirler alındığına dair so
rusu ve Tarım Bakanı Bahri Bağdaş ile Ticaret 
Bakanı Ahmet TürkcVin yazılı cevapları (7/451) 

25 . 7 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Tarım Ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini rica ederim. Saygiyle. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Bu yıl Adana'da bahar ayları anormal 
derecede yağışlı olmuş yer yer dolu ve sel 
âfetinden buğday mahsulü büyük ölçüde, pa
muk mahsulü ise, kısmen ve hattâ bâzı bölge
lerde tamamen hasara uğramıştır. 

Bilhassa Ceyhan, Osmaniye, Kozan, Kadirli 
kazalariyle Yüreyir Ovasında bâzı köylerin 
mahsullerinin tamamı yok olmuştur. 

Bu duruma göre bu gölgeler halkının to
humluk, Zirai Kredi ihtiyaçları âcil bir mahi
yet aldığı gibi, eski borçlarının ertelenmesi de 
bir zaruret halini almıştır. Bu hususlarda Ba
kanlıklarca ne gibi tedbirler alınmış bulunmak
tadır? 

T. C. 
Tarım Bakanl^ 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müş. 21 . 8 . 1967 

656/76816 

Konu : Sayın Kemal Sarıibra
himoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 . 7 . 1967 gün Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/451 - 4909/28891 sayılı 
yazı : 

Adananın bâzı ilçelerinde mahsulü hasara 
uğrıyan çiftçilere yardım edilmesi konusunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair Adana Mil
letvekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
önergesi tetkik edildi. Tarım Bakanlığını kap-
sıyan kısımlarının cevabı aşağıdadır. 

1. Adana bölgesinde bu sene dolu ve sel 
âfetinden zarar gören çiftçilerden müstahak du

rumda olanların banka borçlarının tecili, vâdesi 
geçmiş borçlarının imhali cihetine gidilmiştir. 

2. Kadirli ilçesine yazlık olarak 682 sayılı 
Kanuna göre 5 ton susam tohumluğu dağıtıl
mıştır. 

3. 5254 sayılı Kanuna göre 1967 güzlüğü 
olarak Adana iline ayrıca hububat tohumluğu 
yardımı yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No : 4 

Banka ve Kredi 20202 10 . 11 . 1967 

Konu : Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun ya
zılı sora önergesi hakkında, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 . 7 . 1967 tarihli ve 4909/28891 -
7/451 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibra
himoğlu'nun. ilgide kayıtlı yazı ekinde alınan, 
Adana 'nm bâzı ilçelerinde mahsûlü hasara uğ
rıyan çiftçilerin eski borçlarının ertelenmesi, 
tohumluk ve zirai kredi ihtiyaçlarının karşılan
ması hususunda ne giib tedbirler alındığına mü
tedair yazılı soru önergesi T. C. Ziraat Banka
sı Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş, alman 
16 . 9 . 1967 tarihli 2494/260185 sayılı yazıda; 

Ceyhan : Yağan şiddetli yağmurlardan mah
sulü hasara uğrıyan müstahsıllarm durumunun, 
mahallî Ziraat Teşkilatiyle işbirliği yapılmak 
suretiyle tetkik edildiği, mahsulleri zarar gö
ren çiftçilere iki, bâzılarına da üç ikrazat ya
pılmak suretiyle zararlarının telâfisi cihetine 
gidildiği, son ektikleri pamukların halihazır
daki durumunun iyi olduğu, tecili icabeden hu
susların zuhuru halinde gerekli işlem ile birlik
te tohumluk konusunun da nazarı itibara alına
cağı, 

Osmaniye : ilkbahar aylarının anormal de
recede yağışlı gitmesi sebebiyle müstahsıllarm 
hububat mahsulünde kısmen, pamuk mahsulün
de ise % 25 oranında hasar tesbit edildiği, 
pamuk mahsulünden zarar gören çiftçilere tek-
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rar ekim yapmak için kredi verilmiş iso do, 
m ustalı alların fasla borçlanmamak maksadiy-
lo alma.lıklan, bölgede ço^itîi mahmul yetiştiril
diğinden, çiftlilerin bir lasmmın hararı, diğer 
mahmullerinin gelirleri ilo telâfi edebileceğine 
değinerek borçlarının toeili 3/,Jnüno {gidilmediği, 

B Jlgodc muhtelif tarihlerde yağan riddctii 
dolu sebebiyle mahmulbri harara uğrıyan, Ko
zan ilçesine bağlı 20 k'Jydc 322 müstahsil üzo-
rindo bulunan 4G7 534 lira ve Kadirli ilçesine 
bağlı 34 klydc 2 32J üretimi ibcrindolri. 
4 2IG 330,03 lira Banka alacağının tceil edil
diği, 

Diğer taraftan, Kadirli iîçcmlndo, mahmulleri 
hasar gören mümtahmıllara 750 ten sertifikalı ve 
500 ton da, 5254 sayılı Kanuna göre tevsi edil
mek üzere tohumluk buğdayın tahmis edildiği, 

Lildirihr-hti'r. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkol 

31. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lıimoğlu'nun, çiftçi mahsullerinin diijük fiyat
la çatılmasını önlemek amaciyle müdahale alım
ları yapan resmi teşekküllere yeteri kadar kredi 
açılması konusunda alıı:an tedbirlere dair soru
su ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkcl'in yazılı ce
vabı (7/452) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yanık olarak cevaplandırılması için gere
ğini rica ederim. Sayglylo. 

Adana Milletvekili 
Ko::ıal Sarıibrahimoğlu 

iler yıl pamuk mahsulü kısmen Sümcrbank 
vo ki3mon d D Çakebirlik vo Tariş gibi müesse
selerin müdahalo alımlariylo aracıların düşük 
fiyatlarından korunmaya çalışılır. Ancak, A. P. 
İktidarının işbaşına geldiğinden bu yana bu 
müossosolore zamanında ve yeteri kadar kredi 
verilmediği için kâfi derecede müdahale mu
bayaası yapılamamakta vo müstahsil açıkgöz 
vo insafsız aracıların insafına tork edilmekte
dir. 

Bu yüzden çiyitli pamuk 100 - 130 kuruş 
gibi maliyetinin altında satılmakla, bilhassa 
küçük vo orta müstahsil bâzı açıkgöz aracılar 
vo ihracatçı komüsyoncuları tarafından soyul
maktadır. 
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Bu yıl anormal yağışlar vo dolu sebebiyle 
mahsulü büyük ölçüde hasara uğrıyan ve ikin
ci ekim vo zirai mücadele sebebiylo ağır mas
raflara giren müstahsilin artık istismara ve so
yulmaya tahammülü hiç kalmamıştır. Hükü
metin bugünden Çakebirlik, Tariş ve Sümer-
banka yeteri kadar para ve kredi imkânları te
min ederek, sezon sonuna kadar müdahale 
alımlarına imkân vermesi gerekmektedir. 

Bakanlık bu kenuda no gibi hazırlıklar 
yapmış vo hangi tedbirleri almış vo almakta
dır? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 31 . 0 . 1967 
Dışticarct Dairesi 

" 5/17032 
Şube Remzi ve No. 322 930 70 

Konu : Pamuk destekleme alımları Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü ibareli 27 . 7 . 1867 tarihli 
7/452 - 23332 sayılı yazınız. 

19G3 - 19G7 mevsiminde pamukta destekle
me alımı yapmakla görevlendirilen teşekkülle
re açılan kredilerin yeterli olmaması, dolayısiy-
le bu teşeküllcrin kâfi derecede mubayaada 
bulunamamalarına dair Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu tarafından verilen ve Ba
kanlığımızca cevaplandırılması istenen, ilgide 
tarih vo sayısı kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len yazılı soru önergesi sureti incelendi. 

Malûmları olduğu üzere 1C63 - 1967 mevsi
minde pamuk ürününün üreticiden değeri fi
yatı ilo alınmasını teminen 29 . 9 . 1966 tarihli 
G/709G sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Pa
muk Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (Ta
riş, Çukobirlik, Antbirlik) Hükümetçe tesbit 
edilen barem fiyatlarla desteklemo alımlarını 
yapmakla görevlendirilmişlerdi. 

Mezkûr kararname gereğinco anılan Koope
ratif birliklerine alımda bulunmalarını teminen 
T. O. Ziraat; Bankası vasıtasiylo 600 milyon Tl. 
mubayaa ve 150 milyon Tl. işletme kredisi ol
mak üzere ceman 750 milyon liralık kredi sağ
lanmıştır. 

öte yandan, 1966 - 1967 mevsiminde bahis 
konusu kredilerin sarfına dair her üç birlikten 
alınan malûmat aşağıda gösterilmektedir. 

— 64 — 
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Kullanılan kredi miktarı 

Tariş 215 517 190 
Çukobirlik 140 000 731,20 
Antbirlik 51 875 233,31 

ToiDİam 407 493 159,G3 

Meşkûr Bakanlar Kurulu Kararma istina
den kooperatif birliklerine açılan toplam kre
di miktariyle birliklerce söz kcnusu mevsim sü
resinde mubayaalarda fiilen kullanılan kredi
ler mukayese edildiğinde bahis konusu soru 
önergesindeki iddianın varidolmadığı anlaşıl
maktadır. 

Ayrıca, 196G - 1967 mevsimi başında dünya 
pamuk piyasalarındaki konjonktürün tesiri al
tında düşük fiyatlarla açılan dahili pamuk pi
yasasında, fiyatlar, aşağıdaki tablodan da ta-
kibedileccği üzere mevsim ilerledikçe gelişme 
soyri göstermiştir. Fiylların takibettiği bu 
yükselme seyri muvaeehosindc, üreticiler yük
sek fiyat teklif eden serbest piyasadaki alıcı
ları, Hükümetçe tesbit edilen barem fiyatlarla 
alımlarda bulunan kooperatif birliklerine ter
cih etmişlerdir. Esasen kooperatif birlikleri
nin, kendilerine tahsİ3 edilen ve yukarıda meb
lâğı belirtilen kredilerin tamamını kullanma
malarının başlıca sebebi do budur. 

1966 - 1967 üretim yılında Ey
lül - Haziran ayları ilibariylo 
pamuk ortalama borsa fiyatları 

(Kg. Krş.) 

Aylar 
Ego St. 
1 Beyaz 

Çukurova St. 
1 Beyaz 

Eylül 480,91 433 
Ekim 467,61 442 
Kasım 481,72 442 
Aralık 501,77 467—178 
Ocak 522,63 479 
Şubat 526,45 480—481 
Mart 520,81 478—479 • 
Nisan 533,62 481—479 
Mayıs ' 533,31 500 
Haziran 545,42 497—565 

Diğer taraftan, 1967 - 1963 movsiminde Hü
kümetçe uygulanacak destekleme alımlarında, 

alımları yapmakla vazifelendirilecek olan ko
operatif birliklerino yeteri kadar kredi açılma
sını öngören karar tasarısı 10 . 8 . 1967 tarihli 
15154 sayılı yasımızla Başbakanlığa intikal et
tiriliridir. 

Bilgi edinilmesi arz vo rica olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahnoi Türkel 

32. — Sinop Milletvekili Ilihli îşgiizar'ın, 
8inox>'un Boyabat ilçesi civarında petrol araş-' 
tırması yapılıp yapılmadığına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gln'in yazılı cevabı (7/453) 

25 . 7 . 1967 
Millet Mrclisi Yüksek Başkanlığına 

A^ağıdaM Sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynarla.' Balıanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına tavassutlarınızı arz vo rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

II'İmi İşgüzar 
M. P, Sinop Milletvekili 

£'.no:-) iline bağlı Boyabat İlçesinin, civarında 
yer almış köy hudutları içinde çeşitli yerlerde 
hampotrolün bulunduğu ve bu petrolün tesbiti 
için do bası sondaj ların yapıldığı şayiası dolaş
maktadır. Bu bakımdan : 

1. — E?yabat İlkesinin Cemalettin Köyü 
Karaviran - Kuruçay mevkiinde her hangi bir 
pDtrol arattırması yapılmış mıdır? 

2. — Arattırma yapılmış iso sondajdan ne 
gibi bir netice elde edilmiştir? 

3. — Araştırma yapılmamışsa petrol olduğu 
hususunda yaygın olan iddiaların konusunu teş
kil eden bu yerlerde bir petrol araştırmasının 
yapılması düşünülmekte midir? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 03/8012/3391 

11 . 8 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 27 . 7 . 1867 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/453 - 4913/28887 snyılı yazınız. 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm «Sinop'-

un Boyabat ilkesi civarında petrol araştırması 
yapılıp yapılmadığına» mütedair .soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'in «Sinop'un 
Boyabat ilçesi civarında petrol araştırması ya 
pılıp yapılmadığına» dair soru önergesi cevabı 

aşağıdadır 
Sinop iline bağlı Boyabat ilçesinin kuzeyin

de Ekinviran yakınında bulunan petrol sızıntı
sı Bakanlığımızca eskiden beri bilinmektedir. 

1925 - 1942 yılları arasında gerek Ekinviran 
petrol sızıntısının durumu ve gerekse sahanın 
petrol imkânları bakımından Jeoloji ve Tekto
niğinin aydınlatılması gayesiyle bir çok müte
hassıs bölgede etütler yapmıştır. Halen M. T. A. 
Enstitüsü arşivlerinde Boyabat bölgesinin pet
rol imkânları ile ilgili altı aded rapor mevcut
tur. 13u raporlarda genellikle bölgenin detay 
jeolojik etüdü yapıldıktan sonra sondaj yapıl
ması tavsiye edilmektedir. 

1954 yılında kabul edilen yeni Petrol Kanu
nu ile Sinop bölgesi, petrol şirketlerinin petrol 
araştırması yapabilecekleri açık saha olarak ka
bul edilmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Genel Müdürlüğü tarafından arama ruh
satı alman bu bölgede 1959 -1961 yılları arasın
da yapılan etütler sonunda Boyabat ilçesinin 
takriben 3 - 10 Km. Kuzeyinde, Cemaleddin 
Köyü yakınlarında Boyabat - Sinop Şosesi kena
rında bir sondaj yapılmıştır. 2776 metre derin
liğe kadar inen bu sondajda müsbet netice alı
namamıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı halen 
bölgenin Kuzeyinde petrol faaliyetine devam et
mektedir. 

33. — Çamları Milletvekili Bursun Akeaoğ-
lu'nun, Çankırı ilinde İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı devresinde hayvancılık, arıcılık ve el sa
natlarının geliştirilmesi konularında alınan ted
birlere dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ
dasın yazılı cevabı (7/454) 

24 . 7 .1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ta
rım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Dr. Dursun Akçaoğlu 
Çankırı Milletvekili 

Nüfusumuzun % 78 inin tarımla nğ.-agtığı, 
;cnel ekonomik kalkınmamızın tamelini.tarımsal 
mlkmmanm teşkil ettiği gerçeği, 2 nci 5. Yıllık 
.salkınma Plânımızda da yer alınış bulunmakta
dır. 

Birim sahadan âzami verim alma tedbirleri 
/aa'edilirken yan gelirlerin artırılmasına çakş-
aak isabetli bir hareket olacaktır, özellikle top

rakça fakir ve tarımsal geliri düşük olan bölge-
lorde yan gelir temini mevzuu büyük ehemmiyet 
keşfetmektedir. Çankırı ili yukarda tavsif etti
ğimiz şekilde fakir beldelerimizden birisidir. 

Tarım gelirleri yanında hayvancılık, el sa
natları, arıcılık v. s. gibi çiftçi ailesinin topları 
kazancını artıracak çalınma sahaları temin et
mek ve gerekli yardımları sağlamalı Devletin 
başlıca görevlerinden olmak lâzımdır. Bu anla
yış içerisinde; 

1. Bakanlığınızca 2 nci 5. Yıllık Plân dev
resi içerisinde Çankırı iline hayvancılık imkân
larının geliştirilmesi yönünde yapılacak hizmet
leriniz nelerdir? Ve ilin bugünkü genel ekono
mik şartlarına katkısı ne olacaktır? 

2. Çankırı ilinde arıcılık ekonomik bir var
lık olmaya başlamıştır, özellikle Çerkeş ilçesi 
merkez ve köylerinde büyük bir gelişim göster
mektedir. Ancak arı hastalıklariyle mücadele 
imkânsızlıkları ve eğitim yetersizlikleri bu kolda 
yurttaş cesaretini büyük ölçüde kırmaktadır. 
bakanlığınızın arıcılık mevzuunda Çankırı ilin
le almış olduğu tedbirler nelerdir? (Banka kre-
İileri, kurslar v. s. gibi) 1267 yılı baharında 
başlıyan meçhul bir hastalığın geçimini arıcılığa 
bağlamış vatandaşlarımızı müşkül durumda bı
raktığından haberdar olarak ne gibi mücadele 
tedbirleri almış bulunuyorsunuz? Geçim şartları 
aorlaşmış olan bu kütlenin banka borçlarını er
telemeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 2.8.1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müs. 

657/76818 
Konu: Çankırı Milletvekili 
Sayın Dursun Akçaoğlu'nun 
önergesi. 

Millet Kellisi Başkanlığına 
İlgi: 27 . 7 . 1987 gün Genel Sekreterlik Ka

lımlar Müdürlüğü 7/454-4914/28884 sayılı ya-
zı : 

— 66.— 
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Çankırı ilinde 2 nci Beş Yıllık Kalkınma P r 
m devresinde hayvancılık, arıcılık ve el sanati:. 
rınm geliştirilmesi konularında alman tedbirle 
re dair, Çankırı Milletvekili Sayın Dursun Al 
çaoğlu'nun yazılı soru önergesi tetkik edildi, 
konuya ait cevaplarımız aşağıdadır : 

1. 1966 - 1967 yıllarında Çankırı ilinin 2C 
köyünde süt inekleri üzerinde yapılan demonst-
ratif çalışmalarla çiftçilere rasyonel hayvan bes
lemenin önemi öğretilmiştir. 2 nci Beş YıllıL 
Plâ,n döneminde çiftçilerin bu kabîl eğitimine 
daha geniş şekilde yer verilecek, hayvancılığın 
geliştirilmesi suretiyle birim sahasından âzami 
verim sağlanması için Bakanlığımıza bağlı hay
vancılık kurumlarında yetiştirilen erkek ve dişi 
damızlıklar ihtiyaç sahibi çiftçilere verilecektir. 

Aynı plân dönemi içerisinde bu ilde hayvan
cılığın geliştirilmesinde esas teşkil eden yem bit
kileri faaliyetleri cümlesinden olinak üzere 
600 Dk. yoncalık, 850 Dk. korungalık, 3750 Dk. 
fiğ ve 250 Dk. hayvan pancarı ile 20 000 Dk. 
mera ıslahı ve meralarda otlayan hayvanların 
temiz su içmelerini temin maksadı ile 350 aded 
sıvatın tesisi programa alınmıştır. 

Kastamonu Bahçe Kültürleri ve Tavukçuluk 
istasyonu, Çorum Deneme istasyonu ve Ankara 
Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsü taraflarından 
Çankırı ilinin bütün ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi faaliyetleri me-
yanmda bu ilde 250 başlık bir tiftik teke depo
su, Orta ilçesinde Veteriner Sağlık Merkezi yap-
tırlımıştır. 1967 yılından itibaren il merkezi, Çer
keş ve İlgaz'da suni ve tabiî sığır tohumlaması 
yapılmaktadır. 1972 yılında Çerkeş'te bir teknik 
hayvancılık ouklunun açılması plâna alınmıştır. 

2. Çankırı ili bölge arı florasının; kalite ve 
kantite bakımından iyi bal vermesi, teşkilâtımı
zın son yıllarda il arıcılarını demonstrasyon ve 
kurslarla eğitijj teşvik etmesi ile konu büyük 
bir gelişme istidadı göstermiştir. Ancak : 

Bâzı vatandalşarm kontrolsuz şekilde civar 
illerden temin ettikleri damızlık arı ve arıcılık 
malzemesi yoîu ile arılıklarını «Amerikan yavru 
çürüklüğü hastalığı» ile bulaştırdıkları tesbit 
edilmiştir. 

15 . 7 . 1967 tarihinde Çerkeş arıcılarının Ba
kanlığımıza müracaatları üzerine mahalline gön
derilen mütehassıslar heyetince hastalıklı arılık

lar muayene edilmiş ve mahallî arıcılara hasta-
ğm teşhis ve tedavisi ile ilâç tatbikatı göste
rmiş ve öğretilmiştir. Ayrıca bu hastalıktan ko-
jnma tedbirleri de bir genelge ile bütün Ba-
anlık teşkilâtına ve arıcılara duyurulmuş, has

talığın bertaraf edilmesi için mücedeleye devam 
edilmektedir. 

1967 Baharında Bakanlığımızca açılan arıcılık 
seminerinde yetiştirilen teknik elemanlara arı
cılığın gelişmesini hızlandırmak maksadı ile 
Çankırı'da pratik arıcılık halk kursları açtırıl-
maktadır. 

Hastalıktan zarar gören arıcıların durumu, 
3202 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde gösteri
len tecil konusuna girecek miktar ve nisbette 
olduğu takdirde borçlar ertelenmektedir. Çankı
rı ilinde Köy El Sanatları. Lâboratuvarı tara
fından 1968 yılı çalışma programı gereğince ne
bati örücülük, nebati boya ve yün yıkama mev
zularında 6 yerde kurs açılacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
«Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

34. — Bursa Milletvekili Bahri Yazır'ın, 
Adapazarı depreminde yıkılan Devlete ait bina
ların inşasında yolsuzluk olup olmadığına dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu ile Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevapları (7/455) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun îmar ve îskân ve Bayın
dırlık Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususuna delâlet buyurulmasını 
arz ederim. 

Saygılarla. 
28 . 7 . 1967 

Bahrî Yazır 
Bursa Milletvekili 

Son Adapazarı depremini takiben, yerinde 
yaptığım incelemede yıkılan binalar arasında 
daha ziyade Devlete aidolup ihale ile inşa edil
miş betonarme yapıların da bulunduğunu esefle 
müşahede ettim. 

Yığma usulle, hattâ daha iptidai şekilde ya
pılmış binalar ayakta dururken, mezkûr Devlet 
binalarının tahribe uğraması, bu binaların inşa-
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sında yolsuzluklar yapıldığı hissini telkin et
niktedir. 

Bir taraftan, varsa yapılmış yolsuzlukların 
tesbiti, diğer taraftan zaman zaman deprem âfo-
tino mâruz memleketimizde gerekli ilmî ve fen
nî tedbirlerin alınması bakımından ve yıkılan 
binaların enkazı kaldınlmadan lüzumlu' tetkik 
vo tahlillerin yapılması hususunda ne gibi ted
birler alınmıştır? 

T. 0. 
îmar ve îskân Bakanlığı 

özel Kalem Md. 
Sayı : 15/1533 

1 . 8 . 1967 
Konu : Bursa Milletvekili Bahri 
Yazır'm yazılı sorusu hakkında. 

Mllbt Mselisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 7 . 1967 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/455 - 4935/29037 sayılı yazmış. 

Adapazarı depremindo yıkılan Devlete ait 
binaların inşasında yolsuzluk olup olmadığı hak
kında Bursa Milletvekili Sayın Bahri Yazır ta
rafından verilen soru önergosi, Devbt yapılan-
nm Bayındırlık Bakanlığı kanaliyle yaptırıl
mak^?, olması clolayısiylo adı geçen Bakanlığa 
intikal ettirilmiştir. 

Bilglbrinizo arz ederim. 
Haldun Mcnteşeoğlu 

îmar vo İskân Bakanı 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı ve imar İşleri Reisliği 29 .9 .1967 
Bürosu : Deprem Md. 

Sayı : 63 - A - l /E -11074 
Konu : Adapazarı depremindo 
yıkılan Devlet binaları. 

Millet Msclisi Bajkanlığma 
İlgi : 23.7.1969 gün ve 7/455-4935/29087 

sayıl?, yazısı. 

Adapazarı deprem bölgesinde yıkılan Devlet 
yapıları hakkında, Bursa Milletvekili Sayın 
Bahri Yazır tarafından verilen yazılı soru öner
gosi aşağıda cevaplandırılmaktadır : 

Depremi mütaakıp husule gelen hasarı tesbit 
vo bu konuda yapılması gereken çalışmaları t3t-
kik etmek üzere üç inceleme heyeti derhal dep-
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ram bölgosine gönderilerek gerekli tetkiklere 
ballanılmış, ilgili Bayındırlık ve Bölge Müdür
lüklerine de bu konuda âzami dikkat ve gayret 
göstermeleri için, kesin talimat verilmiştir. 

Hasar durumu : 
A) Yıkılan veya onanlamıyacak derecede 

hasar gören Devlet yapılan aşağıda sırasiyle 
agıklanmıştır. 

1. Sakarya Bahço Kültürleri Deneme İstas
yonu idare binası ve sundurma şeklindeki ga
rajı (yığma kârgir); yıkılmıştır. 

2. Arifiyo îlköğretmen Okulunun, okul ta-
bbcleri tarafından inşa edildiği anlaşılan : 

a) Bir katlı yatakhane bloku (yığma kâr
gir) ; yıkılmıştır. 

b) îki katlı aşağı kısım 1 ailelik lojman 
(hımış); yıkılmıştır. 

c) İki katlı aşağı kısım 2 ailelik lojman 
(hımış); yıkılmıştır. 

d) Bir katlı yukarı İnsim 1 derslik (yığma 
kârgir); yıkılmıştır. 

e) Bir katlı 2 No. lu yatakhane (yığma kâr
gir) ; yıkılmıştır. 

f) Bir katlı 2 derslik (yığma kârgir); yı
kılmıştır. 

g) Bir katlı 1 No. lu yatakhane (yığma 
kârgir) kullanılma': hale gelmiştir. 

h) İki katlı ahır ve samanlık (hımış) kul
lanılmaz hale gelmiştir. 

3. Geyve ilçesi Ceza Evi; bir katlı, hımış ve 
kârgir eski yapı olup onanlamıyacak derecede 
hasar görmüştür. 

Yukarda belirtilen yı?ma kârgir ve hımış 
binalar deprem tosirlerin3 mukavemet edemiyo-
rdk yıkılmıştır. 

B) Onarılması mümkün olacak derecede 
hasar gören taşTaca binalar; 

1. fjokarya merkez Hükümet Konağı va-
lilil: bloku (5 katlı betonarme karkas) 

2. Sakarya Adliye binası (2 katla >bctonar-
mo karkas) 

8. Sakarya Defterdarlık vo Hükümet ta
bipliği binası (2 katlı betonarme karkas) 

4. Geyve ilçesi Hükümet konağı (2 katlı 
hımış) 

5. Karasu Hükümet konağı (4 katlı hımış) 
6. Kocaeli Hükümet konağı (2 katla hımış) 

68 — 
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7. Kocaeli (İzmit) merkez Hükümet kona
ğı (4 katlı yığma) 

8. Bolu, Mudurnu Hükümet konağı (4 kat
lı betonarme karkas) 

0. Sakarya, Geyve, Hendek, Sapanca, Kay
narca jaiarma korakolu vo lajmanları 

10. Sakarya Devlet Hastanesi (0) bloku 
(eski hastane) 

11. Sakarya Devlet Hastanesi (A) bloku 
12. Sakarya Devlet Hastanesi ( D İ ) bloku 
13. Sakarya Devlet Hastanesi Köy ebe oku

lu 

İn 
14. — Sakarya merkez Ali Dilmen Orta clr.ı-

15. Sakarya Geyve Ortaokulu 
16. Sakarya Hendek Ortaokulu 
17. Bolu - Düzce Lisesi 
İG. Kocaeli İnkilâp Ortaokulu 
10. Sakarya - Sapanca Ortaokulu 
20. Sakarya merkez Ortaokulu 
21. Sakarya merkez Ticaret Lisesi 
22. Sakarya morzoz Erkek Sanat Enstitü

sü 
C) Sakarya ilinde (22) aded nehir ve kasa

ba, (241) aded köy ilkokulu, onarılması müm
kün olacak derecede; (3) aded şehir ve kasa
ba, (61) aded köy ilkokulu onartması mümkün 
olamıyacak derecede hasar görmüştü:'. 

Hasar müşahede özetleri: 

Sakarya Hükümet konanı: Asansör ve mer
diven hücreleri civaranda konstrüksiyon ica':ı 
tertiplenen betonarme perdelerin deprem kuv
vetlerinin hemen hemen tümüne mrruz kalarak 
arızalandığı, bir kısım dolgu duvarları ile sı
vaları hasara uğradığı görülmüştü!*, ihtimam-
lı bir takviye ile giderilmesi mümkündür. 

Sakarya Adliye vo Mal*ye binaları: Hâlen 
iskİn edilmektedir. Karkas ile dolgu duvar 
birleşim, yerleri çatlamışta;*. Duvar sıvaları yor 
yer dökülmüş vo çatlamıştı:'. Ad1, gecen hasar
lar tamiratla giderilecek durumdadır. 

Sakarya Devlet Hastanesi: (C) bloku eski
den yapılmış olan bu binanın tamirat ve tadili 
depremden önce kararlaştırılmış olup son 
deprem hasarı da nazara alınmaştıı*. 

(A) Bloku taşıyıcı sistemde bir hasar ol
mayıp dolgu duvar vo sıvalarda çatlamalar ol
muştu:', 

(Dİ) Bloku birinci kat koridor kenar ko
lon başlar?, hasara uğradığından gereken tak
viyesi yakılacaktır. 

Köy e'eo okulunda cüz'i dolgu duvarı cava 
çatlamaları olmuştur. 

Sakarya Ali Dinen Ortaokulundaki hasa
rın hayır sahi]-i Ah. Dilmen tarafından yaptı
rılmış kısımlarda olduğu tesbit edilmiştir. 

Hendek Ortaokulunda husulo gelen hasa
rın mukaddema bu okulun dernek eliyb yap-
t-rıhnış lusımlarında meydana geldiği görül
müştü-1. 

Geyve • Ortaokulunda hHcıl olan haramı, ev-
TOICO halk. yardım1, iler inşa olunan lasımlarda 
lr.isr.lo geldiği anlaşılmıştı:'. 

Sakarya köy okurarı-
1930 yılma kadar köylü gücü imece ile yapa-

!aı okullara tamamının yıkıldığı müşahede 
edilmişti:*. 

1050 ib İCGD yıllarında gorok Dovlot, gerek
le köylü yardımı da katıla ak suretiyle yapı
lar. okul vo öğromen evlerinin % 20 sinde baca 
vo çatı yıkılmaları,, % £0 nda yalnız sıva çat-
!ağ3. ve dökülmeleri, % 40 nda cıvalarla bera
ber tuğla duvarlarda hasarlar meydana geldi
ği anlaşılmıştı:1. 

Sananca ilçesi Adliye, Itfal'yc ve Veteriner 
teşkilâtının oturduldarı şahça aidolan bina
lın ağır hasar görmesi dolayısiylc adı geçen 
":akanlıklar-ın teklifi üzerine mezkûr daireler 
İşin muvakkat baraka Irarnlması işleınino te
vessül edilmişti.'. 

Diğer onarımların yapılmaları için mahal-
"ine gereken ödenekler gönderilmiştir. 

Devlet yapılarının - i'kokulların cih'i bir 
'nsmı hariç - tamamen müteahhitlere yaptırd
ığı için, müteahhitler eliyle yaptırılan veya 
yaptnclmcyan .şekilde bir tasnif mümkün dc-
ğlldi_\ 

Hasar umumiyetle her şekil. inşa sisteminde 
vukua gelmişti.-. Betonarme binaları, depreme 
ıassaten mukavim yapz'ardan addetmek her 
.aman ve hor şartta kabil değildir. 
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Hasar gören Devlet yapılarının durumları, 
hasar sebepleri teknik açılardan dikkatle tet
kik ettirilmiştir. Etüt ve tahliller için gerekli 
numunelerde bu meyanda alınmış; ve lâboratu-
var deneylerine geçilmiştir. 

Depremden zarar gören yapılarda malzeme 
kalitesinin ve işçilik vasfının tesirleri de araş

tırılmakta olmakla beraber, henüz kesin bir 
hükme varılması mümkün olamamıştır. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmekte 
olup, neticesi tesbit edildikten sonra, ona gö
re gerekli işlem yapılacaktır. 

Arz ederim. Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 



Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
2 NCI BİRLEŞİM 

3 . 11 . 1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler, Kâtipler) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE 
GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞ-

TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




