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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

5 nci Birleşim 

17 .11 . 1967 Cuma 

İçinde^ 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 86:87 
2. — Gelen kâğıtlar 87:90 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 91 
1. — Ankara Milletvekili Emin Pak-

süt' İstanbul Milletvekili Selim Sarper, 
Manisa Milletvlküi Ertuğrul Akça ve 
Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
XXII nci Dönem toplantılarında HüjLü-
nıeti temsil edecek Heyete katılmala
rının uygun görüldüğüne dair Başba
kanlık tezkeresi (3/779) 91 

4. — Sorular ve cevaplar 91 
A) Yazılı sorular ve cevapları 91 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dal-

lı'nm, 1965 ve 1966 yıllarında memleke
timizde temsiller veren Moskova Sirki 
ile Moskova Devlet Buz Balesinin ver
dikleri temsillere dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı 
(7/300) 91:98 

2. — Konya ÎYEilletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın Ereğli ilçesinde inşa 

• » — 

çiler 
Sayfa 

edilecek sanayi çarşısı için yapılan is
timlâklere da'r sorusu ve îmar Ve İskân 
Bakanı Haldun Menteğeoğlu ile İçişleri 
Bakanı Faruk S^kan'ın yazılı cevapları. 
(7/384) 99 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın ilçelerinde selden za
rar görenlere ne gibi yardım yapılaca
ğına dair sorusu Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, 
îmar ve İskân Bakam Haldun Menteşe-
oğlu, Köy İşleri Bakanı Turgut Toker 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezginin yazılı cevapları. (7/585) 100:104 

4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, Devlet Tiyatrosu Genel Mü
dürünün tutum ve davranışına dair ya
zılı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami 
Ertemin yazılı cevabı. (7/416) 104:106 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Akşehir ilçesine bağlı bucak ve 
köylerin okul ihtiyacına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Baranı llhami Ertem'in ya
zılı cevabı. (7/426) 106:107 
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Sayfa 
0. — Muş Milletvekili Nermin Nnef-

çVnin, Muş - Tatvan - Bitlis yolu üzerin
de yapılan soygun dayına dair sorusu 
vo İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/426) 107:108 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 

Sayfa 
'ün, Türkiye ve Suriye Hükümet

lerince karşılıklı olarak elkonulan ara
zilere dair sorusu ve Başbakan adına 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in yazılı cevabı. (7/428) 108:110 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Atatürk'ün aziz hâtırası önünde üç dakika
lık saygı duruşunda bulunuldu. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Sadottin Bilgiç'e Devlet Br) anı Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik edeceğine dar Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Ruaf Denktaş'm 
Kıbrıs'ta tutuklanması üzerine gir'şilen teşeb
büsler ve alman tedbirlere dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Başkanlık Divanı üyelikleri için siyasi parti 
grupları arasında varılan anlaşma ile başkan-
v filleri, idareci üyeler ve kâtiplerin seçimleri
nin birlikte yapılması ve 

İhtisas komisyonlarının üye adetleri, parti
lere düşen üyelikler hakkında gruplar arasında 
varılan anlaşma kabul olundu. 

Başkanlık Divanı için yapılan seçim sonu
cunda : 

BaşkanvekiH'klerine : Çankırı Milletvokili 
Nurottin Ok, Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu 
ve Kocaeli Milletvekili İsmail Arar; 

İdareci Üyeliklere : Muğla Milletvekili îz-
zol Oktay, Van Milletvekili Muslin Göretanş 
vo Yozgat Milletvekili Celâl Sungur; 

Kâtip üyeliklere : Denizli Milletvekili Fuat 
Avcı, Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan, Tokat 
Milletvekili Fethi Alacalı, Tokat M lletvekili 
Bedrettin Karaorkek, Tunceli Milletvekili Ke
nan Aral ve Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ın seçilm'ş oldukları bildirildi. 

Başkanvekili Nurettin Ok, Başkanlık Diva
nına seçilmeleri dolayısiyle Genel Kurula şük
ranlarını bildiren bir demeçte bulundu. 

İhtisas Emisyonları üyeliklerine parti grup
larınca aday gösterilmesi ve listelerin basıla-
bilmesi için 17 . 11 . 1067 Cuma günü saat 
15 e kadar Mecslis çalışmalarına ara verilmesi 
kabul olunduktan sonra, Birleşime saat 16,17 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbe.yli Denizli 

Fuat Avct 
Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ilinde inşaları 1963 icra plânına alınan ba
rajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının ön
lenmesine dair sözlü soru önergesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/635) 

2. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dar sözlü soru öner
gesi Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/636) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasının yıllık istihsali ile 
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işçi ve memurlanna ödenen ücrete dair sözlü 
soru önergesi Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (6/637) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Devlet Hava Yollan G3nel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlanrda çalışan personele 
dair sözlü soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/638) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, Si-
nop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, bakımevi 
ve sigara fabrikası kurulmasına dair sözlü so
ru önergesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/639) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli özel 
okullara dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/610) 

7. — Snop Miiletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair sözlü so

ru önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/641) 

Yazüı Sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

1968 yılında yapılan ithalâta ve ihracatımıza 
dair yazılı soru önorgcai Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/530) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydm'ın bâzı köylerinin içme suyu ihtiyacına 
ve yeraltı su rez3rvlerine dair yazılı soru 
Önergesi Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/531) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sümorbank Nazilli Basma Fabkirasının satm
adığı pamuğa dair yazılı soru önergesi Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/532) 

4. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Mek
sika'dan ithal edilen tohumluk Sonora - 64 buğ
dayına dair yazılı sora önergesi Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/533) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurlan Kanununda ve 4862 saydı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasansı. (1/406) (Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlanna) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
ıVaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı. (1/407) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

3. — Devlet Memurlan ayhklannın Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı. (1 / 408) (Tarım ve Plân ko
misyonlanna) 

4. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin 
onayı hakkında kanun ta:ansı (1/409) (Dışişle
ri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlanna) 

5. — 1967 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
nsı. (1/410) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

6. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılman hakkında kanun ta
sarısı. (1/411) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Tanmda asgari ücret teşbih usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
da;r kanun tasansı (1/412) (Dışişleri, Tarım ve 
Çalışma komisyonlarına) 

8. —- Devlet Memurlan ayhklannın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanununa 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta-
rım Bakanlığı kısmında değişiklV: yapılması 
hakkında kanun tasansı (1/413) (Tarım ve Plân 
komisyonlanna) 

9. — 25 Haziran 1958 tarih ve 7163 sayılı 
Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
Teşkilâtı Kanununun 15 nci maddesinin değiş
tirilmesine da'ı? kanun tasansı (1/414) (Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlanna) 

10. — 1967 genel bütçesi ödeneklerinden bir 
kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktanlması-
na yetki verilmesVıe dair kanun tasansı. (1/415) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

11. -— 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanu
nun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanun
lara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına daY* kanun ta-ansı. (1/416) (Sağlık VQ 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 
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, 12. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alman kararın onanması hakkında kanun tasa
rısı. (1/417) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna bağlı 2 ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/418) 
(Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarına) 

14. — 4047 sayılı Kanuna ekli (1) numaralı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/419) (Maliye ve Plân komisyonla-

. rina) 
15. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının Kuru

luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 

. ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değ.Vnklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkında
ki 4037 Fayıh Kanunla, bu kanuna bağlı cetvel
lerde d e ğ i l d i k yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 

• maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı (1/420) (Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarına) 

16. — Ankara Halk Sağlığı Akademesi kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısı (1/421.) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rına) 

17. — Türk parası kıymetini koruma hak
kında 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı (1/422) (Tica
ret ve Plân komisyonlarına) 

18. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
ha lede demifyollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) Ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/423) (Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonlarına) 

19. — Askeri Fabrikalarla Askerî Atelye ve 
Tamir-Müesseselerinde çalışan mütehassıs su-

' 17 . 1 1 . 1967 0 : 1 

I baylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/424) (Millî Savunma, 
içişleri ve Plân komisyonlarına) 

TKKL1FLEB 
20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın ilkokul öğretmenlerine ek ders ücreti ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/567) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nm Ticarette tağşişin men'i ve 
ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 
1075 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/568) (Ticaret 
ve Adalet komisyonlarına) 

22. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş, Bingöl ve Erzurum illerinde 19 . 8 . 1966 
tarihinde meydana gelen depremde evleri yıkı
lanlara 1966 - 1967 kış mevsimini geçirmeleri 
için tahsis olunan tek tip barakaların devri hak
in nda kanun teklifi (2/569) (İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarına) 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in hastaların memleket için
de bulamadıkları ilâçları yabancı memleketler
den getirtmeleri ve yabancı memleketlerden ge
tirtilecek ilâçlar için yapılacak işlemler hakkın
da kanun teklifi. (2/570) (Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla- * 
rina) 

24. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 2 
arkadaşının, 17 Eylül 1967 tarihinde Kayseri'-
de yapılan Sivasspor - Kayserispof futbol kar
şılaşmasında çıkan olaylarda hayatlarını kay
bedenlerin kanuni mirasçılarına tazminat veril
mesine dair kanun teklifi (2/571) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesiı 
Hüseyin Atmaca ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm köy eğitmenlerinin aylıklı kad
rolara geçirilmesini sağlıyan 326 sayılı Kanu
nun kaldırılması ile hak, yetlri ve görevlerinin 
yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi 
(2/572) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân komis-
yonlarnıa) 

26. — İstanbul iMlletvekili Reşit Ülker'in 
parasız halk plajları açılması hakkında kanun 
teklifi (2/573) (içişleri ve Plân komisyonları-

I na) 
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27. — Sivas Milletvekili N. Nazif Arslan'ın 
T. C. K. nunun 395 nci maddesinin değiştinıüme-
sine dair kanun teklifi (2/574) (Adalet Ko
misyonuna) 

28. -r- Afyon Karahssar Milletvekili Osman 
Attila'nın 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine ek kanun teklifi 
(2/575) (Maliye ve Plân komisyonlarnıa) 

29. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 743 sayılı Türk Kanunu Me
denisinin 132 ney maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi (2/576) (Adalet Komisyonu
na) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
2 Haziran 1968 de yapılacak olan Senato, Bele
diye ti Genel Meclisi ve Köy seçenlerinde yeni
den seçmen kütüğü düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/577) (İçişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarına) 

TEZKERELER 
31. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1962 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/739) (Sayıştay Komisyonuna) 

32. — Orta - Doğu Teknik üniversitesi 1966 
malî yılı kesinhesabının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/740) (Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

33. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/741) (Anayasa 
ve Adalet x komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

34. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/742) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

35. — Adana Milletvekili Turhan DitUigil'in, 
yasama dokunulmazhğınm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/743) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

36. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/744) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

37. — Adana Milletvekili Turhan Diılligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/745) (Anayasa, ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) ' 

38. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/746) (Anayasa vo 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

39. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/747) (Anayasa ve, 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

40. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/748) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

41. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazhğınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/749) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

4&. — istanbul Miılletvelrili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/750) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep " 
Karma Komisyona) 

43. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazhğınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/751) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep -
Karma Komisyona) > 

44. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/752) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

45. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/753) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ( 
Komisyona) 

46. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın ; 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/754) (Anayasa ve , 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 



M. M3CİİSİ B : 5 17 .11 .1967 O : 1 

47. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/755) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/756) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

49. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın 
yanama dokunulmazlığının kaldmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/757) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

50. — Salihli ilçesinin eski Cami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10.. 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/758) (Adalet Ko
misyonuna) 

51. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu Zeh
ra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmalan hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/759) (Adalet 
Komisyonuna) 

52. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/761) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

53. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/762) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

54. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm 
yasamla dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/763) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

55. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
yasama dokunulmazlığının, kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi (3/764) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

56. -— Adana Milletvekili Turhan Dilligü'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/767) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
mijyona) 

57. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü ha
ne 18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal 
Ulköylü'nün ölüm cezasına çarptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/763) (Adalet 
Komisyonuna) 

58. — istanbul Milletveküi Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/769) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

59. -— Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 büt-
ço yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/770) (Sayıştay Komisyonuna) 

60. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
196i bütçe yılı kesinhesabma ail uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/771) (Sayıştay Komisyonuna) 

61. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/772) (Sayıştay Komisyonuna) 

62. — Çanakkale Milletvekili Muammer Bay
kan'ın ya:ama dokunulmazlığının kaldmlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/774) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlanndan mürekkep 
Karma Komisyona) 

63. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yaıama dokunulmazlığının kaldmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/775) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

64. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/776) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyona) 

»•«« 

§o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 21.50 (1) 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin 5 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Emin Paksüt, İs
tanbul Milletvekili Selim Sarper, Manisa Millet
vekili Ertuğrul Akça ve Rize Milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal'tn, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun XXII nci dönem toplantılarında Hükü
meti temsil edecek heyete katılmalarının uygun 
görüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/779) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var
dır. 

Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Emin Paksüt, İstanbul 

Milletvekili Selim Sarper, Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz 

Akçal'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
XXII nci dönem toplantılarına Hükümetimizi 
temsilen iştirak edecek heyete katılmaları uy
gun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim. 

• Başbakan 
Süleyman Demirel 

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

Vakit geçmiş olduğundan 20 Kasım 1967 Pa
zartesi günü saat 15.00 'te toplanılmak üzere 
Millet Meclisi birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21.55 

»>>•<•»•—•+* 

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

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
1965 ve 1966 yıllarında memleketimizde tem
siller veren Moskova Sirki ilo Moskova Devlet 
Buz Balesinin verdikleri temsillere dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı ceva
bi (7/300) 

(1) T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 21.50 ye 
kadar sürdüğü için Millet Meclisi de bu saatte 
açılabilmiştir. 

16 Ocak 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adenizi rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Dallı 

1. 1965 ve 1966 yıllarında 
Moskova Sirki 
Moskova Devlet Buz Balesi isimli iki toplu

luk memleketimize gelerek temsiller vermiştir. 

91 — 
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2. Bu heyetler, 
a) Memleketimizde hangi şehirlerde, kaç 

temsil vermiştir? 
b) Bu temsilleri kaç kişi seyretmiştir? 
c) Biletler kaçar liraya satılmıştır? 
d) Ne miktar hâsılat elde edilmiştir? 
e) Vergi ve Belediye Resmi olarak kaç lira 

tahsil edilmiştir? 

f) Ücret olarak harice kaç Türk lirası mu
kabili döviz gönderilmiştir? 

g) Bu toplulukların memleketimize getiril
mesine kimler tavassut etmiştir, nasıl bir orga
nizasyon ve anlaşma yapılmıştır? 

h) Bilmukabele memleketimizden bu çeşit 
heyetler bu toplulukların geldiği memlekete gi
derek döviz, saire şeklinde mukabil menfaatler 
temin edilmiş midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 22123-126/44682 

1 . 11 . 1967 

ilgi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli ve 
20 . 1 . 1967 günlü 7/300-3562/20252 sayılı 
yazı. 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm 1965 
ve 1966 yıllarında memleketimizde temsiller ve
ren Moskova Devlet Sirki ve Moskova Devlet 
Buz Balesi hakkında yazılı olarak cevap veril
mesini talebettiği malûmat iller itibariyle ve lis
te halinde ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyle arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Moskova Devlet Sirki'ne ait matine ve suarelerde 
tatbik edilecek tarife 

Her gün 

Loca (6 kişilik) 
Ön numaralı tribün (1 000) kişi 
Numaralı arka tribün (1 000) kişi 
Duhuliye (1 000) kişi 

Büyüklere 

120,00 Tl. 
20,00 » 
15,00 » 
10,00 » 

12 yaşına kadar çocuklara 

(jocuk bileti 15,00 Tl. 
15,00 » 
10,00 » 
7,5Ü » 

Tenzilâtlı halk günü (Çarşamba) 
Loca (6 kişilik) 90,00 Tl. 
ön numaralı tribün (1 000) kişi 15,00 » 
Numaralı arka tribün (1 000) kişi 10,00 » 
Duhuliye (1 000) 5,00 » 

(Üniversite talebesine ve çocuklara tenzilâtlı halk günü tarifesi aynen, tatbik edilir. 

Çarşamba günü hariç matinelerde üniversite talebelerine. 
Lica (6 kişilik) ' 90,00 Tl. 
Ön numaralı tribün 15,00 » 
Numaralı arka tribün 10,00 » 
Duhuliye 7,50 » 

Suretinin aynidir.' 
24 . 2 . 1967 

Mühür ve İmza 
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MUKAVELENENAME 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Kül
tür Bakanlığının Devlet Sirkleri Birliği (Mos
kova, Heglinna Sokak, No. 15, «Sayuzgossirk») 
Mümessili İgor Aleksandroviç Saveliev - ki bun
dan böyle «Moskova Sirki» adiyle anılacak - ile 
Türk İthalât - ihracat firması, «Bayazit» (İstan
bul, Galata, Fermenicel Kardeşim sokak Grafik 
Han 321 - 34 - 40) sahibi Abdülkerim Bayazit - ki 
bundan böyle «Firma» diye anılacak - arasında 
Büyük Moskova Sirki'nin Türkiye Turnesini 
aşağıdaki şartlar dâhilinde yerine getirilmesini 
teminen işbu mukavele aktedilmiştir. 

1. «Moskova Sirki» İstanbul, Ankara ve İz
mir şehirlerinde üç ay müddetle devam edecek 
turneler için, sirk artistlerinden 60 kişilik bir 
grüpu Türkiye'ye göndermeyi, «Firma» ise bun
ları kabul etmeyi taahhüdederler. Sirkin muvaf
fak olması halinde, taraflar karşılıklı rıza üze
rine, turne müddetinin uzatılmasını gözden ge
çirebilirler. Ancak, bu uzatma bir aydan fazla 
olamaz turnelerin başlangıcı 21 Mayıs 1965 ta
rihidir. «Firma en geç başlangıç tarihinden iki 
ay önce hareket hattını tam olarak Moskovaya 
bildirecektir. Tâ ki, «Moskova Sirki» işini plân-
lıyabilsin ve artistleriyle sirk malzeme ve hay
vanlarının muayyen müddet zarfında Türkiye'
ye gönderilmesi ve Moskovaya geri getirilmesi 
hususunda nakliyat müesseseleriyle anlaşmalar 
yapabilsin. Hareket hattında meydana gelebile
cek kaçınılmaz değişiklikler, iki taraf arasında, 
mantıki bir müddet içinde anlaşmaya bağlanır. 

2. «Moskova Sirki» Yüksek Milletlerarası 
klâsta numara ve atraksiyonlar ihtiva eden bir 
program sunacaktır. Her gösteri iki kısım olup 
gösteri müddeti 2 saat 40 dakikadır, iki kısım 
arasında 15 - 20 dakikalık bir ara verilecektir. 
Programın tam mevcudu ve numaralarla akrak-
siyonların reklâm malzemesi (Fotoğraf, afiş, ba
sında çıkan yazılar) «Firma» ya mütemmim ola
rak en geç başlangıçtan iki ay öncesine kadar, 
gösterilecektir. 

«Firma» başlangıçtan önce - olduğu gibi, gös
teriler arasında da gazete, radyo sinema ve di
ğer vasıtalarla geniş ölçüde reklâm yapılmasını 
sağlar, 

«Firma» ilk iş olarak, biletlerin geniş ölçü
de satılmasını sağlıyacaktır. Ki ilk gösterilen 

biletlerinin tamamının satılmasını garanti etme
si mühimdir. 

3. «Moskova Sirki» artistlerin ve sirk mal
zeme ve hayvanlarının Moskovadan İstanbul'a 
gidiş ve dönüşleriyle ilgili masrafları karşılama
yı üzerine alır. 

«Firma» ise artistlerin ve sirkin malzeme 
ve hayvanlarının İstanbul'da boşaltma, gösteri 
verine nakil, Türk sınırları içinde yapılacak bü
tün nakiller, başka şehirlere taşıma ve sirkin. 
Moskova dönüşü sırasında yükleme işlerini or
ganize eder ve masrafları karşılar. «Moskova 
Sirki» sırası gelince sirk malzeme ve hayvanla
rının, ağırlık ve hacim bilgileriyle birlikte tam 
Mr listesini «Firma» ya bildirecektir. «Firma» 
her iş günü kendi .hesabına artistlerin otelden 
gösteri yerine gidiş ve dönüşünü sağlıyacak iki 
otobüs tutar - şayet oteli, gösteri yerine bir ki
lometreden fazla uzaklıkta bulunuyorsa - Keza 
«Firma» ile evvelden varılan anlaşma ve bir 
plân gereğince serbest zamanlarda yapılacak 
bir şehir içi seyahatlerde lüzumlu otobüsler de 
«Firma» tarafından sağlanır. 

«Moskova Sirki» artist grupu yönetmenine, 
Devlet daireleriyle yapacağı şehir içi seyahatler 
için, «Firma» kendi hesabına bir hafif otomobil 
tahsis eder. 

4. «Moskova Sirki» gösterileri hazırlanmak
la ilgili masrafları kendi üzerine alır. Bu ara
da manej formasyon hazırlıkları, perde halı, 
yol halısı, artist ve müstahdem kostümlerinin 
temini de şirke aittir. Bütün bunları «Moskova 
Sirki» beraberinde getirir. 

5. Firma kendi yönünden «Moskova Sirki» 
nin gösterileri için lüzumlu «yer ve salonların 
teçhizini sağlar : 13 metre kutrunda bir manej, 
3,5 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde 
sahne kapısı, orkestra için yer, 50 vat takatin
de kuvvetlendirici tertibatı olan 5 mikrofon 
4 hoparlör, aydınlatma tesisatı (üst dairede 
2 000 vatlık 24 lâmba, manej çevresinde 6 projek
tör ve 8 ışık huzmesi, elektrik motoru için 3 kilo
vat takatinde 220 - 380 votluk tevettür gerekir.) 
Artistler için, 12 den daha az olmamak şartiyle 
gardrop odası, bunların içinde aydınlatma te
sisatı, ayna, ufak masa ve sandalye, dinlenmek 
için divan, portmanto, lavabo ve duş vardır. 
Hayvanlar için yer (kafes içinde 8 kaplan, böl-

— 9 3 — 
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melerde 10 at, kafes içinde 13 - 20 köpek, kafes 
içinde 5 ayı.) Yasın sıcaklarda hayvanların bu
lundukları yerdeki normal haraket derecesinin 
23 - 23 ton daha yüksok olmaması sağlanır. 
Hayvanların tam mevcudu ve miktarı mütem
mim olarak programın kesin şekilde kararlaş
tırılmasından sonra bildirilecektir, tik gösteri
den on gün önse «Moskova Sirki» üç teknik 
elemanını Türkiye'ye gönderilecek çe «Firma» 
bunların elebaşılığı ve talimatı altında, «Mos
kova Sirki» gösteri yerinin teçhizi için lüzum
lu malzemeyi sağlıyarak, bütün gerekli işleri 
yapacaktır. 

6. «Firma» gösteriler sırasında 12 - 10 mü
zisyenden mütevekkil bir orkestrayı kendi he
sabına sağlıyacaklır. (Flüt 1 kişi, Saksafon -
Alto 2 kişi, Saksafon - Tenor 1 kr,i, Saksafon -
Bariton 1 kişi, Boru 3 kişi, Trombon 2 kişi, 
Piyano 1 kişi, Kontrbas 1 kişi, Zil 1 kişi, Ko
man 1 kişi) orkestranın tam mevcudu mütem
mim olarak bildirilecek. Orkestra şefi Mosko
va Sirkinin artist grupuna dâhil olacaktır. 
Gösterilerin başlangıcından önse tam kadro ile 
en az üç prova yapılacaktır. Nota malzemesi
ni orkestra şefi beraberinde gotirocektir. 

7. «Firma» kendi hesabına 13 işçi elbisesi 
temin edecektir. (6 kişi ışıklandırıcı, 1 kişi elek
trikçi, 1 kişi ütüsü, 2 kişi goce bekçisi, 2 kişi 
hayvan bakım yardımcısı, 1 kişi kostüm bakı
cısı). 

8. «Firma» artistlerin gösteriler sırasında 
sağlık hizmetlerini ve temsil müddetince ara
lıksız olarak hekim kontrol ve nöbetini temin 
eder. 

9. «Moskova Sirki» artistlerinin teknik em
niyetinden ve sirk aletleri ile ilgili bütün işler
den mesuldür. «Firma» ise salonun emniyetin
den mesuldür. 

10. «Firma», «Moskova Sirki» nin göste
rileri için İstanbul'da «Spor Sarayı» m, Anka
ra ve İzmir'de ise 3 500 kişilikten daha az ha
cimli olmıyan Sirk - Şapito kiralar. Şapito'-
nun yüksekliği 15 -16 metreden daha az olamaz. 

11. «Firma» kendi hesabına artistler için, 
geldikleri günden gösterilerle ilgili olarak ay
rılacakları güne kadar geçecek zaman için mun
tazam (lavabo veya duşlu) otel odaları temin 
eder. «Moskova Sirki» için 23 iki yataklı ve 10 
tane de bir yataklı otel sağlanacaktır. Otel 
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odalarının tam adedi mütemmim olarak bildiri
lecektir. 

12. «Firma» Moskova Sirkinin hayvanları 
için, Türkiye'de kaldıkları müddetçe yem temin 
öder. Keza 5 günlükten fazla olmamak üzere, 
Sovyetler sınırına kadarki yol için de yem te
min eder. Bir baş hayvan günlük yem normu 
şöyledir : 

Kaplanlara: 8 Kgr. et, haftada bir defa 2 lit-
ro süt ve 2 yumurta, on gün et verilmez. Ayrı-
c:, 3,5 kgr. ekmek, bir litre süt, yarımşar kgr. 
patates, pancar, havuç, salata, 200 Gr. yarma, 
50 Gr. şeker, 300 Gr. bal, 10. Gr. tuz. 

^ Köpekler : 150 Gr. ekmek, 180 Gr. yarma, 
150 Gr. et, çeşitli sebzeler 50 Gr., 15 Gr. §e-
k;r, tuz vesaire; 

Atlara : 7 Kgr. kuru ot, 4,5 Kgr. yulaf, 5 
Kgr. ot, 1 Kgr. havuç, 300 Gr. ekmek, 40 Gr. 
şeker, 40 Gr. tuz vesaire.. Tam normal mütem
mim olarak bildirilecektir. 

13. Hayvanların engelsiz olarak nakilleri
ni teminen «Mo3kova Sirki» gerekli milletler
arası veteriner şahadetnamelerini sağlıyacak, 
«Firma» ise sırasiyle Türk karantina makamla
rı nesdinde bütün işleri görerek, hayvanlann 
Türkiye'de kalışını, naklini ve geriye dönüşü
nü sağlıyan veteriner belgelerini alacaktır. 
«Moskova Sirki» hayvanlarının, Türkiye'de bu
lundukları müddetçe, veteriner hizmetleri 
«Firma» tarafından görülecektir. 

14. Gösteriler sırasında «Firma» kendi he
sabına «Moskova Sirki» nin emval ve hayvanla
rını 300 bin Türk Lirasına sigorta ettirecek ve 
sigorta senedini «Moskova Sirki» turne yönet
menine, sirk malzeme ve hayvanlarının Türki
ye'ye gelişinin en geç ilk haftası sonuna kadar 
verecektir. 

15. «Firma» kendi hesabına, sirk teçhiza
tının gereken ufak tefek onarımını yapar. 
«Firma» haftada bir defa artistlerin görev elbi
selerinin temizlik ve yıkama işiyle, halıların 
ayda bir defa temizlik isini üzerine alır. 

16. Gö3toriler için «Firma» turne yönetme
ni vasıtasiyle «Moskova Sirki» ne gece temsille
ri için 10 000, gündüz temsilleri için 5 000 lira 
civarında ücret öder. «Moskova Sirki» artistle
ri haftada 8 - 9 temsil verirler. Artistlere haf
tada bir gün dinlenme tatili verilir. 
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«Moskova Sirki» ne ödenen bütün paraların, 
yerli kanunlara göre alınacak her türlü ver
giden muaf olması gerekir. Vergi makamların
ca yukanki ücretlerden istenilecek her türlü 
vergi «Firma» tarafından ödenir. «Firma» üç 
ay içinde 100 gösterinin yapılmasını garanti 
öder ve banka teminat mektubu ibraz eder. 
Gösterilerin başlangıcından iki ay önce banka 
teminat mektubu Ankara'da Sovyet Elçiliği mü
messiline verilir ve mukavelenamenin tam ola
rak yerine getirilmesinden sonra «Firma» ya 
iade edilir. 

Hc3aplar plân gereğince ilk temsilin baş
ladığı günden itibaren her hafta avans şeklin
de peşin olarak görülür. Kesinhesabın, son gös
teriden bir hafta önce görülmesi gerekir. 

17. «Moskova Sirki» sırası gelince Türk 
vizesi alabilmek için gerekli belgeleri Mosko
va'da Türk Elçiliğine vermeyi taahhüde d er. 
«Firma» ise «Moskova Sirki» artistlerine ve tek
nisyenlerine gerekli vizenin zamanında veril
mesini sağlamakla mükelleftir. 

«Firma» malzeme ve hayvan listesine göre, 
İstanbul'da yerleşme ve Moskova'ya hareket sı
rasında çıkabilecek gecikmeleri önlemek üzere, 

Türk makamları nezdinde gerekli bütün forma
liteleri yerine getirir. 

18. Televizyon ve sinema ile gösterilen an
cak iki tarafın karşılıklı anlaşmaları ve ayrı 
bir mukavele ile yapılabilir. 

19. Ortaya çıkabilecek bütün anlaşmazlık
lar, Ankara'da Sovyet Elçiliği mümessilinin 
iştirakiyle, iki taraf mümessillerinden müte
şekkil hakem heyeti tarafından halledilirler. 
Hakem heyetinin kararlan kesindir. Ve bun
lara her iki taraf da uymak zorundadır. 

20. İşbu mukavelename bir yandan Devlet 
Sirkleri Birliğinin, öte yandan «Bayezit» Fir
ması sahibi Abdülkerim Bayezit tarafından tel
grafla veya yazılı olarak tasdiki anında yürür
lüğe girer. Ancak tasdik işi 20 . 1 . 1965 tari
hinden sonraya bırakılamaz. Mukavelename 
Rusçr. ve Trükçe olarak hazırlanmış olup, her 
iki metin de birbirinin aynıdır. Ve aynı derece
de muteberdir. 

SSCB Devlet Sirkleri 
Birliği adına 

İmza 
îgor Saveliev 

«Bayezit» Firması 
adına 
İmza 

Abdülkerim Bayazıt 

KONTRAT 

Sovyet Sosyalist Cmhuriyetler Birliği Kül
tür Bakanlığının Devlet Sirkleri Birliği (Mos
kova Neglinaya Sok. No. 15) Soyusgoscirk na
mına idare müdürü Feobosya Georgoviç Bar-
dian ileride Moskova Buz Balesi adiyİ8 anıla
cak ile Türk İthalât İhracat Firması «Beyazıd» 
İstanbul, Fermeneciler Kardeşim Sokak Grifin 
han 3 2 - 3 3 - 3 4 namına sahibi olan Kerim Be
yazıt ki ileride «Firma olarak» isimlendirilmiş 
olan iki firma Moskova Büyük Buz Balesinin 
Türkiye'de vereceği temsilciler i?in aşağıdaki 
şartlar dâhilinde bu mukaveleyi imzalamışlar
dır. 

1. «Moskova Buz Balesi» Ankara'da 
(15 • 30 Nisan) ve İstanbul'da (1 - 30) Mayısa 
kadar 1,5 aylık bir müddet için 1966 senesi 
içinde 80 kişilik bir buz bales grupunu, Tür
kiye'ye göndermeyi, firma ise bunları kabul 
etmeyi taahhüdeder. Temsillerin tam prog
ramını firma temsillerin başlamasından iki ay 
evvel bildirilecektir. 

2. Moskova Buz Balesi yüksek klâsta bir 
program hazırlıyacaktır. Program 2 saat on da
kika sürecektir. 

3. Moskova Buz Balesinin geniş . ölçüde 
reklâmı firma tarafından sağlanacaktır. 

4. Moskova Buz Balesi artislerinin ve mal
zemelerinin Moskova'dan İstanbul'a gidiş ge
lişi ile ilgili masraflarını karşılamayı üzerine 
alır. 

5. Firma isa artislerin Türk'ye dâhilinde 
yapacakları nakilleri, Moskova'ya dönüşlerinde 
yükleme işlerinin organizasyon ve masrafları
nı karşılar. 

6. Firma her iş günü, kendi hesabına ar
tislerin otelden gösteri yerine gidiş ve dönüşü
nü sağlıyacak iki otobüs tutar (şayet otel gös
teri yerinden 1 Km. uzakta ise) aynı zaman
da yapılacak şehir içi seyahatlerde lüzumlu 
otobüsler de firma tarafından alınır. 

7. Moskova Buz Balesi gösterilere hazır
lamakla ilgili masrafları kendi üzerine alır. 

- 9 5 
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Bu-arada artist ve müstahdem kostümlerinin 
temini, buzu yapmak ve soğutmak, elektrik te
sisatı; "aydınlatma tesislerini ve makinalarını 
üzerin® alır ve Moskova'dan beraberinde geti
rir. . 

8. Elektrik enerjisini, suyu, umumi ay
dınlatma, lâzımgelen miktarda tahta talaş ve 
iyi işçilik nöbet, soğutma makinalarmın muha
fazası firma tarafından temin edilecektir. 

9. Şubat. 1966 ayında Moskova Buz Ba
lesi iki mütehassısının lâzımgelen işleri yap
mak ve yerinde tesbit için Moskova'dan gel
melerini ve dönmelerini, hotel, yemek ve cep 
harçlıklarının teminini firma üzerine alacak
tır. 

10. Moskova Buz Balesinde temsilleri es
nasında firma 12 kişilik bir orkestra temin ede
cektir; Moskova Buz Balesi ise 10 müzisiyen ve 
bir şefi beraberinde getirecektir. Temsiller baş
lamadan evvel orkestranın 3 - 4 provası yapıla
caktır. 

11. Firma artislerin gösteriler sırasında 
sağlık hizmetlerini ve temsil müddetince ara
lıksız olarak hekim kontrol ve nöbetini (Has
tanede kalmak hariç) temin eder. 

12. Moskova Buz Balesi artislerinin tek
nik emniyetinden ve buz balesi işiyle ilgili iş
lerden mesuldür. Firma ise salonun emniyetin
den mesuldür. 

13. Firma kendi hesabına artistler için, gel
dikleri günden gösterilerle ilgili olarak ayrı
lacakları güne kadar muntazam otel odaları 
temin eder. 
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14. Firma kendi hesabına Moskova Buz 
Balesinin teçhizatının gereken ufak tefek ona
rımını yapar. Elbise v.s şeylerin temizliğini 
deruhde eder. 

15. Gösteriler için «firma» «Moskova Buz 
Balesi» ne gece temsilleri için 10 000 Tl. Gün
düz temsilleri için 6 000 Tl. ödiyecektir. Ar
tistler haftada 8 - 1 0 temsil verecekler ve haf
tada 1 gün dinlenme tatili alacaklardır. Mos
kova Buz Balesine ödenecek bütün paraların 
yerli kanunlara göre alınacak her türlü vergi
den muaf olması gerekir. Vergi makamlarınca 
yukarıdaki ücretlerden istenilecek her türlü 
vergi firma tarafından ödenir. Hesaplar plân 
gereğince ilk temsilin başladığı günden iti
baren her hafta avans şeklinde peşin olarak 
görülür. Kesinhesabm son gösteriden bir hafta 
önce görülmesi gerekir. Moskova Buz Balesinin 
Türkiye'ye geldiği gün avans olarak firma ken
disine 50 000 Tl. avans olarak verecektir. Bu 
para ilerideki hesaplar ile kapanacaktır. 

16. Televizyan ve sinema ile gösteriler an
cak iki tarafın karşılıklı anlaşmaları ve ayrı 
bir mukavele ile yapılabilir. 

17. Ortaya çıkabilecek bütün anlaşmazlık
lar, Ankara'da Sovyet Elçiliği Mümessilinin iş
tirakiyle, iki taraf mümessillerinden müteşek
kil hâkem heyeti tarafından halledilerler. 

18 - 30 Ocak tarihinde mümessiller gelecek
tir. 
SSOB Devlet Sirkleri 

Birliği adına Bayazıt Firması adına 
F. Bardian Abdülkerim Bayazıt 

m *<- —-



MOSKOVA DEVLET SÎRKÎ 
Cevaplandırılması istenilen 

hususlar 

a) Temsillerin tarüıi 

b) Seyirci sayısı 

İstanbul İzmir 

17 . 6 .1965 - 15 . 8 .1965 

231 074 aded bilet satılmış. 

e) Bilet ücreti Tarife ilişiktir 

d) Hasılat miktarı 2 501 994,10 Lira 

20 . 8 .1965 - 20 . 9 .1965 

51 075 aded bilet satılmış 

Tarifede gösterilmiştir. (Ek No. 1) 

412 778 Lira 

e) Vergi ve Belediye Resmi ola
rak ödenen 

43 791,44 Gelir Vergisi (Müs- 54 284 Lira kira 
taihdem) - Fuara iştiralk eden eğlence yerle-

235 201.36 Belediye Resmi rinden Belediye Rüsumu alınma -
283 804,98 Kira ve sair mas- maktadır. 

raflar 
276 250,00 Artistlerin ücret 

vergi tevkif atı 

f) Harice kaç lira mukabili dö- Transfer yapılmamıştır (Ek No.-) Transfer yapılmamıştır. 
viz transfer edüdiği 

g) Organizatör ve anlaşmanın Beyazit Firması ile yapılan anlaş- Abdülkerim Beyazit firması, an-
maİTİyeti ma eklidir. (Ek No. 2) laşma ımevcuttar. (Ek No, 2) 

Ti) Memleketimizden mukabili bir 
bevet gitmiş midir? Döviz 
olarak temin edilen menfaat? 

Bu topıuluklarm, kültür temasları çerçevesinde Sovyetlerin talepleri 
üzerine yurdumuza gelmelerinin kabul edildiği, Sovyetler Birliğine, 
kültür temasları çerçevesinde yurdumuzdan ilim adamları ve sanat
çıların gittiği, yurdumuzda resmî veya ticari, sirk, buz revülerinin 
mevcudu olmaması sebebiyle kültür .temaslarında kemiyet ve keyfi
yet itibariyle mütekabiliyet tesis edilemediği Dışişleri Bakanlığının 
2.3.1967 tarihli KÜLT. 2-471-221/470 sayılı yazısından anlaşılmıştır 



MOSKOVA DEVLET BUZ BALESİ 
Cevaplandırılması istenilen 

hususlar 

a) Temsillerin tarihi 

b) Seyirci sayısı 

İstanbul 

c) Bilet ücreti 

d) Hasılat miktarı 

e) Vergi ve Belediye Resmi ola
rak ödenen 

f) Harice kaç lira mukabili dö
viz transfer edildiği 

g) Organizatör ve anlaşmanın 
mahiyeti 

h) Memleketimizden mukabili bir 
heyet gitmiş midir? Döviz 
olarak temin edilen menfaat? 

11.10.1966 - 26.11.1966 

92 451 bilet satılmış 

Bilet tarifesi ilişiktir (Ek No. 1) 

1 273 391,10 Lira 

1 543 Lira Gelir Vergisi 
120 045,40 Resim 
149 942,68 Kira ve saire 
98 000 Ücret Gelir Vergisi 

Transfer yapılmamış Ek No. -

Beyazit firması ile yapılan anlaş
ma sureti eklidir (Ek No. 3) 

Resmî veya ticari sirk ve" buz re
vülerinin mevcudolmaması sebe
biyle mütekabiliyet tesisi mevzuu-
bahsolmamaktadır. 

feraİT 

Valiliğin 25 . 2 . 1967 gün ve T 
170215-4/2754 sayılı yazısından 
İzmir'de gösteride bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
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2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşa edilecek sanayi 
çarşısı için yapıları istimlâklere dair sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevapları 
(7/384) 

y Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İmar vo 

İskân ve İçişleri Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygiyle arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Konya Ereğlisi merkez belediye hudut
ları dâhilinde, bâzı vatandaşları İsrar etmek 
ve elma bahçelerini tahribetmek için Sanayi 
Çarşısı namına ve yetkisiz olarak belediye tara
fından istimlâkler yapılmıştır. Bâzı yerler için 
istimlâkin iptali kararı verilmiştir. Bu durum 
çarşının yapılmasına imkân vermiyeceğine göre 
diğer yerlerin de yetkisiz yapılan istimlâkinden 
vazgeçilmesi gerekmez mi? Bu yolda yapılan iş-
lem nedir? 

2. Sanayi çarşısının, daha ucuz temin olu
nabilecek yerlere yapılması mümkün iken, de
ğeri çok yüksek olan ve millî gelir bakımından 
da çok mühim olan elma bahçelerinin bu işe 
uygun görülmesindeki kasıt nedir? 

3. Bir kısım yerler istimlâk olunamadığma 
ve kararlar iptal edildiğine £öre, bu yerden 
vazgeçilerek, daha ucuz alınacak ba?ka bir 
yere bir çarşının yapılması düşünülmekte mi
dir? 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalen Müdürlüğü 

Sayı : 16/1436 18 . 7 . 1960 

Konu : Sayın Nazif Kurucu'
nun yazıh sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7/384 
Konya'nın Ereğli ilçesinde in:,a edilecek sa

nayi çarşısı için yapılan istimlâklere dair Ken
ya Miletvekili Sayın Nazif Kurucu tarafından 
verilen yazıh soru tnergesinin cevabı 3 nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize an; ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
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Konya Ereğlisi Belediye hudutları içinde sa
nayi çarcısı kurmak üzere Belediyece yapılan 
istimlâk r.lemleri Bakanlığımızca 9 . 6 . 1966 
gönünde onaylanan imar plânına istinaden ve 
6330 sayılı İ3timlâk Kanunu hükümlerine uy
gun olarak yürütülmü] bulunmaktadır. 

Sanayi çarcısının imar plânı içindeki yeri, 
imar plânının hazırlanmasından evvel ilgili 
diğer Bakanlık yetkililerinin de iştirakiyle bü
tün detaylariylo etüdedilerek tesbit edilmiş, şe
hircilik esaslarına ve Belediyenin mâli imkân
larına da uy^un bulunmuştur, 

Bu itibarla, küçük sanayi sitesinin başka 
yöre nakli söz konusu değildir. 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

Hususi Kaler.1 Müdürlüğü 
Sayı : 1/2024 14 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 5 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/384 - 4344 - 25895 
sayılı yanları. 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun 
«Konya'nın Ereğli ilço merkezinde inrşa edile-
cok Sanayi çarşısı için yapılan istimlâkler» hak-
kında'd yazıh sora cnorgesi üzerine yapılan in
celemede : 

1. Konya Ereğlisi ilçe merkezinde, Beledi-
diyo tarafından Sanayi Çarıısı kurmak maksa-
diylo, istimlâklere girhildiği, ancak bir kısım 
mülk sahiplerinin istimlâk kararlanna karşı 
Danıştaya başvurmaları, bâzılarının da bedel 
tezyidi talebiyle Adlî mahkemelerde dâva ika
me etmeleri sonucu, söz konusu istimlâkten vaz
geçildiği, 

2. Bu durum karşısında şehir için büyük 
önem taşıyan Sanayi Çarşısı mevzuunun halli 
ama siyle yeni teşebbüslere girişildiği ve İmar 
Plânında Sanayi Semti olarak gösterilen mahal
de, 230 000 lira bedelle 150 000 metre karelik 
bir sahanın satın alınarak tapu muamelesinin 
ikmâl edildiği, gerekli hazırlıklar tamamlandık
tan sonra, Hn icra safhasına geçileceği, 

Anlatılmıştır. 
Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 
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3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın, ilçelerinde selden zarar görenlere ne 
gibi yardım yapılacağına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp, Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş, İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oglu, Köy İsleri Bakanı Turgut Toker ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in ya
zılı cevapları (7/385) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, imar ve iskân, Köy 

İşleri, Bayındırlık, Tarım, Eenerji ve Tabiî Kay
naklar bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

23 . 5 . 1952 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

Mayıs ortasında şiddetli yağmurlar ve esa
sen artmış olan erozyon etkisi ile Konya ilinin 
birçok ilçeleri ağır sel felâketine mâruz kalmış
tır. Karaman'da, Ereğli'de, Ermenek'te ölüm 
olaylarına sebebolan, Yunak'ta, büyük malısı1! 
zayiatına ve Akşehir Yunak yolunun kapanma
sını intaceden, Akşehir'de de 20 kadar köyün 
ekili arazilerini, evlerini, şehir elektrik ve içme-
suyunu tahribeden bu felâketten sonra, maale
sef, felâketzedelere, Hükümet tarafından gerekli 
yardım eli uzatılmamıştır. 

Oribinlerce dönüm ekili arazi, ekinleri ile bir
likte kum ve çakıl yığınları ile dolmuş, üreti
min azalmaması, köylünün sefil olmaması için 
hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu yönden, gerekli 
hazırlıklarıma esas olmak üzere aşağıdaki soru
larımın karşılıklarını rica etmekteyim. 

1. Bahsedilen sel felâketi üzerine, Konya'
nın muhtelif ilçelerine ve bilhassa Akşehir gibi 
felâketin çok keşif olduğu bölgeye ve köylerine 
ne gibi ve ne miktarda yardım yapılmıştır? 

2. Su altında kalan ekili arazilerin, sel ar
tıklarından temizlenmesi ve yeniden ekilmesi 
için ne yapılmıştır? 

3. Mahsulü perişen olan köylüye bunu telâ
fi etmek için hangi teknik imkânlar bahşedil
miştir? 

4. Sel felâketine uğnyan köylerin her çeşit 
Devlet borçları ile Ziraat Bankasına, Sekerban-
ka olan borçlarının ertelenmesi gerekir. Bu yol
da bir hazırlık yapıldı mı? 

5. Esasen bu bölgede köylüye verilen kredi 
gülünç denecek kadar azdır, köylüye hiçbir şe
kilde merhem olmamakta, ekim ve istihsal im
kânını artırmamaktadır. Bu sene bu bölgede 
çiftçiye ve köylüye verilen kredi artırılmalıdır. 
Bu yolda bir hazırlığınız var mı? 

6. Yıkılan evlerin ve köprülerin yeniden 
yapılması için ne gibi hazırlıklar vardır? Bunlar 
ne zaman tamamlanmış olacaktır? 

7. Sel sebebi ile bozulan ve esasen her za
man su tesirine açık ve müsait bırakılan Yu
nak - Akşehir ve Yunak - Polatlı; Akşehir - Yal
vaç yollarına, bu selin verdiği tahribat önlenme
miştir. Bu zararlar ne zaman giderilmiş ola
caktır? 

8. Selin köy yollarına yaptığı tahribatı ön
lemek için, Konya ili emrine aynca makina ve 
para verilmiş midir? Bozulan köy yolları için 
neler yapılmıştır? 

9. Bu âfetle daha da fazla tasan ve yem
den 50 000 dönüm ekili araziyi yok edip yutan 
Akşehir golünün bu genişlemesini önlemek için, 
bu göle bol su gönderen, Adıyan çayı ife, Karağı, 
Çakıllar, Bisse, İlyaslar, Tekke, Engili, Saray, 
Ulupınar, Değirmenköy, Derecine, boğazlarına 
su bentleri yapılması gerekmektedir. Bu boğaz
lara yapılacak barajlar ve su bentleri hem taş
kınları önliyecek, Akşehir gölünün ziraat arazi
sini yutmasına engel olacak hem de-sulama ve 
eneri ide faydalanılacaktır. Bu bentler ne zaman 
tahakkuk edecektir? Hangilerine başlanmak için 
hazırlıklar vardır? 

10. Sel âfeti, bu bölgedeki erozyon önleme 
çalışmasının kifayetsiz olduğunu göstermiştir. 
Bu faaliyetin çoğaltılması ve daha fazla orman 
dikimi için hazırlığınız ne safhadadır? 

11. Sel sahasında olan Akşehir'in T^kke 
köyü ile, Köyceğiz mahallesi ne zaman iskâna 
tabi tutulacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bakan 3.7.1967 
655 

Millet Meclisi Başkanbğma 
ilgi: 25 . 5 . 1967 gün, 7 -385/4346 - 25898 sa

yıl:». yazınız. 
Konya Milletvekili Hazif Kurucu'nun, Kon

ya'nın ilçelerinde selin yaptığı tahribat hakkın-
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daki yazılı sorusunun Bakanlığımı ilgilendiren 
6;vei7.ı»ci;maddeleri aşağıda cevaplandırılmıştır. 

6. Mayıs ayı ortasında vukubulan sel sebe-
biyiv Konya: ili dahilindeki Devlet ve il yoîla-
rradaihiçbir köprü zarar görmemiştir. 

7* Akşehir - Yunak ve Akşehir - Yalvaç ara
sında her hangi bir tahribat olmamı?, devamlı 
bakımla,, rahat geçit temin edilmiştir. 

Yanak.- Polatlı arasında sel yer yer yol ÜZG*-
rinchac: geçmişse de getirdiği terossübat bakım 
ekipleri tarafmdan temizlenmiştir. 

Bölatk::- Sülüklü ayırımı - Yunak - Akşehir -
Yalvaç; yolunda program çerçevesinde normal 
faaliyete devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhar. AJp 

Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanl'ğı 10.7.1967 
özel Kalem Md. 
Sayı: 395/61892 

Konu: Sayın. Nazif Kuru
cu.'iran soru önergesi. 

Millet MeclİBİ Başkanlığına 
İlgi: 25 , 5 . 1967 ?ün, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/385 - 4346/25898 sayılı ya
zı. 

Konya'nın ilçelerinde selden zarar görenlere 
ne gibi yardım yapılacağına dair Konya Millet-
vefâlfr Sayın Nazif Kurucu'nun yazılı soru öner
gesi tetkik edildi, Bakanlığımızın kapsamına gi
ren kmmlarm cevabı aşağıdadır: 

14 - 15 . 21 - 25 Mayıs 1967 ve 13 Hazi
ran 1967 tarihlerinde vukubulan sağnak, sel ve 
doludan- mütevellit; 

L Konya Merkez ilçesinin 20 köyüne 41 625, 
Akşehir ilçesinin 15 köyünde 2 044, Ereğli ilçe
sinin 9 köyünde 6 800, Kadmhan ilçesinin 8 kö
yünde 11 372, Kulu ilçesinde 5 000, Yunak il
çesinde 2.500, Ilgın ilçesinde 5 000, Beyşehir 
ve Seydişehir ilçelerinde 8 500 dekar ekili ara
zinin % 40 - 90 nisbetinde hasar gördüğü tesbit 
edilmiştir. 

2£ Zaraar görenlerin banka borçlarının tecili 
veriKtiyacı olanlara güzlük tohumluk yardımı 
yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bu me-
yanda Akşehir ilçesine 20, Beyşehir ilçesine 49, 

Ereğli ilçesine 35, Ilgın ilçesine 57, Seydişehir il
çesine 435 ton yazlık arpa tohumu tahsis oluna
rak ekimleri yaptırılmış ve diğer kısım araziye 
de sebze ve yem bitkisi ekimi sağlanmıştır. 

3. Valilikçe Ticaret Bakanlığından zarar gö
ren çiftçilere dağıtılmak üzere 70 ton yemeklik 
buğday istendiği ve talebin olumlu karşılandığı 
yapılan temaslardan öğrenilmiştir. Bilgi edinil
mesine emirlerinizi arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım feakanı 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

özel Kalem Md. 
Sayı : 15/1569 

4 .8 .1967 

Konu : Konya Milletvekili Sa
yın Nazif Kurucu'nun yazılı so
rusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 5 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 4346/25898 - 7/385 sayılı yazınız. 
Konya ilçelerinde selden zarar görenlere 

yapılacak yardım hakkında Konya Milletvekili 
Sayın Nazif Kurucu'nun yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımla ilgili kısmına, verilen cevap 
3 nüsha halinde ilişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Konya il merkeziyle bu ile bağlı Saraçoğlu 
köyünde 12 . 5 . 1967 günü meydana gelen su 
baskınının Bakanlığımıza telgrajfla bildirilme
si üzerine ilk ve âcil yardım olarak valiliği em
rine 20 000 lira gönderilmiştir. 

Su baskınından il merkezinde 5 yapının 
ağır, 6 yapının kısmen hasarlı, Saraçoğlu kö
yünde ise; 2 yapının ağır hasar gördüğü anla
şılmış ve olay Konya ili merkezinin ve Saraç
oğlu köyünün genel hayatına etkili olmadığın
dan 7269 sayılı Kanun uyarınca bir işlem yapıl
masına imkân görülememiştir. 

öte yandan söz konusu yerdeki su baskını 
konularının muhtemel âfet yönünden incelen
mesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 
istenmiştir. Raporlar henüz Bakanlığımıza in
tikal etmemiştir. 
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Konya ili Akşehir ilçesinin Köyceğiz ma
hallesinde 13 . 5 . 1967 günü meydana gelen su 
baskını ve heyelan sebebiyle mahalledeki bina
ların hepsinin ağır hasara uğradığı tesbit edil
miş söz konusu âfet o yerin genel hayatına et
kili olacak nitelikte görüldüğünden 78 konut 
sahibine yardım yapılmak üzere 1 nci ve 36 ncı 
maddeler gereğince kararname alınmak üzere 
Başbakanlığa teklifte bulunulmuş olup karar
name çıkar çıkmaz ilgililere inşaat yardımı ya
pılacaktır * 

öte yandan, köyün su baskınına mâruz bu
lunduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na duyurulmuştur. 

Alınacak rapora göre muhtemel âfetin o ye
rin genel hayatına etkili görüldüğü ve DSİ. ce 
koruma tedbiri alınamadığı takdirde 7269 sa
yılı Kanun uyarınca ilgililere gerekli inşaat 
yardımı yapılması yoluna gidilecektir. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2941/18731 

30.9.1967 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 5 . 1967 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

4346/25898 - 7/385 sayılı yazıya. 
Konya ilçelerinde selden zarar görenlere ne 

gibi yardım yapılacağına dair Konya Milletve
kili Nazif Kurucu tarafından İmar ve İskân, 
Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lıkları ile Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesinde, Bakanlığımı ilgilendiren kısımla
ra ait cevabın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Konya ilçelerinde selden zarar görenlere ne 
gibi yardım yapılacağına dair Konya Milletve
kili Nazif Kurucu'nun İmar ve İskân Bakanlı
ğı Bayındırlık, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlıklan ile Bakanlığıma yönelttiği ya
zılı soru önergesinde Bakanlığımı ilgilendiren 
kısımların cevabıdır. 

1. — Sel tahribatı neticesinde yıkılan Bula-
mas köyü yolundaki Bulamas köprüsünün ya-
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pimi için il emrine 2̂0 000 lira ek ödenek gön
derilmiştir. Köprünün inşaatı devam etmekte 
olup yakında tamamlanacaktır. 

2. — Selden zarar gören bütün köy yollan 
mahallî imkânlarla düzeltildiğinden ayrıca 
Konya ili emrine makina ve para verilmesine 
lüzum görülmemiştir. 

3. — Selden Akşehir ilçesinin Gedil ve Sa
vaş köyleri içme suyu tesisleri zarar görmüş
tür. Bunlardan Gedil köyü 1967 programına 
dâhil olduğu halde mevcut memba ihtilâfının 
halli için valilikçe çalışılmasına rağmen henüz 
giderilemediğinden ele alınamamaktadır. Sa
vaş köyü işi ele alınmış olup, kısa zamanda 
tamamlanacaktır. 

4. — Sel sahasında olan Akşehir Tekke kö
yü arazisinin Tarım Bakanlığınca ağaçlandırma 
sahasına alındığından, başka bir yere naklen 
iskân edilmelerini istemeleri üzerine konu Ta
rım Bakanlığından sorulmuş alman cevapta : 
Adı geçen köyün 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13/B maddesine göre başka yere nakli ge
rektiği, Akşehir'i tehdideden Tekke sel deresi
nin islâhı maksadiyle köy civarının ağaçlandı-
rıldığı, köye ait yetersiz ve verimsiz tarlaların 
ağaçlama dışında bırakıldığı bildirilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13/B madde
sine göre, bulundukları yerlerde kalkındınlmı-
yan orman içi ve kenarı köyler halkının ken
di istek ve rızası ile başka yere nakilleri is
kân ve toprak kanunlarına göre yapılacağın
dan Tarım Bakanlığı ile Bakanlığımızın müş
terek hazırlıyacağı plân esaslarına göre Ba
kanlar Kurulundan karar alınması gerekmek
tedir. 

Ancak, yurdumuzda mahallî halkın ihtiya
cından fazla olup yeni yerleşime uygun arazi 
genellikle bulunmadığından kanunun emretti
ği plân hazırlanmamakta ve bahse konu Tek
ke köyü ile Köyceğiz mahallesinin nakli müm
kün olamamaktadır. 

Memlekette büyük bir problem olan bu ko
nunun kısmî bir çözüm yolu olarak, makilik 
arazi ile orman rejimi dışına çıkarılarak arazi 
üzerinde öncelikle, bu gibi köylerin iskânı dü
şünülmekte ise de genellikle bu gibi arazilerin 
henüz orman rejimi ile ilgili çalışmalan bitiril
mediğinden halen yerleşim plânlaması esasları 
tesbit edilememiştir. 
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Memleketimiz gerçekleri ve şartları muva
cehesinde toprağa dayalı bir iskân yapılamıya-
cağma göre bu gibi zor durumda bulunan yer
ler halkının tanm dışı sektörlerde iskânları 
bir, zaruret halini almış ve bunu temin amacı 
ile 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasa
rısında gerekli hükümlere yer verilmiş bulun
maktadır. Tasarı Meclis komisyonlarmdadır. 
Kanunlaştığı takdirde bu meselelere çözüm yo
lu bulunabileceği düşünülmektedir. 

5. — Erozyonu önleme bakımından Bakan
lığımızca yapılan çalışmalar daha ziyade ziraat 
arazisinde olup, yukarı havza Erozyon çalış
maları orman teşkilâtını ilgilendirmektedir. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/4649 

10 . 11 . 1967 

Konu : Konya Milletvekili Na
zif Kurucu'nun yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 5 . 1967 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/385 - 4346/25898 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Kon

ya'nın ilçelerinde selden zarar görenlere ne 
gibi yardım yapılacağına» mütedair soru öner
gesinin, Bakanlığımız ile ilgili hususlara veri
len cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Konya'
nın ilçelerinde selden zarar görenlere ne gibi 
yardım yapılacağına» mütedair yazılı soru öner

gesi cevabıdır. 

1. 13 - 14 Mayıs 1967 tarihinde vukubu-
lan feyezan neticesinde Akşehir kazası içinde 
2 köprü yıkılmış ve kazanın menbamda DSİ'ce 
evvelce yapılmış 4 aded tersip bendinde büyük 
hasarlar meydana gelmiştir. Feyezan ânında 
bir dozer ile gerekli müdahaleler yapılmış ve 
bilâhara tersip bendleri onarılmış ve feyezanın 
getirdiği rüsubat, yatak dışına atılmıştır. Ha
len çalışmalara devam edilmektedir. 

2. Sultandağ derelerinden Nadir deresi ya
tak değiştirerek demiryoluna ve arazilere za
rar vermiştir. Bu derenin tekrar ıslahı işi ya
pılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Konya - Afyon il hududunu teşkil 
eden Yahşihan deresinin bir yan kolundan ge
len rüsubatm anamecrayı örtmesi ile 13 - 14 
Mayıs günü dere sol sahilini tahribetmiş, De-
ğirmenköyde evlerde yıkılma olmuş, Kon
ya - Afyon karayolundan su aşmıştır. Hâdise 
anında dozer ile müdahale edilmiş ve derenin 
getirdiği rüsubat bilâhara 1967 senesi çalış
maları meyanında temizlenmiştir. 

3. Devlet Su isleri Genel Müdürlüğünün 
1967 yılı bakım ve onarım programlarında bu
lunan Sultandağ dere temizlikleri için 346 000 
Tl. keşif ve 10 000 Tl. nakit ile olur alınmış 
iken, feyezanlar sonunda meydana gelen hasar
ların giderilmesi için 24 . 8 . 1967 tarihli olur 
iie bu miktar 2 164 000 Tl. keşif ve 173 000 Tl. 
nakte yükseltilmiş olup, çalışmalar devam et
mektedir. Her yıl sonbaharda bu işler için bir 
veya iki dozer tahsisi yapılırken bu yıl, feyeza
nın vukubulduğu Mayıs ayından beri Sultan
dağ dereleri bakım ve onarım işlerinde üç do
zer, mümkün olan hallerde gece vardiyası da 
yapılarak çalıştırılmaktadır. 

6. Bermen'de, Eğrigöz, Gedil derelerine 
girilememiş olup, halen çalışılmakta olan Tek
ke, Değirmenköy ve çay derelerindeki işler 
tamamlanınca girilecektir. Bunun dışındaki de
relerde DSî'nin 1967 yılı çalışmaları tamam
lanmıştır. 

,9. Akşehir gölü kenarında bulunan köyler 
ve arazisinin taşkından korunması konusu, is
tikşaf çalışmaları tamamlanmış bulunan 
«Eber - Akşehir» projesi içerisinde etüt edil
miş ve göllere karışan yan dereler üzerinde 
depolama yapılarak taşkınların önlenmesi im
kânı bulunamamıştır. 

Diğer taraftan, Akşehir gölü yüksek su se
viyesi taşkınlarının, Eber gölü su potansiyeli
nin değerlendirilmesi neticesinde, kontrol al
tına alınması öngörülmüştür. 

Eber - Akşehir projesinin, plânlama çalış
maları 1968 yılında tamamlanacak olup, bu ça
lışmaların ikmalini mütaakıp, projenin kabili 
inşa ve rantabl bulunacak üniteleri, bütçe im
kânlarına bağlı olarak, DSİ inşaat programla-
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rının tanzimi sırasında nazarı itibara alınacak
tır. 

4. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
m, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'nün tutum 
ve davranışına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/416) 

22 Haziran 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

'.Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cı olunmasını saygı ile rica ederim. 

Çankın Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Soru : 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü ve «My. Fair 

Lady» adlı müzikli oyunla ilgili olarak gazete
lerde çeşitli yayınlar yer almıştır. Bunlara göre, 
millî bir kuruluş olan Devlet Tiyatrosu, memle
kete yararlı olacağına zararlı olmaktadır. Bu 
balamdan, aşağıdaki hususların cevaplandırılma
sın1. rica ederim. 

1. Cüneyt Gökçer'in, Devlet Tiyatrosu için 
seçilen oyunların dağıtımında dost ve yalanlan
ın kayırdığı, doğru mudur? 

2. Ondan fazla sanatçının istifa ederek, 
özel tiyatro açmaya teşebbüs ettikleri doğru 
mudur? Doğru ise, bu değerli sanatçıları Devlet 
Tiyatrosundan koparan sebepler nelerdir? 

3. Meral Gözendor adlı sanatçımn, İzmir 
turnesinde çıldırmasının nedenini bulmak için 
bir soruşturma açılmış mıdır? 

4. Devlet Tiyatrosu davetiyelerinin gelişi
güzel dağıtıldığı ileri sürülmektedir. Bakanlık 
bu konuyu soruşturma mevzuu yapmış mıdır? 

5.. Devlet Tiyatrosundan bir grup sanatçı
nın Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Adnan 
ötüken'e tevdi ettiği doküman ve vesikalar şim
di nerededir? Ve bu vesikalar, soruşturma açıl
masına vesile olmuş mudur? 

6. Hükümet programında bölge tiyatroları 
açılacağı belirtilirken, üç il tiyatrosu niçin kapa
tılmıştır? 

7. Devlet Tiyatrosu kadrosunda memur ola
rak görülen bâzı kimselerin yayınladıkları Türk 
Kültürü adlı dergiye bugüne kadar, Millî Eği
tim Bakanlığı ne kadar para yardımı yapmış
tır? 

8. My Fair Lady adlı oyun için, bâzı gazete
ler iki milyon lira Genel Mdüür 100 bin lira har

candığını ileri sürmüştür. Bu oyun'için sapılan 
gerçek masraf tutarı nedir? My.Fair Lady^adlı 
eser için 50 bin lira kapora, verildiği,-35 sanatçı, 
30 kişilik orkestra, 40 figüran, 15 konseırcatuvar 
öğrencisi baleci, 30 teknisyen, dekorcu, '.aksesu
arcı ve yardımcısının istanbul'a götürüldüğü, 
sanatçılara günde 40 - 75 lira,: figuranlaKaoSOıli-
ra, idari personele. 55 lira gündelik, güısSte: ÖCO00 
lira sinema kirası, Brucks'a Opera 'da 6ıûÛ0Jira 
verilirken, Devlet Tiyatrosunca :!0;ı000 Jlira 
ödendiği, kostümler için 100 000 .lira, dekor 
için 150 000 lira, 10 liraya bastırılan broşür
lerin 5 liraya satıldığı doğru mudur? ILevazım, 
Zatişleri ve Muhasebe Müdürleri.için My Fair 
Lady'le birlikte İstanbul'a götürülmüşlerdir? 

Operada, Devlet Tiyatrosunun haftada 3 - 4 
gecesi varken, My Fair Lady bir yılda nasıl 
200 gün oynatılabilecektir? Yurdun her yanın
da, Devlet Tiyatrosu oyunlarının aynı fiyata 
oynaması gerekirken, niçin Ankara'da biletler 
10 liraya, istanbul'da 25 liraya çıkarılmıştır. 
Genel Müdürün günlük tazminatının 65 bin li
ra olduğu doğru mudur? My Fair Lady oyunu 
yüzünden konservatuvar sınavlarının ertelendiği 
doğru mudur? Sanatkâr kadrosuna My Fair 
Lady için alman müzisyenler, bale ve koronun 
oyun bittikten sonra ne yapacağı kararlaştırıl
mış mıdır? Brucks'un Ayten Gökçer'i çalıştır
mak için, Genel Müdürün evine götürülen Dev-
İ3t malı piyano yerine iade edilmiş midir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı .3 Kasım 1967 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 
491 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 26 . 6 . 1967 gün ve 7/416-4658/27269 

sayıl1, yasınıza. 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü hakkındaki 
yasüı soru önergesiyle ilgili cevap notumuzun 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Bağımsız .Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet 
Ali Arsan'm vermiş olduğu yazılı soru önergesi 
cevabıdır : 

Devlet Tiyatroları dokuz sahnede birden yer
li ve yabancı olmak üzere bir yıl içinde >86vyı 
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mütecaviz eser sahneye koymaktadır. 110 sanat
kâr kadrosu olan Devlet Tiyatrosu esasen rolle
re kâfi gelecek sanatkâr temininde güçlük çek
mektedir. Rol tevziatları eseri sahneye koyan 
rejisörle Genel Müdür tarafından müşterek ya
pılmaktadır. Bu duruma göre kimse kayrılma-
mıştır. 

Mevzuubahis sanatkârın sağlık ve hastalık 
durumu hususunda yetkili sağlık müesseseleri
nin raporlarına göre işlem yapılmıştır. . 

Tiyatro teamülüne göre protokol dışı dave
tiye dağıtımı söz konusu değildir. Bu nevi dedi
kodular sık sık- çıkarılmaktadır. Bu bakımdan 
Bakanlık müfettişlerine yaptırılan teftiş netice
sinde bu iddiaların varit olmadığı anlaşılmış
tır. 

iddia edilen doküman ve vesikalar gerekli 
işlemi görmüş ve mesnetsiz olduğu teftiş sonucu 
anlatılmıştır. 

Bölge tiyatroları ile ilgili kanun teklifi Mil
let Meclisi gündemindedir. Teklif kanuniyet 
kesbettiği zaman bu bölgelerde de tiyatro açıla
cağı tabiîdir. Sözü geçen 3 ilin tiyatroları, Ba
kanlığımız Kültür Müsteşarlığınca 1967 yılı Dev
let Bütçesinden ödeneğinin temin edileceği vadi 
ile Devlet Ttiyatrosunca, turne şeklinde idare 
edilmek suretiyle faaliyete geçirilmişti. 

Buna rağmen Bakanlık 1967 teklif bütçesine 
bu üç il tiyatrosu için gerekli ödenek konulma
dığı gibi bilâhara bu konuda ve ödenek temini 
maksadı ile bu illerin milletvekilleri tarafından 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna veril
miş olan önergenin de komisyonca reddolundu-
ğu anlaşılmıştır. Bu sebepten dolayı Devlet Ti
yatrosu söz konusu illerde turne şeklindeki tem
sillerine devam imkânını bulamamıştır. 

Türk Kültürü dergisini, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü yayınlamaktadır. Bu der
ginin Devlet Tiyatrosu mensuplan ile bir ilgisi 
yoktur. 

My Fair Lady piyesi için yapıldığı iddia edi
len 2 milyon liralık masraf tamamen hayalidir. 
Bu temsil için yapılan masraf 82 500 liradan 
ibarettir. 

My Fair Lady için kapora adı ile hiçbir meb
lâğ ödenmemiştir. Ancak eserin metin ve mü
zik bakımından dünya telif hakların elinde tu
tan müessese, bir esere bütçe formülüne göre 
verilmekte olan telif ve icra hakları karşılığın

da, mahsubu sonradan yapılmak üzere peşin bir 
tediye şartına koşmuş, bu şartın ise, istedikleri 
41 500 liranın teminat olarak Merkez Bankasın
da bloke edilmesi ve temsiller verildikçe tahak
kuk edecek telif hakları karşılıklarının bu pa
radan transfer edilmesi şartı ile kabulü uygun 
görülmüştür. 

My Fair Lady temsilinin İstanbul turnesin
de görevli elemanlara ödenen harcırah ve yev
miyelerin iddia edilen miktarı doğru değildir. 
ödemeler 5441 sayılı Kanun, Harcırah Kanunu 
vesair mevzuat hükümleri dairesinde yapılmış-
tn\ 

My Fair Lady temsilinin Müzik Direktörlü
ğü görevini yapan Alman uyruklu Dieter Brux, 
operada ayda 500 lira ücretle sadece korrepeti-
tör olarak çalıştırılmakta iken Devlet Tiyatro-
sunca korrepetitörlük koro, ve orkestra şefliği 
görevlerini yapmak üzere ve 1967 yılı bütçesi ile 
alman 6 000 lira aylık ücretli kadroya Bakanlık
ça tâyin edilmiştir. 

Yapılan bütün turnelerde olduğu gibi İstan
bul turnesinde de, lüzumlu sanatçı, teknik ve 
idari elemanlar Genel Müdürlükçe vazifelendi-
rilmişlerdir. Yalnız Tahakkuk ve Levazım Mü
dürü, Memur Sendikası, tarafından ve harcırahı 
da sendikaca ödenmek suretiyle vaizfelendiril-
miştir. 

Eserin gördüğü rağbet dolayısiyle 200 tem
silden daha fazla bile temsil edileceği tahmin 
edilmektedir. 

Devlet Tiyatrosunda evvelce oynanan müzi
kaller, bale ve operalar için İstanbul turnesinde 
uygulanan bilet fiyatları bu temsil için de aynen 
tatbik edilmiştir. 

Genel Müdüre günde 65 000 lira tazminat öden
diği keyfiyeti doğru olmadığı gibi esasen böyle 
bir ödeme yapılmasına mevzuat da müsait değil
dir. Genel Müdüre bu turnedeki görevinden do
layı diğer sanatçılar gibi kanuni harcırahı öden
miştir. 

My Fair Lady temsilleri dolayısiyle Konser-
vatuvarın tesbit ettiği öğrenci sınav tarihleri 
ertelenmemiştir. İmtihanlar gününde yapılmış
tı.-. 

My Fair Lady temsilleri için çalıştıkları gün
lere münhasır olmak üzere ve yevmiye ile işe 
alınmış olan müzisyenler, baleciler ve korocula-
rın ancak görev süresince istihdam edilecekleri 
tabiîdir. 

— IG5 —-
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Genel Müdürün evine piyano gönderilmemiş 
olduğu anlaşılmıştır. 5 . 7 . 1967 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Akşehir ilçesine bağlı bucak ve köylerin 
okul ihtiyacına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam llhami Ertem'in yazılı cevabı (7/423) 

30 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Akşehir ilçesinin hangi köylerinde ilko
kul yoktur? Öğretmen ihtiyacı olan köyler 
hangileridir. Bunlar ne zaman tamamlanacak
tır? 

2. Pazarkaya'da yapılmaya başlıyan ilko
kul yarım kalmış ve çocuklar çok gayrimüsait 
ve gayrisıhhi bir binada barındırılmaktadır, bu 
okul ne zaman bitirilecektir? 

3. Reis bucağında yapılmakta olan orta 
okul.ne zaman tedrisata açılabilecektir? 

4. Akşehir imam - Hatip Okulu ne zaman 
tedrisata açılacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
492 3 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 6 . 7 . 1967 gün ve 4720/27707-7/423 
Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Akşe

hir ilçesine bağlı bucak ve köylerin okul ihti
yacına dair yazılı soru önergesine verilen ce
vabi notumuzun ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
llhami Ertem 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafından 
verilen yazılı soru önergesiyle ilgili 

cevap notumuzdur 

1. Akşehir ilçesine bağlı bütün köylerde 
okul ve öğretmen vardır. 1966 - 1967 öğretim 
yılı içinde 244 öğretmen görev yapmıştır. 
1967 - 1968 öğretim yılında ise vekil öğretmen
ler yerine 12, terhis edilecek öğretmenler yerine 

3, öğrenci artışında 17, olmak üzere halen 32 
öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç
lar öğretmenler mezun oldukça peyderpey en 
kısa zamanda giderilecektir. 

2. Pazarkaya köyü ilkokul binası 1953 yı
lında iki derslikli ve bir öğretmen evi olarak 
yapılmış ve hizmete girmiştir. Bilâhara öğrenci 
artışı dolayısiyle, köylüler bir ek derslik yap
mak istemişlerdir. Derslik plâna ve tekniğe uy
gun bir şekilde yepılacak olursa vilâyet tara
fından gerekli yardımın yapılacağı vadedil-
miştir. Bunun üzerine köylü inşaata başlamış 
ve vilâyetten yardım istemiştir. Bu maksatla 
gönderilen teknik elemanın yaptığı inceleme 
sonunda binanın tekniğe uygun olarak yapıl
madığı ve ileride bir tehlike arz edeceği tesbit 
edildiğinden inşaat durdurulmuştur. 

Halen mevcut okulda çift öğretim yapılmak
tadır. Köylü plâna ve tekniğe uygun bir şekil
de inşaatı yürütecek olursa vilâyetçe yardım 
yapılacaktır. 

3. Akşehir Reis bucağına mahallî imkân
larla ortaokul binası yapılmaktadır. Bu binanın 
kapı ve pencerelerinin noksan olduğu anlaşıldı
ğından 1967 yılı Bütçesinden adı geçen derneğe 
15 000 lira gönderilmiştir. Bucak merkezinde 
ortaokul açılması hususu yapılan araştırmalar 
sonucu gerekli şartlar tesbit edilip imkânlar 
sağlandığı takdirde bu merkezde bir Ortaokul 
açılması hususu düşünülmektedir. 

4. Akşehir ilçesinde teşekkül eden îmam -
Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 
bu okulu biran önce faaliyete geçirmek üzere 
Bakanlığımıza gösterdiği muvakkat bina Millî 
Savunma Bakanlığına mahsus binalardan olup 
eski Maltepe Askerî Lisesine ait 3 bölükten iba
rettir. 

Söz konusu bina bir süre öğretmen okulu 
olarak kullanılmış olup halen Akşehir Ortaoku-
lunca kısmen işgal edilmektedir. Bu binanın 
îmam - Hatip Okulu olarak kullanılmak üzere 
Dairemize tahsisi ciheti Orta öğretim Genel 
Müdürlüğüne sorulmuş, buradan alman cevap
ta mezkûr binanın Millî Savunma Bakanlığına 
iadesi hususunun talebedildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine durum Millî Savunma Bakan
lığına arz olunmuş ve 3 bölüğün îmam - Hatip 
Okulu olmak üzere Bakanlığımıza tahsisinin 
devri talebinde bulunulmuştur. Henüz bir ce-



M. Meclisi B : 5 17 .11 .1967 0 : 1 

vap alınmamış olmak itibariyle Akşehir îmam -
Hatip Okulu için hali intizarda bulunulmakta
dır. 

6. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş - Tatvan - Bitlis yolu üzerinde yapılan 
soygun olayına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/426) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Soru : 
1. Doğunun en işlek bölgelerinden olan, 

Muş - Tatvan - Bitlis yolu üzerindeki son soy
gun olayının hakiki bilançosu nedir?' 

2. Siirt bölgesine sevk edilen komando bir
liklerinin, oradaki eşkiyaları yıldırdığı ve bu 
itibarla iş yapma imkânı azalan soyguncuların 
kendilerine yeni ve emin bir iş sahası arama ve 
açma kastiyle, Muş - Tatvan - Bitlis bölgelerine 
kaydıkları rivayet edilmektedir. Hükümetin bu 
husustaki görüşü nedir? 

3. Yüzlerce vasıtanın gelip geçtiği, yabancı 
turistlerin bile ziyaret etmeye başladıkları bu 
bölgede güpegündüz yapılan soygun olaylarını, 
vak'alardan önce önliyecek tedbirler alınacak 
mıdır? 

4. Doğudaki soygun olaylarınnı ve asayişsiz
liğin, yurdumuzun diğer bölgelerine kıyasla da
ha çok oluşunun sebebi, sadece bölgenin eko
nomik ve Sosyal yönden ihmale uğramış bulun
masından mı ileri gelmektedir, yoksa emniyet 
tedbirleri bakımından mı bu bölge geri kalmjış-

/ tır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 . 8 . 1967 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İsth. m . (Asayiş) Ş. 2./Ks. : 9795 

Konu : Muş Milletvekili Nermin 
Neftçi'nin Muş - Tatvan - Bitlis 
yolu üzerinde yapılan soygun 
olayına ait yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü-

nün 7/426. 4724/2711 sayılı ve 6 Temmuz 1967 
tarihli yazıya. 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin Mil
let Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu 2 Tem
muz 1967 tarihli, Muş - Tatvan - Bitlis yolu 
üzerindeki soygun olayının hakiki bilançosu, Ko
mando Birliklerinin Siirt bölgesine şevkinden 
sonra oradaki eşkiyaların Muş - Tatvan - Bit
lis bölgesine kaydıkları, önleyici tedbirlerin 
alınması, Doğudaki soygun olaylarının ve asa
yişsizliğin, yurdumuzun diğer bölgelerine kı
yasla daha çok oluşunun sebebi sadece bölge
nin ekonomik ve sosyal yönden ihmale uğra
mış bulunmasından mı yoksa emniyet tedbirleri 
bakımından ileri gelmekte midir, hakkındaki 
soru önergesine cevaptır. 

1. Muş - Tatvan - Bitlis yol kavşağı Baş-
han mevkiinde vukubulan olayda; 

13 AC 469 Plâka sayılı Motosiklet, 
61 AO 198 Plâka sayılı Münibüs, 
49 AO 443 Plâka sayılı Muş Çayır Mer'a 

Md. lüğüne ait oto, 
49 AC 121 Plâka sayılı Muş Ziraat Md. lü

ğüne ait oto, 
56 AC 581 Plâka sayılı taksi, 
06 AC Plâka sayılı Muş deprem Amirliğine 

ait pikap otosu, { 

•Ht-iOT--*. 
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49 AD 350 Plâka sayılı kamyon, olmak üze- | 
re (7) araç ve (51) kişi soyguna mâruz kal
mış ve soyulanların iddialarına göre cem'an 
(4630) lira ile (17) muhtelif marka saatleri 
alınmıştır. 

2. Komando Taburunun Siirt'e intikali ile 
birçok şakilerin Muş, Tatvan, Bitlis bölgelerine 
kaydıkları tahmin edilmektedir. 

Buna rağmen alınan müessir tedbirler dolayı-
siyle işlenen suçların miktarlarında geçen yıl
lara nazaran bariz azalma "olmuştur. 

Bu bölgelerde lüzumlu önleyici tedbirler alın
mıştır. 

3. Bu bölgede yol emniyetinin sağlanması 
için gece ve gündüz yol emniyet devriyeleri çı
kartılmaktadır. 

Soygun, yol emniyet devriyesinin geçiş fası
lasında 20 dakika zarfında yapılmıştır. Geçen 
yılların 2 - 3 saat süren soygunları karşısında 
zaman ve miktar bakımından bariz bir azalma 
mevcuttur. 

4. Doğu bölgesinde, 1962 yılında (7), 1963 
yılında (6), 1964 yılında (8), 1965 yılında (4), 
1966 yılında (3) ve 1967 yılının ilk 7 ayında 
(1) soygun olayı olmuştur. 

Bu durumda da tip suçların artmadığım, 
bilâkis azaldığım göstermektedir. 

Ancak suçlara tesir eden faktörlerin, ekono
mik ve sosyal nitelikler taşıdığı inkâr edilmiye-
cek gerçeklerdendir. Nitekim : 

a) Bölge genel olarak dağlık, ormanlık ve 
haşin tabiatlıdır. Köylere, mezarlara ve yaylala
ra giden yol miktarları mahduttur. 

b) Halkın yaşama durumu henüz arzulanan 
seviyeye ulaşmamıştır. 

c) Fabrika atelye ve benzeri işyerlerine, 
zirai ve ticari imkânlara sahibolmıyan bu böl
geyi kalkındırmak için beş yıllık kalkınma plâ
nında geniş yer verilmiştir. 

d) Vatandaşlar kültür bakımından kalkın
maya muhtaçtır. 

e) Bitlis ili Güney - Doğudan, Kuzey - Doğu
ya akan tek yol geçidi üzerinde bulunduğundan 
trafiği kesiftir. 

Arazi suçluların saklanmasına çok müsait bir 
karektere sahiptir. 

f) Bölgede yaz aylarında yaylalara gelen 
göçerler ve faaliyet gösteren suçlular, ekseriya J 

ormanlarda gizlenmekte ve göçerler yanında ba
rınmaktadırlar. 

Bu mıntakada emniyet ve asayişin temini için 
emniyet tedbirleri her şeye tercihan birinci plân
da tutulmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyrulmasını arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Türkiye ve Suriye Hükümetlerince kar
şılıklı olarak elkonulan arazilere dair sorusu 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/428) 

3 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağdaki sorumun yazılı olarak cevaplan

dırılmasını Sayın Başbakandan rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ali İhsan Göğüs 
Gaziantep Milletvekili 

1. Geçen Sonbaharda (1960) Türkiye ile 
Suriye Hükümetleri tarafından karşılıklı ola. 
rak el konulan Türkiye ve Suriye uyruklu
lara ait arazi miktarı nedir? Türklerin Su
riye'de ne kadar arazisine, Suriyelilerin Türki
ye'de ne kadar arazisine el konulmuştur? 

2. Türkiye sınırları içinde kalan ve el ko
nulan Suriye uyrukluların arazisi nerelerdedir, 
il il, dökümü? 

3. Suriye'de toprağı kalan Türklerin sa
yısı ve bu vatandaşların ikâmet ettiği yerler? 
Hangi köyler halkının veya şahısların toprağı 
Suriye'de kalmıştır? 

4. Suriye uyrukluların el konulan ve Tür
kiye'de bulunan arazinin kullanılış sekli ne
dir? Bu toprakların bâzı vatandaşlara kira
landığı yazılmaktadır. No ölçüde ve İLimlero 
kiralanmıştır? 

5. Sınır boyunda yaşıyan, özellikle ge
çimleri yalnız toprağa bağlı olanların top
raklarının Suriye'de kalmalından sonra Güney 
bölgemizdeki, vatandaşların geçim şartlan 
yönünden Hükümet ne gibi tedbirler almıştır, 
no zaman almıştır veya alacaktır ve bu ted
birler n© ölçüdedir? 
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T. 0. 
Dışişleri Bakanlığı 4 . 11 . 1967 

Bakan 
A - 5/404 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 7 . 1967 tarih ve 7/428 - 4732/27784 

sayılı yazıları. 
Türkiye ile Suriye Hükümetlerince karşı

lıklı olarak el konulan araziler hakkında Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğiiş tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesinin Sayın Başbakan adına Bakanlığım 
tarafından cevaplandırılması tensibediîmiştir. 

Önergenin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Soru 1 : Geçen Sonbaharda (1966) Türkiye 
ile Suriye Hükümetleri tarafından karşılıklı ola
rak elkonulan Türkiye ve Suriye uyruklulara 
ait arazi miktarı nedir? Türklerin Suriye'de 
ne kadar arazisine, Suriyelilerin Türkiye'de ne 
kadar arazisine el konulmuştur? 

Cevap : Suriye vatandaşlarının memleketi
mizdeki mal, hak ve menfaatlerine 6/7104 
sayılı kararname hükmünce elkonulması üze
rine, bu mal, hak ve menfaatlerin tesbiti 
ve idaresi için derhal gerekli muamele ve faa
liyetlere geçilmiş bir taraftan da vatandaşları
mızın Suriye'de elkonulan mal, hak ve men
faatlerinin tesbitine başlanmıştır. Bu konu
daki çalışmalar tapu dairelerinin, özel idare
lerin, gümrük makamlarının, mahkemelerin, 
koy ve mahalle muhtarlarının birbirini tamam-
lıyan faaliyetlerine ve gerek vatandaşlarımı
zın gerek Suriye vatandaşlarının gönderdik
leri her iki memleketçe elkonulan mal, hak ve 
menfaatleri gösteren beyannamelere istinaden 
yürütülmektedir. Bu çalışmalar bir hayli iler
lemiş olmakla beraber henüz sonuçlanama-
mıştır. Bu sebeple gerek Türklerin Suriye'
de, gerek Suriyelilerin Türkiye'de mevcut 
menkul ve gayrimenkul mal, hak ve men
faatlerinin cins, miktar ve kıymetleri hakkın
da (kesin bir açıklamada bulunmak henüz müm
kün değildir. 

Soru 2 : Türkiye sınırlan içinde kalan ve 
elkonulan Suriye uyrukluların arazisi nereler
dedir. îl, il dökümü? 

Cevap : Bu döküm, yukarıda izah olunduğu 
üzere, yürütülmekte olan tesbit çalışmaları 
nihayete ermediği cihetle şimdilik yapılama
maktadır. 

Soru 3 : Suriye'de toprağı kalan Türkle
rin sayısı ve bu vatandaşların ikâmet ettiği 
yerler? Hangi köyler halkının veya şahısların 
toprağı Suriye'de kalmıştır? 

Cevap : Bugüne kadar Suriye'de mal, ve 
menfaatlerine elkonulan vatandaşlarımız ta
rafından verilen beyannamelerin sayısı 1 649 u 
bulmuştur. Bunlar Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde her birine ayrı ayn dosyalar 
acaılnıak suretiyle tasnif edilmiştir. Vatan
daşlarımızdan bir kısmı, yapılan ilânlara rağ
men beyannamelerini zamanında göndermedik
lerinden, Dışişleri Bakanlığına beyanname gön
derilmeye devam edilmekte ve bunlar adı geçen 
Genel Müdürlüğe ulaştırılmaktadır. 

Soru 4 : Suriye uyrukluların elkonulan ve 
Türkiye'de bulunan arazisinin kullanılış şekli 
nedir? Bu toprakların bâzı vatandaşlara kira
landığı yazılmaktadır. KTe ölçüde ve kimlere 
kiralanmıştır? 

Cevap : Suriye uyrukluların elkonulan 
kültür topraklan iktisadi icaplar göz önünde 
tutularak çıkanlan tamimlere ve usulüne uy
gun şekilde Hazinece idare edilmektedir. Bu 
araziyi, yukandaki, esasa uyularak Suriye'
de mal, hak ve menfaatlerine elkonulması se
bebi ile geçim sıkıntısına düşen vatandaşla-
nmıza kira ile verilmektedir. Bu gibi şahıs
lara kiralanan toprağın cinsine göre miktarının 
tâyini, Maliye Bakanlığının takdirine bırakıl
mıştır. 

Bu topraklann ne ölçüde ve kimlere kira
landığı Maliye Bakanlığının kayıtlannda mev
cuttur. işleme mezkûr Bakanlıkça devam olun
maktadır. 

Soru 5 : Sınır boyunda yaşıyan, özellikle 
geçimleri yalnız toprağa bağlı olanlann top
raklanılın Suriye'de kalmasından sonra Güney 
bölgemizdeki vatandaşlann geçim şartlan yö
nünden Hükümet ne gibi. tedbirler almıştır, ne 
zaman almıştır veya alacaktır ve bu tedbir
ler ne ölçüdedir? 

Cevap : 1 . 10 . 1966 tarihli ve 6/7104 sa
yılı Kararnamenin yürürlüğe Ikonmasmdan son
ra Suriye Hükümetince Türk vatandaşlarının 
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emlâkine uygulanan tahditlerin artırılarak bu
günkü. hududuna varmış olması gayet mudil 
bir mahiyet arz eden bu meselenin kaçınılmaz 
sonucu olarak, Suriye'de mal, hak ve men
faatlerine vaziyet edilen vatandaşlardan bir 
kısmını güç duruma sokmuştur. Hükümeti
miz bu gibi vatandaşlarımızın halen içinde 
bulundukları dönemi en az sıkıntı ile atlatan 

bilmelerini teminen çareler düşünmekten hali 
kalmamış bu cübleden olarak, Suriye'deki mal
larına elkonulması sebebi ile başkaca gelir 
membaa kalmıyan vatandaşlarımıza Suriyeli
lerin memleketimizde elkonulan topraklarından 
geçimlerine yetecek miktarının kiralanmasını 
kararlaştırılan^. bu kararı tatbik mevkiine 
koymuştur. 

t>m<i 

* 
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