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Petrolleri Anonim Ortaklığının inşa et
tirmekte olduğu servis istasyonunun ki
ralanmasına dair sorusu ve Başbakan adı
na Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün ya
zılı cevabı. (7/482) 361:363 

10. .— Muş Milletvekili Nermin Neft
çi'nin, Doğu - Anadolu'nun 6 ilinde don
dan zarar gören çiftçilere yeteri kadar 
yardım yapılıp yapılmıyacağına dair so 
rusu Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı 
cevabı. (7/492) 363:364 

11. —• İzmir Milletvifrili Şeref Bakşık'-
m, İzmir'de Tekel İdaresi tarafından ya
pılan şaraplık üzüm mubayaasına dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İb
rahim Tekin'in yazılı cevabı. (7/493) 364:365 

12. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün
lü'nün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ya
pımına başlanmış olan motel inşaatının 
tamamalnıp tamamlanmıyacağma dair so
rusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat 
Kürşad'ın yazılı cevabı. (7/510) 365:366 

13. —- Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Ilgın kaplıcalarının genişletilip 
ıslah edilmesine dair sorusu ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşad'ın yazılı 
cevabı. (7/513) 366:367 

Sayfa 
14. — Çankırı Milletvekili M. Ali Ar

san'm, Futbol Federasyonu Başkanının 
maaş alıp almadığına dair sorusu ve Dev
let Bakanı Kâmil Ocak'ın yazılı cevabı. 
(7/519) " 367:368 

15. — Konya Milletvekili Nazf Kuru-
cu'nun, dar gelirli vatandaşlara mesken 
kredisi verilmesine dair sorusu ve İmar 
ve î^kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/520) 368:369 

16. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nın, Meksika'dan ithal edilen tohumluk 
Sonora - 64 buğdayına dair Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı. (7/533) 369:370 

17. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'nun, Denizli'nin, Tavas ilçesine bağlı 
Konak köyünün, bucak olması hakkın
daki vâki müracaatlarının hangi safhada 
olduğuna dair İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm yazılı cevabı. (7/540) 370:371 

18. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'nun, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Or-
taköy kasabasının bucak olması hakkın
daki vâki müracaatların hangi safhada 
bulunduğuna dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı. (7/544) 371: 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Milletvekili Bahri Yazır'ın, pancar 
üreticisinin paralarının Şeker Şirketi tarafın
dan zamanında verilmediği, açılması gereken 
kredilerin tam olarak açılamadığı konularında
ki demecine Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ce
vap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarının soçilmiş olduk
ları komisyonlardan çekildiklerine dair önerge
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve aidol-
duklan Parti Gruplarınca yerlerine aday gös-
terilince yeniden seç "m yapılacağı bildirildi. 

Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş'in, 
Kıbrıs konusunda takibedilen politika dolayı
sıyla Başbakan hakkında Anayasanın 89 ncu 

maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınması, yapılan görüş
melerden sonra, reddolundu. 

6 . 12 . 1967 Çarşamba günü saat 15.00 to 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime 19,30 da son 
verildi. 

Başkan 
Ba-jkanvekili 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

SORULAR 

Sözlü sorulan' 
1. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, Er

baa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edilece
ğine dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/654) 

2. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/655) 

3. — Tokat MilletvCrili Osman Saraç'm, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmeline dair sözlü soru 
önergesi, Tanm ve Ticaret bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/656) 

4. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri ve Devlet Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/657) 

5. — Tokat Mlletvekili Osman Saraç'm, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerin yı
kıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair sözlü soru 
Önergesi, îç'şleri ve Devlet bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/658) 

6. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, Ku
zey (İran) karayolunun ne mman trafiğe açı
lacağına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/<739) 

7. — Tokat Mlletvekili Osman Saraç'm, Er
baa ve Niksar ilçelerinin bası bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 

düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/660) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/661) 

9. — Erzurum Milletvekli Nihat Diler'in, 
Erzurum'un ,Karayazı ilçesinin yollarına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/662) 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yolu 
güzergâhına dair sözlü soru önergesi, .Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/663) 

11. —Erzurum Milletvekili N hat Diler'in, 
Erzurum'un Noturtap - Beyler köyü ve Hasan-
Csale - JJarman yoluna dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/664) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yolu
nun 1968 yılı programına alınıp aîınmıyacağma 
dair ,sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/665) 

Yazılı Sorular 
1. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'im, 

Ser'k ovasının sulanması haklarda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi Enerji ve Ta-
Tv'î Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/573) 

— -851 — 
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2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Alanya'nın Dim Çayı vadisindeki köylere ait 
yolların yapılmasına dair yazılı soru önergesi 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/574) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Çamyuva köyünün bâzı mahallele
rini tehdideden Kesmo çayının ıslâhına dair 
yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/575) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Aıfıara Milletvekili Kasım Coşkun'-

un, Ankara Turgutreis Mahallesi Uzunyol 64 
numarada ,oturan Mustafaoğlu 1309 doğumlu 
Emin özden'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/586) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — işçilerin iyonizan radyosyonlarına kar

şı korunması Jıakkmda 115 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/342) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 310 a ek) 

3. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'ııun, 506 
sayılı Sosyal Sigorta-lar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lif'. ve İçişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları. (2/400) (Gündeme) (S. Sayısı : 311 e ek) 

4. — Dsvlet ,Orman işletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1900, 1061, 1962 ve 1963 yılları 
muameleleri baklanda düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (Gündemo) (S. Sayısı : 446 ya 
1 ne! ek) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,35 

BAŞKAN '— Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli),Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

okunmak BAŞKAN — Arkadaşlar, esami 
suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelenler lütfen isim

lerini yazdırsınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, çoğunluğumuz var

dır. 8 Aralık 1987 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

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

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Trabzon'un Vakıf kebir ilçesi Şahinli 

köyünde yaptırılması düşünülen sağlık ocağının, 
Serini köyüne verilmesinde politik sebeplerin 

352 — 
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rol olnadığının doğru olup olmadığına dair soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Ali Özkan'ın yazılı cevabı (7/192) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 

1. — Vakıfkebir ilçesi Şahinli köyünde 
1945 yılında halkın katkısı ile bir sağlık evi 
yapılmış ve bugüne kadar faal olarak çalışmış 
mıdır? 

2. — Son yıllarda bu sağlık evinin sağlık 
.ocağı haline getirilmesi ve Şahinli köyünde bir 
sağlık ocağı binası yaptırılması kararlaştırılmış 
mıdır? 

3. — Şahinli köyünde idari, coğrafi ve sos
yal sebeplerle sağlık ocağının açılmasında zo-
runluk olduğu kararını eski Trabzon Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürü bugünkü Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Doktor Edip Somunoğlu'-
nun verdiği doğru mudur? 

4. — Bu karar gereğince Şahinli köyü sağlık 
ocağının yaptırılması işinin 24 . 6 . 1966 günü 
ihale edileceğinin mahalli gazetelerde ilân etti
rildiği doğru mudur? 

5. — İşler son safhaya gelmişken ihalenin 
yapılacağı günlerde bu kararın değiştirilerek 
sağlık ocağı binasının daha elverişsiz olan Serpil 
köyünde yapılmasının kararlaıtırıldığı doğru 
mudur? 

6. — Sağlık ocağı binasının, Şahinli köyün
den alınıp Serpil köyüne verilmesinde son genel 
seçimlerde Şahinli köyü halkının Adalet Parti
sine oy vermemiş olması yüzünden politik se
beplerin rol oynadığı doğru mudur? 

7. — Bu Anayasa dışı partizanca tasarrufu 
tasvibediyor musunuz? 

8. — Tasvibetmiyorsanız, yapılan bu büyük 
hatanın tamiri için sağlık ocağı binasının tekrar 
Şahinli köyüne alınması için gerekli kararın 
alınmasında Bakanlığınıza düşen görevi yapa
cak mısınız? 

6 . 12 . 1967 0 : 1 

T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 30 . 11 . 1967 

Bakanlığı 
Bakan 
7430 

Konu : Tarık Ziya Ekinci'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 7 . 1966 gün ve Gn. Sekreterlik 

Kanunlar Md. 2579/13618, 7/192 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Ekinci'nin 22 . 7 . 1966 tarihli yazılı önergesi
nin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Dr. Vedat Âli Özkan 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tarık Ziya 
Ekinci'nin 22 . 7 . 1966 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı. 

1. — Vakıfkebir ilçesi Şahinli köyünde 
1945 yılında köy halkı tarafından tapusu köye 
aidolmak üzere iki odalı bir bina yapılmış ve 
ilk zamanlar bir sağlık memuru ve ebe bu bi
nada çalıştırılmıştır. Bir müddet sonra okula 
çevrilmiş daha sonra da harap bir halde terk 
edilmiştir. 

2. — Şahinli köyünde bir sağlık ocağı ya
pılmıştır. 

3. — Sayın Dr. E. Somunoğlu'nun bu oca
ğa münhasır özel bir kararı olmamıştır. Sağ
lık ocağı 1963 yılında programlanmıştır. 

4. — 2 nci maddede cevaplandırılmıştır. 

5. — Serpil köyüne lüzumuna binaen ayrı 
bir sağlık ocağı yapılmıştır. Bu ocak da 1963 
yılında programlanmıştır. 

6. 7 ve 8 nci sorulardaki hususlar varit de
ğildir. 

2. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, 
Hatay'a tahsis edilecek 60 bin Amerikan aşma 
çubuğunun, tamamen, filokseraya mâruz bıdu-
nan dağlık bölgelere dağıtılmasının düşüünlüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdasın yazılı cevabı (7/204) 

— 353 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı dilerim, 

Saygılarımla. 

Hatay Mileltvelrili 

Yahya Kanbolat 

Hatay'ın merkez ilçesine bağlı Deliller köyü 
ve iskenderun ilçesine bağlı Kömürçukuru köyü, 
dağlık, gayet dar topraklı ve yoksul birer köy
dür. Bağcılık, köy halkını önemli birer geçim 
kaynağını teşkil etmektedir. 

Ancak filoksera hastalığı bu dağ köylerin
deki bağcılığı yıllardan beri imha etmektedir. Ve 
hiçbir makam bu insanların derdiyle meşgul ol
mamaktadır. Köylü çaresizlik içinde ve bağların 
har yıl kurumasını seyretmekten başka bir şey 
yapamamaktadır. Bu yoksul köylülere karşı il
gili makamların ilgisizliği, temel geçim kaynak
ları olan bağcılığın bu dağlık bölgeden azar azar 
kalkmasına sebebolmaktadır. 

Tarım Bakanlığı geçen yıl Hatay iline, 100 
dekar bağın tesisi için Amerikan asma çubuğu 
dağıtmıştır. 1967 yılı programında da 200 de
kar bağ tesisi hususunu öngörmektedir. Fakat 
Hatay Teknik Ziraat Müdürlüğü tarafından da
ğıtılan Amerikan asma çubuklarından, Filokse
ra hastalığına mâruz bulunan dağlık bölgenin 
bağcıları hiçbir zaman istifade edememişlerdir. 

Kilis'te bulunan fidanlığın yılda yarım mil
yondan fazla Amerikan asma çubuğu istihsal 
ettiği tahmin edilmektedir. Dağlık bölgesin
deki köylü gayet yoksul olduğu için, Amerikan 
asma çubuklarını parayla almak gücünde değil
dir. 

1. Dekara tahminen 300 çubuk dikildiğine 
göre 1967 yılı için Hatay'a tahsis edilecek 60 
bin Amerikan asma çubuğunun, tamamen filok
seraya mâruz bulunan dağlık bölgelere dağıtıl
masını bakanlık düşünmekte midir? 

2. Kilis'te mevcut fidanlıktan, dağlık böl
gedeki köylülere daha fazla bir tahsiste 
bulunmayı Bakanlık düşünmekte midir? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 
Sayı : 883/112754 

29 . 11 . 1967 
Konu : Hatay Milletvekili Yahya 
Kanbolat'in önergesi 

30 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4 . 8 . 1966 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/204 - 2628/14067 sa
yılı yazı : 

Hatay'a tahsis edilen 60 bin Amerikan asma 
çubuğunun, tamamen filokseraay mâruz bulunan 
dağlık bölgelere dağıtılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Hatay Milletvekili Sayın Yah
ya Kanbolat'm önergeleri tetkik edildi konuya 
ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Bakanlığımızca; 1967 yılı Hatay il'inde 
yatırım programında tesisi öngörülen 200 dekar 
arazide 44 000 aded bedelsiz olarak tahsis edi
len çubuklarla toplubağ tesis edilmiştir. 

Esasen Amerikan Asma fidanları tamamen 
bir il'in flokseralı bölgelerinde ve geçimlerini 
yalnız bağcılıkla temin eden köylerinde tesis 
edilen bağlarda kullanılmıştır. 

2. 1968 yılında programa alınan toplu bağ 
tesisleri için lüzumlu asma fidanı tahsisleri dı
şında talep vukubulduğu takdirde bir miktar 
daha fidan tevzü yapılabilecektir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalı kö 
ynde kurulması düşünülen sağlık ocağına dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/339) 

2 . 3 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 
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1. Vakfıkebir ilçesi Yali köyünde bir sağlık 
ocağı inşasına karar verilerek Hazine adına ar
sanın da tescil edildiği doğru mudur? 

2. önceden tesbit edilen Yali köyü ocak 
merkezi olarak ilân edildiği halde bilâhara poli
tik baskılarla bundan sarfınazır edildiği doğru 
mudur? 

3. Yali köyü yerine Ocak merkezinin Serpil 
köyüne alındığı ve bu köye yakın bir başka sağ
lık ocağı merkezi olduğu doğru mudur? 

4. Ocak merkezlerinin tesbitinde plân ilke
lerine bağlı kalmak ve hakkaniyet ölçülerine 
göre hareket edilmesi gereğine inanıyor musu
nuz? 

5. Bu takdirde sağlık ocağı merkez Vain tek
rar Yali köyüne nakli için ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 30. .11 . 1967 

Bakanlığı 
Bakan 
7433 

Konu : Tank Ziya Ekinci 'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 7 . 3 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 3860/22381, 7/339 sayılı yazı. 

İlgi yazı ile gönderilen Diyarbakır Milletve
kili Sayın Tarık Ziya EîdncVnin yazılı soru 
önergesine cevabım ekte sunulmuştur. Arz eda-
rim. 

Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tank Ziya 
Ekincinin 2 . 3 . 1 9 6 7 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı 

1. Vakfıkebir ilçesi Yalı köyünde bir sağ
lık ocağı plânlanmış ve köylüler tarafından Ha
zine adına arsası tescil edilmiştir. 

2. Önceden tesbit edilen Yalı köyü sağlık 
ocağı hiçbir politik baskı olmadan aşağıdaki 
mücbir sebeplerden dolayı plândan çıkarılmış
tır. 

a) Trabzon ilinde 1963 yılında sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi için ön çalışmalara 
başlanmış ortalama 7 000 nüfus üzerinden hesap

la 74 sağlık ocağı yeri mahallî olarak teşkil edi
len komisyonca tesbit edilmiştir. 

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme tat
bikatı uygulanan illerden elde edilen tecrübe
lere göre bu ilin sahasının ve nüfus yoğunluğu
nun bu .şekilde bir sağlık ocağının yapılmasının 
faydalı neticeler vermiyeceği tesbit edilmiş bu
lunduğundan her ilin hususiyetlerine göre hiz
metlerin aksatılmadan yürütülmesi şartiyle ayn 
kıstaslarda yer tesbiti yapılması zarureti doğ
muştur. 

c) Trabzon ili nüfusu 595 416 sahası 4 685 
Km2 ve nüfus yoğunluğu 114 olup şehir, ilçe ve 
bucaklar sahilde ve şerit üzerinde toplanmış bu
lunmaktadır. Evvelki plâna göre sağlık ocak-
lan birbirine yakın tesbit edilmiş, dolayısiyle 
bina, motorlu araç, personel israfına yol açılmış
tır. Bu sebeple hizmetin aksatmadan yürütül
mesi göz önünde bulundurularak ocak yerleri
nin tesbiti coğrafi ve yol durumlarına göre ye
niden tesbit ettirilmiş, hizmetin bina, motorlu 
araç personel israfına meydan ver.Vmeden 55 sağ
lık ocağiyle daha iyi sağlanabileceği yapılan 
incelemelerden anlaşıldığından 18 sağlık ocağı 
yaptırılmasından vaz geçilerek geniş ölçüde ta
sarruf sağlanmıştır. 

3. Yalı köyü yerine Serpil köyü alınmamış
tır. Bu köye yakın bir başka Şahinli sağlık oca
ğı varsa da; bu ocaklara bağlanacak köyler 
dağlık bölgede olup yollan şehir ile her mev
simde açık değildir. Buna mukabil Yalı köyü 
her iki yöne her mevsimde açık ve muntazam 
bir şose ile bağlıdır. Bu sebeple Yak köyündeki 
sağlık ocağı diğer 18 ocakla beraber çıkanlmış-
tır. 

4. Ocak yerlerinin tesbitinde plân ilkelerine 
bağlı kalınmıştır. 

5. Hizmetlerin yürütülmesi mevcut 55 sağ
lık ocağiyle temin edildiğinden yeniden Yalı kö
yüne sağlık ocağı yapılması düşünülmektedir. 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir ve civarında tarım üretiminin artırıl
ması ve Akşehir'de bir konserve fabrikası kurul
masına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daşhn yazılı cevabı (7/437) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım ve Köy İşleri 
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bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadenizi saygı ile arz ederim. 

8 . 7 . 19667 
Nazif Kurucu 

Konya Milletvekili 

1. — Akşehir ve civarında tarım üretimi
nin artırılması için alınmış özel tedbirler var 
mı? 

2. — Sultandağlarında, Çakıllar, ökes, Bis-
se, Cankurtaran, Saray, Nadir köylerinin yay
lalarında ve ormanlarında ve dağın diğer yer
lerinde mevcut yabani fındık ağaçalrının aşı
lanarak halka faydalı hale getirilmesi için bir 
çalışmanız olacak mı? Böyle bir aşı istasyonu 
kurularak halka öncülük yapılması mümkün 
müdür? Bu ne zaman yapılacaktır? 

3. — Nadir (Atakent) köyü halkının, kendi 
teşebbüsleri ile yaptırmaya başladıkları, soğuk 
hava deposu ve ser tesislerinin biran evvel ger
çekleşmesi hem diğer köylere örnek olacak, hem 
bölge tarımında bir hamle yapacak faydayı sağ
layacaktır. Bu teşebbüsün gerçekleşmesi için 
Devlet eli ile ne gibi yardımlar yapılacaktır? 

4. — Akşehirde, Devlet eliyle veya iştiraki 
ile bir konserve ve reçel fabrikası kurulursa, 
ham ucuza üretim sağlanacak hem bölgenin 
ürettiği sebze, meyva ve balık değerlendirilmiş 
olacaktır. Böyle bir fabrika kurulması için 
Devletin ne gibi tasavvurları vardır? Kurulacak 
olan köy kooperatiflerine ne gibi yardımınız 
olabilir? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 22 . 11 . 1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müş. 

600 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü-

p 14 . 7 . 1967 gün ve 7/437-4795/28066 sayılı 
yası : 

Akşehir ve civarında tarım üretiminin artı
rılması ve Akşehir'de bir konserve fabrikası ku
rulmasına dair Konya Milletvekili Sayın Nazif 
Kurucu'nun yazılı som önergesi tetkik edildi. 
Konunun Bakanlığınım kapsayan kısımlarının 
cevabı aşağıdadır. 

1. — Birim sahadan alınan verimi artırmak 
maksadiyle çiftçileri ıslah edilmiş tohumluk, 

gübre kullanmaya teşvik edici demonstrasyon-
lar yapılmakta, ihtiyaçları olan tohumluk ve 
gübre imkân nisbetinde temin edilmektedir. Bu 
arada A. B. Devletlerinden bu yıl ithal edilmiş 
olan yüksek verimli tohumlukların bu bölgede 
de adaptasyon denemeleri yapılarak adapte olan 
çeşitler üretilip çiftçilere dağıtılacaktır. Konya 
ili yıllık programları içinde Akşehir ilçesi bağ
cılığının da geliştirilmesi için çalışmalar yapıl
makta ve Konya iline 171 000 aded bağ çubuğu 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sultandağı'nın Çakıllar, ökes, Bisse, 
Cankurtaran, Sara, Nadir köylerinde ve diğer 
yerlerinde mevcudolduğu bildirilen yabani fın
dıkların aşılanmasına imkân görülememektedir. 
Çünkü mıntaka kültür fındıkları için uygun bir 
ekolojiye sahip olmadığından aşılanacak fındık
lardan mahsul elde etmek imkânı bulunmamak
tadır. Fındık ancak Karadeniz iklimi gibi çok 
ratıp ve kışları mülayim geçen bir iklimde ran-
tabl olarak yetiştirilebilir. Bunlarda da aşı tat
bik etmeye lüzum görülmeyip dip sürgünlerin
den üretilmektedir. Bu sebeple yağışı az ve kışı 
sert olan Sultandağı'nın muhtelif bölgelerindeki 
yabani fındıklardan, faydalanmak mümkün gö
rülmemektedir. 

3. — Soğuk depo ve ser gibi tesislerin kurul
ması esas itibariyle özel sektör tarafından yapıl
makta ve Bakanlığımızca bunlara teknik bilgi 
yönünden gerekli yardım yapılmaktadır. Diğer 
taraftan adı geçen köylerce başlanılmış olan te
sislerin gerçekleşebilmesi için müracaatları ha
linde T. C. Ziraat Bankası tarafından verilmek
te olan tesis kredilerinden faydalanabilmeleri 
hususu Bakanlığımızca ayrıca incelenmektedir. 

4. — Konserve sanayii ile ilgili tesislerin ku
rulması tamamen özel sektöre bırakılmış bir 
keyfiyettir, bu gibi kuruluşlara teşebbüs eden 
her türlü özel sektör teşekküllerine bu konuda 
mahallinde etütler yaparak kurulacak tesisin 
kapasitesi kuruluş yeri, seçimi ve yöneleceği ma
mul tiplerinin tesbiti gibi ön çalışmalarda Ba
kanlığımız yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu gibi 
tesislerin kuruluş ve işleyişinde her türlü teknik 
bilgi yardımlarında da bulunulmaktadır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır'ın İltisak - Kilvan yolunun tra
fiğe elverişli hale getirilmesine ve Kilvan buca
ğı sağlık ocağının ne zaman yapılacağına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ile Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevapları (7/446) 

20 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Köy İşleri Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Metin Gizreli 

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Kilvan buca
ğının hayati âmme ihtiyaçları bugüne kadar 
Hükümetlerce alınmamıştır. Halen bu bucağımı
zın on bin nüfusu vardır. Mühim bir hayvancı
lık merkezimizdir. 

1. — İltisak - Kilvan yolunun 12 kilometresi 
yapılmış olup geriye kalan her mevsimde tra
fiğe elverişli olmıyan kısmı hangi yılın progra
mına alınmıştır? Yolun etütleri bitirilmiş midir? 

2. — Sağlık Ocağı dolayısiyle doktor ve ebe 
bulunmadığından, burada yaşıyan halkımızın 
sağlığı ne şekilde korunmaktadır? Sağlık Oca
ğı ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bakan 
1089 
21 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün, 7-446/4870-28724 sa

yılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Çınar ayrımı - Kilvan il yolu, 30 Km. uzun
lukta ve yaz bakımında bulunan ham bir yoldur. 

Söz konusu yolun onarımı İkinci Beş Yıllık 
Plânın hazırlık çalışmalarına dahildir. Bu dö
nemde, yolun etüt ve onarım işlerinin ele alın
masına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

6 . 12 . 1967 Ö : 1 

T.O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
7434 

30 . 11 . 1967 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Me
tin Cizreli'nin yazılı soru önergesi 

Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 7 . 1967 gün ve Genel Sereterlik 
Kanunlar Md. 4870/28724, 7/446 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Metin Cizre
li'nin, 20 . 7 . 1967 tarihli soru önergesinde Di
yarbakır Çınar İlçesine bağlı Kilvan (Ovabağ) 
bucağının yol durumu, sağlık ocağının, ne zaman 
inşa edileceği ve burada yaşıyan halkın sağlığı
nın ne şekilde korunduğu sorulmaktadır. 

Kilvan Sağlık Ocağı 1964 yılı programına 
alınmış olup yolu olmaması dolayısiyle ihaleye 
talip çıkmamıştır. 

Yol yapıldığında sağlık ocağı inşa edilecek-
! tir. 

Halihazırda bu bucağın sağlık hizmetleri Çı
nar İlçesi Merkez Sağlık Ocağınca yapılmakta
dır. 

Yol durumu hakkındaki 1 nci maddenin Köy 
İşleri Bakanlığınca cevaplandırılması gerektiğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. Vedat Âli Özkan 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Paîa-
oğlu'nun, Sivas iline kok kömürü tahsisinin yeni
den yapılıp yapilmıyacağına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refct Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/457) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın rr.^rji ve Tal'iî 
Kaynaklar Bakanı tavafından konunun önemi ve 
müstaceliyeti de dikkate alınarak yazık olarak 
cevaplandırılmasına aracıkğıniiiı saygılarımla 
ric?, ederim. 

Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaeğîu 
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Soru : 
Her yıl Sivas iline Türldye Kömür İşletmele

ri Kurumu tarafından yapılmakta olan kok tah
sisinin bu yıl Karabük kok tesislerindeki arıza 
sebebine bağlanarak kesilmiş bulunduğunu bü
yük bir üzüntüyle ve hayretle öğrenmiş bulun
maktayım. Sivas ili meyanmda daha bâzı illerin 
tahsisleri de kesilmişken, bilâhara iklimlerinin 
çok soğuk ve kışlarının çok uzun geçmesi sebe
biyle, Kars, Ağrı ve Erzurum illerinin yeniden 
tahsise alındığını da öğrendim. Sivas ilinin kış 
mevsimi yukarda bahisleri edilen iller mevsimle
rinden hiç de daha kısa ve daha az soğuk olma
dığı şüphesiz malûmlarıdır. Hattâ kış mevsim
lerinin Sivas'ta bu illere nazaran daha uzun ve 
daha şiddetli geçtiği bir gerçektir. Bu itibarla, 
Sivas hakkındaki bu kararın derhal kaldırılaca
ğını ve Kars, Erzurum ve Ağrı illerimiz gibi Si
vas ilinin de kok tahsisinden faydalanmakta de
vam ettirileceğini pek haklı sebeplere dayana
rak ümit etmekteyim. 

Bu konuda Bakanlığınız ne düşünmektedir? 
Sivas ilinin kok tahsisi hakla iade edilecek 

midir? 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 20 . 11 . 1967 

Sayı: 02/8012/4798 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 19G7 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/457 - 4987/29496 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'-
nun «Sivas iline kok kömürü tahsisinin yeniden 
yapılıp yapılamıyacağına» mütedair soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun 
«Sivas iline kok kömürü tahsisinin yeniden ya
pılıp yapılamıyacağı» na mütedair soru önergesi 

cevabıdır 

Karabük Demir - Çelik Fabrikalarının kok 
ünitelerinden birisinin yıkılması ve yeniden ya
pılması sebebiyle kok istihsalinde bir azalma 
meydana gelmiş, evvelki yıllarda teraküm eden 
kok stokları da, tamamiyle geçen teshin mevsi

minde tevzi edilmiş, bulunduğundan, bu teshin 
mevsiminde ancak Karabük Demir - Çelik Fab
rikası ile Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ken
di ihtiyaçlarından arta kalan cüz'i miktardaki 
kışının Kömür Tevzi Müessesesince, öncelikle sa
nayi ihtiyacına tefrik edilen kısımdan artan mik
tardaki kok kömürünün teshine tefrik edilmesi 
sebebiyle, bu yılld tevziatta ancak pilot bölge 
olarak mütalâa edilen üç vilâyete (Ağrı - Kars 
Erzurum) teshin maksadiyle kok kömürü tahsis 
edilebilmiş bunun haricinde kalan diğer illere 
ise taş kömürü ve linyit kömürü tahsis edilmiş
ti!'. 

Bu şartlar muvacehesinde, bütün imkânlar 
kullanılarak Sivas iline 4 000 ton kok kömürü 
tahsis edilebilmiştir. 

10 . 11 . 1967 tarihi itibariyle Sivas'a 890.930 
ton kok kömürü gönderilmiş olup, günde ortala
ma 25 ton üzerinden sevkiyata devam olunmak
tadır. 

7. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
nun, halk sağlığına zarar veren gıda maddeleri
ne dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Vedat Âli Özkan ile Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in yazılı cevapları (7/463) 

28 . 8 . 1967 

Millet Meclisi Başkanhğına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım ve Ticaret Bakanları tarafından yazık 
olarak cevaplandırılması hususunda delâlet bu-
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dr. Dursun Akçaoğiu 

Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilen
diren eşya ve levazımın hususi vasıflarını göste
ren tüzük halen yürürlükte olduğu-halde zeytin
yağı skandalinin sebeM nedir? Tüzük niçin tat
bik edilmemiştir ? 

Piyasada diğer gıda maddelerinin de evsafı
na uygun olmıyarak kalitece bozuk ve halk sağ
lığına zarar verecek şekilde satıldığı idelia edil
mektedir. Bilhassa sucuk, pastırma, sosis ve ka
vurmaların içerisinde işe yaramıyan at ve eşek 
eti bulunduğu söylenmektedir. Bu söylentilerin 
doğruluk derecesi nedir? Tahlil ve kontrollar-
da ne gibi sonuç alınmıştır? Kontrol sistemi ye
terli midir? Yeterli değilse ne gibi tedbirler alın
ması düşünülmeîrtedir? 

— 358 — 
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T. 0. 
Saflık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 21.11.1967 
Bakan 
7304 

Konu: Çankırı Milletvekili 
D. Akçaoğlıı'nun yazılı so
rusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1987 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü: 5016/29787, 7/463 sayılı 
yası. 

Çankırı Milletvekili Sayın Dursun Akçaoğ-
lu'nun gıda maddeleri hakkındaki yazılı soru 
önergesi hakkında cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı. 

Çankırı Milletvekiil Sayın Dursun Âkçaoğlu'nun 
22 . 8 . 1967 tarihli yazılı önergesinin cevabı 

1. Gıda Maddeleri Tüzüğünün 709 ncu mad
desinde de belirtildiği gibi Tüzük hükümleri dâ
hilde istihlâk edilen gıda maddelerine uygulan
makta, ihraç malları ise Tüzük dışında bırakıl
mış bulunmaktadır. 

İhracolunan mallar genellikle alıcı memleke
tin istediği şartlara göre hazırlanmakta ve sevk 
edilmektedir. 

Zeytinyağı olayının meydana çıktığı tarihe 
kadar, iç piyasa kontrollarına ait yapılan zeytin
yağı analizlerinde madenî yağa raslanıldığına 
dair her hangi bir vaka Bakanlığıma intikal et
memiştir. 

Dış memleketlere ihracolunan maddelerin 
kontrolü, 1705 ve 3018 sayılı «Ticarette taklit 
ve tağşişin menine» dair kanunlar çerçevesinde, 
Ticaret Bakanlığına aittir. 

2. Piyasada satılan gıda maddelerinin bir 
kısmının hileli veya sağlığa zararlı olduğu bir 
gerçektir. Gıda kontrolü yapan 16 tarım, 12 be
lediye, 3 Bakanlığıma ait lâboratuvar analizleri
nin, 1963 yılı sonucuna göre; 117197 numune
den 66 989 u Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun, 
49 139 u ise Tüzüğe aykırı olarak bulunmuştur. 
Tüzüğe ayları olan gıda maddelerinin oranı 
%42dir. 

Gıda Tüzüğüne aykırılık daha ziyade sular
dadır. Bununla beraber diğer besinlerde de hi
leler tesbit edilmiş ve vakalar adalete intikal 
ettirilmiştir. 

Sucuk, salam, pastırmada at ve eşek eti tes
bit olunduğuna dair her hangi bir olay Bakanlı
ğıma intikal etmemiştir. 

Ancak sili sık gazetelerde İstanbul'da surlar 
civarında at ve merkep kesildiği yolunda çıkan 
haberler dolayısiyle gerekli tedbirlerin alınması 
için valiliklere direktif verilmiştir. 

3. Memleketimizde gıda kontrolü teşkilâtı 
yetersizdir. 

a) Belediyeler maddi imiıânsızkk ve perso
nel kifayetsizliği dolayısiyle bu hizmeti tam ola
rak yapamamaktadır. 

b) Bakanlığa ait teşkilât gelişme halinde
dir. , 

c) Gıda sanayiinde otokontrol sistemi yani 
her müessesenin kendi mamulünü piyasaya arz
dan evvel kontrol etme mecburiyeti vaz 'edilme
mişti*'. 

d) Cezalar çok hafiftir. Tesirsiz kalmakta
dır. 

e) Gıda hileleri ile ilgili mahkeme sonuçla
rı çok geç alınmakta ve çok defa alınan karar te
sirsiz kalmakta ve esasen dâva sonuna kadar ge
çen uzun süre içinde gecikme sonucu hileli besin 
tüketilmektedir. 

4. Yukarıdan beri izahına çalışılan sistemin 
yeterli hale getirilmesi için çalınmalar yapılmak
tadır. Bu konudan olmak üzere Veteriner Teşki
lâtı ile işbirliği sağlanmış ve bu teşkilâta ait 16 
bölge gıda kontrol lâboratuvarının hizmete işti
raki temin edilmiştir. 

Ayrıca illere gönderilen tamimlerle, kontrol-
lann sıklaştırılması ve daha ziyade lâboratuvar 
analizlerine önem verilmesi, ?ıda imal yerlerinin 
sık sık kontrol edilmesi istenmiştir. 

Bakanlığımızın koordünatörlüğünde teşekkül 
ettirilen komiteler vasıtasiyle, gsda kontrollarmı 
tatminkâr seviyeye uaştıracak tedbirler üzerinde 
durulmakta ve bu tedbirlerin neler olacağı tes
bit olunarak, ilgili teşkilâtla işbirliği sağlamak 
suretiyle hizmette verimliliğin artırılmasına çalı-
şılmaktadır. 

Son olarak Dünya Sağlık Teşkilâtı ile müşte
reken bir proje hazırlanmış ve çevre sağlığı teş-
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kilâtının genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Proje
ye göre her ilde gıda kontrollarını da yapabile
cek nitelikte birer halk sağlığı lâboratuvarı ku
rulacak ve çevre sağbğı hizmetlerinin yürütül
mesi için lüzumlu teknik personel temin edile
cektir. önplîmda 50 sağlık mühendisi,.50 veteri
ner, 50 kimyager için lüzumlu kadro teklifi ya
pılmış ve ilk plânda 14 lâboratuvarm faaliyete 
geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca çevre sağlığı hizmetlerinde son yıllar
da sağlık kolejlerinde yetiştirilen çevre sağlığı 
teknisyenlerinden de faydalanma cihetine gidil
mektedir. 

Koruyucu tababete ve bu arada bilhassa gıda 
maddeleri ve su kontrollarma önem verilmekte
dir. Diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak 
güçler birleştirilmekte ve bu suretle toplum sağ
lığının koruyucu gerekli tedbirleri alınmakta ve 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Gıda Maddeleri Tüzüğü günün şart ve icap
larına göre yeniden hazırlanmıştır. Redaksiyonu 
yapılmakta olan tüzük yakında bakanlıklara gö
rüşüne sunulacaktır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun sütle ilgili 
17, 171, 172 nci maddelerinin tadili Mecliste gö
rüşülmektedir. Kanun kabul edildiği takdirde 
süt ve süt mamullerinin satışa arzı bâzı şartlara 
bağlanacaktır. 

Su Yönetmeliği, gıdalara katılan boya ve 
antioksiden maddeler Yönetmeliği, üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 2 Aralık 1967 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Konu: 2403-10-2/2034 

İlgi. : 1 . 11 . 1967 gün ve 7/463 - 5016/2S787 
sayılı yazıları. 

Çankırı Milletvekili Sayın Dursun Âkçaoğ-
lu'nun, gıda maddeleri ve zeytinyağı olayı ile 
ilgili yazılı soru önergesinin, Bakanlığım hizmet
lerine taallûk eden kısmı aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1. Soru esas itibariyle Gıda Maddeleri Tü
züğünün tatbikatiyle ilgili bulunduğundan, Sağ
lık ve Sosyal Yardım-Bakanlığını alâkadar et
mekle beraber, Bakanlığımızca da bildirilmesi 
gereken hususlar bulunmaktadır. 

6 . 12 . 1907 O : 1 

Türk Standartları Enstitüsünce hasırlanıp, 
2 . 2 . 1967 tarihli ve 6/7658 sayılı Kararname 
ile, yayımından 6 ay sonra ihracatta ve iç pi
yasada mecburi yürürlüğe konulması kabul edil
miş olan TS/341 yemeklik zeytinyağı ve TS/342 
yemeklik, zeytinyağı muayene metotlar] stan
dartları, 11. . 4 . 1967 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanmış ve 12 . 10 . 1987 tarihinden itibaren 
Bakanlığımızca uygulanmalarına geçilmiştir. 

Bu suretle 12 . 10 . 1967 tarihinden sonra 
ihracatta ve iç piyasada zeytinyağlarının tağşi
şini önlemek ve bunların standai"tta belirtilen 
vasıf ve isimler içinde satılmasını sağlamak ba
kımından, diğer mevzuatla yapılmakta olanlara 
ilâveten, Bakanlığımızca da gerekli kontrollere 
başlanılmış bulunmaktadır. 

2. Soruda bahsi geçen sucuk, pastırma, so
sis ve kavurma gibi maddelerin kontrolü, Gıda 
Maddeleri Tüzüğü gereğince, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ve belediyelerin görev sa
halar?. imindedir. 

Saygılarımla ars ederim. 
A. Türkel 

Ticaret Bakanı 

8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Trabzon'un Maçka İlçesi karayolu geçişinin 
hangi yıl ele alınacağına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/478) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim, 4.9.1967 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon - Erzurum Devlet yolu üzerinde 
bulunan Maçka kasabası, trafik entansitesi yük
sek olan kasabanın çok dar caddesi içinden 
geçtiği için öteden beri şikâyet konusu olmak
ta; etüt ve projesi yıllarca önce tamamlandığı 
halde münhasıran kasaba içine isabet eden 
yol kesiminin ıslahı için Karayolları Genel Mü
dürlüğünce her hangi bir çalışma yapılmamış 
bulunmaktadır. Can ve mal emniyeti yönünden 
çok tehlikeli bir durum arz eden yol geçişinin 
ıslah edilmemesi kasabanın imar plânının uygu
lanmasını geciktirmekte; Kamu ve özel sektör 
yatırımlarını imkânsız hale sokmakta, halkın 
sağlığı için büyük önem arz eden kanalizasyon 
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ve sair tesislerin yapılmasına imkân bulunma
maktadır. Üç yıl önce bölgede pilot ilçe olarak 
seçilen Maçka ilçesinde karayolları geçişinin ele 
alınmaması kasabayı fakir ve perişan haliyle ka
derine terk edilmesi acıklı bir manzara arz et
mektedir. Çalışkan halkının gayretleriyle üç 
defa büyük felâketlerden kurtularak yeniden 
kurulan kasabanın biran önce kalkınabilmesi 
Karayollarına kasaba geçiş programının tatbi
kine bağlıdır. Bu husus -mahallen yapılacak tet-
kikatla öncelik ve ivedilikle kazanan bir mev
zu olacaktır. Nitekim bu ölçüde öncelik arz et-
miyen bâzı kasabalann geçişleri ele alınarak 
tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir. Kı
saca belirttiğim gerekçe muvacehesinde; Maç
ka ilçesinin karayolu geçişi hangi yıl ele alına
cak ve ne zaman tamamlanacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 28 . 11 . 1967 

Bakan 
1125 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 1 . 11 . 1967 gün, 7 - 478/5065 - 80153 

sayılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Devlet yolu Maçka şehir içi geçişinin güzer
gâhı tesbit edilmiştir. 

Ancak, yapımına şimdilik imkân bulunmı-
yan söz konusu yolun, bütçe durumumuza göre 
ilerdeki yıllarda programa alınmasına çalışıla
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

9. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-
lu'nun, bâzı turizm şirketleri ile Ankara Özel 
Yükseliş Kolejine verilen krediye, Keban Bara
jı inşaatı ile Varto ve Hınıs'ta yapılan baraka
lara temin olunan keresteye ve nakliyatına, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının inşa ettir
mekte olduğu servis istasyonunun kiralanmasına 
dair sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/482) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Kâmran Evliyaoğlu 

1. — Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in 
kardeşleri bulunan Sayın Şevket Demirel ile 
Sayın Ali Demireli'n hissedar ve yönetici ol
dukları «Sultan Turizm» «Cennet Turizm» ve 
«Terakki şirketlerinden» «Sultan» ve «Cennet» 
turizm şirketlerinin vâki taleplerinden sonra 
bir ayı geçmiyen müddetler içinde cem'an 4 mil
yon 460 bin lira kredi verildiği doğru mudur? 

a) Bu şirketlerin kredi talepleri hangi ta
rihlerde yapılmış ve ilgili Bakanlık komisyon
larınca hangi tarihlerde krediler verilmiştir? 

b) Bu krediler ne maksatla verilmiştir? 
c) Diğer vatandaşların kredi talepleri ay

larca sürüncemede bırakılır ve çoğu reddedilir
ken bu şirketlerin arzularının böylesine çabu
cak karşılanmasmdaki sebepleri nedir? 

2. — Merkezi İsparta'da bulunan «Terakki» 
Şirketine Keban Barajı inşaatında kullanılacak 
kerestelerin temini ve nakli işi verilmiş midir? 

Verilmiş ise, metrekübü kaç liradan havale 
edilmiş ve bu iş hangi yolla «Terakki» Şirketi
ne temin edilmiştir? 

Bu işi almak üzere başka vatandaşlar müra
caat etmişler ve onlara ne gibi tekliflerde bu
lunmuşlardır? 

Bu işin Terakki Şirketine bırakılmasından 
sonra şirketin İsparta sanayi çarşısında kurdu
ğu kereste fabrikası için de ayrıca iki milyon 
lira kredi verildiği doğru mudur? 

3. — Ali Demirel isimli vatandaşın yönettiği 
hissedarı ve müteahhidi olduğu Ankara «özel 
Yükseliş Koleji» için 8 milyon lira kredi sağ
landığı doğru mudur? 

Bu krediler hangi bankalar marifetiyle te
min edilmiştir? 

4. — Ankara iskitler Caddesi İstanbul yol 
kavşağında Türkiye Petrolleri A. O. tarafından, 
Türkiye'de numunelik bir servis istasyonu ola
rak ve kendileri işletmek karariyle yaptırılan, 
içinde sayısız benzin ve motorin pompalan, ga
zinosu, idare binaları, yıkama ve yağlama ser
visleri bulunan ve aynca servis personeli yetiş
tirmek üzere kurslar açılması düşünülen bu ör
nek tesisin bütün bu düşüncelerden vazgeçile-
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rek beş sene müddetle Ali Demirel isimli bir 
vatandaşa kiralanacağı doğru mudur? 

19 Ağustos 1967 günkü gazetelerde T. P. O. 
tarafından verilen ilândaki «uygun görülecek 
satıcı» tâbiri ne maksatla ve kimin için ilâna 
dercedilmiştir? 

5. — Varto ve Hınıs zelzeleleri münasebetiy
le yaptırılan barakaların kereste nakliyatı için 
muhtelif illerin çoförler cemiyetleri talepte bu
lunmalarına rağmen, bütün bu nakil işlerinin 
Samsun A. P. 11 Başkanı Sayın Mehmet Ali 
Ulusoy'a verilmesindeki maksat nedir? 

Bu kerestelerin nakli için şoförler cemiyet
leri metrekübü hesabiyle daha düşük teklifler 
yaptıkları halde, bu nakliyatın onlara verilme-
yişindeki maksat nedir? 

Her gün türlü şekilleriyle şahidi olduğumuz 
kayırmalar bir yana, yukarıda belirttiğimiz 
özel örneklerden sonra da sadece bir kısım mut
lu vatandaşın kalkınmasına hizmet eden bu 
kapkaççı düzenin devamına mı, yoksa, sosyal 
adalet ölçüleri içinde Anayasa düzeninin sağ
lanmasına mı taraftar olacaksınız? Ve bütün 
bu yolsuzluklara rağmen gene bildiğiniz gibi 
konuşup, şu sömürgen insanların ellerinden tu
tacak olanların savunmasını yapacak mısınız? 

T. 0. 
Başbakanlık 20 . 11 . 1967 

Kanunlar vs K. T. Dairesi 
77 -192/7391 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Samsun Milletvekili Sayın Kâmran Evliya-

oğlu'nun, Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği 1 . 11 . 1967 ta
rihli önergesine, Başbakan adına aşağıdaki ce
vapları arz ediyorum. 

Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk 

Soru sahibinin, 5 madde altında ileri sürdü
ğü hususlar hakkında, ilgili bakanlık ve daire
lerden resmî bilgi alınmıştır. Buna göre : 

1. — Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in 
kardeşleri bulunan, Sayın Şevket ve Ali Demi
rel'in, önergede iddia edildiği gibi, Sultan Tu
rizm ve Cennet Turizm şirketleriyle uzaktan, 
yakından birgüna alâka ve irtibatları mevcut 
değildir. 

Bunlardan, Cennet Turizm Sanayii Anonim 
Şirketlerin kurucuları, Sicilli Ticaret Gazetesi

nin, 16 . 3 . 1966 tarihli ve 2708 sayılı nüshasın
da belirtildiğine göre şunlardır : 

Mehmet özcan, Alp Türksoy, irfan Ardalı, 
Kemal Gençspor, Mümin Akın, Mehmet Ağır, 
Mehmet Görmez, H. Tahsin Kaya, Hasan Alde-
mir, Kesre (özdere) Köyü hükmî şahsiyeti. 

Enternasyonal Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketinin kurucuları da, yine Sicilli Ticaret 
Gazetesinin, 23 . 6 . 1965 tarihli ve 2186 sayılı 
nüshasında ilân edildiğine göre şunlardır. 

Arişkol Şirketi, (Ali ve Zekâi Mütevellioğlu) 
Makpar Ticaret Limited Şirketi, Ali Mütevelli
oğlu, Suzan Mütevellioğlu, Zekâi Mütevellioğ
lu, Ferhunde Mütevellioğlu. 

Şirketlerden, Cennet Turizm Sanayii Ano
nim Şirketi, 10 Haziran 1966 tarihinde, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına, diğer emsalinde oldu
ğu gibi, kendilerine kredi verilmesini istemiş, 
Bakanlık, usul ve kanununa ve objektif ölçü
lere tevfikan, gerekli tetkikatını yaptıktan son
ra, 27 Temmuz 1966 tarihinde kredi isteğini 
karara bağlamıştır. 

önergede sözü geçen Sultan Turizm diye bir 
teşekkül, Turizm Bakanlığına müracaat ederek 
her hangi bir kredi isteğinde bulunmamıştır. 

Enternasyonal Turizm ve Ticaret Anonim 
Şirketi, 24 Mayıs 1966 tarihinde her müracaat
çı gibi, kredi talebinde bulunmuş, 27 Temmuz 
1966 tarihinde istek kanuna ve usule uygun şe
kilde tetkik edilerek, keza karara bağlanmıştır. 

Kredi talebi ve talebin tetkiki, tetkikte ge
çen süre, muamelenin normal şekilde icra edil
diğini göstermiştir, önergede iddia edildiği gi
bi özel bir himaye ve talebi alelacele karara 
bağlama ve kayırmanın asla bahis konusu ol
madığı anlaşılmıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı memleketin 
turizm potansiyelini, yeni tesislerle takvi
ye etmek için takibettiği politikada kredi da
ğıtımı işine önemli bir yer vermektedir. 

Hakiki ve hükmi şahısların müracaatları, ev
velden tesbit edilmiş, usul ve nizam dâhilinde 
tetkik edilmektedir. Nüfus cüzdanlarına ve ki
şilerin soyadlarma göre bir değerlendirme ya
pılmadığı ve her hangi bir kayırıcı muamelenin 
rüevcudolmadığı anlaşılmıştır. 

2. — Keban Barajı ile ilgili olarak ve Müta-
ahhit Firmanın taahhüdü dışında, Devlet Su 
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İşleri Genel Müdürlüğünce yaptırılan mütefer
rik inşaat işleri için adı geçen Terakki Kollek-
tif Şirketinden kereste satmalmmamıştır. Dev
letin ve resmî müesseselerin kanuni vazife ve 
mesuliyetleri dışında mütaahhitlerin hususi Hu
kuk hükümleri çerçevesinde yaptıkları alış -
verişler, hiçbir suretle resmî makamları ilgi
lendirmez ve ilzam etmez. 

Kanunların, her vatandaşa tanıdığı haklar, 
kim olursa olsun muhteremdir. Bu haklan kul
lanmakta her vatandaş serbestir. Hususi hukuk 
münasebetlerinin âmme ile ilgili yönü bulunma
dıkça, tetkik ve takibine de mesağ yoktur. Her
kesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredil
mez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetleri 
vardır. Anayasamız, 11 nci maddesiyle bu hak
lan teminat altına almıştır. 

3. — Ankara İskitler Caddesi, İstanbul yolu 
kavşağında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı tarafından inşa ettirilmiş bulunan servis is
tasyonu gazinosu, idare binaları, yıkama ve 
yağlama servisleri de dâhil, gerek bu istasyon 
ve müştemilâtı ile, Türkiye Petrollerinin inşa 
ettirdiği diğer servis istasyonlarından hiç biri
si için Ali ve Şevket Demirel isimli vatandaş-
lanmızın müracaatı yoktur, kendilerine de her 
hangi bir istasyon kiraya verilmemiştir. 

4, — Varto ve Hınıs zelzelelerinde felâkete 
mâruz kalan vatandaşlarımızın aç ve açıkta 
kalmaması için, mevsim şartlan, zaman faktö
rü ve eldeki imkânlar nazara alınarak, Hükü
metçe muktazi kararlar alınmış ve ilgili, İmar 
ve İskân Bakanlığınca, Kanun ve Yönetmelik 
Hükümleri dairesinde işlem yapılmış, salâhiyet
ler objektif olarak istimal edilmiştir. 

Her hangi bir şahsın, her hangi bir şekilde 
hususi kayırmaya tabi tutulduğuna dair en 
ufak bir delil ve emare yoktur. Diğer taraf
tan, deprem ile ilgili, Yüce Meclislerde çeşitli 
sorular tevcih edilmiş, genel görüşme ve Mec
lis araştırması yapılmış, konu, ariz ve amik 
teşri organların tetkik ve murakabesinden geç
miştir. Bu konuda, Meclis zabıtlarında mevcut 
bulunan resmî malûmat ve açıklamalar, önerge
de ileri sürülen, vahi ve mücerret hususata ce
vap teşkil edecektir. 

Belli konularda objektif bilgi istemekten zi
yade, siyasi istismar maksadiyle ve itham kas-
dı ile tevcih edildiği aşikâr olan bu önerge, 

evvelâ matbuata verilmiş, gazetelerde intişann-
dan üç gün sonra Meclis Riyasetine tevdi olun
muştur. 

Muhalefet ve murakabe vazifesinin millet 
adına hüsnü istimali yerine suiistimali ciheti
ne gidilmesi, bizzat murakabe müessesesinin iti
barına gölge düşürücü nitelik taşır. 

Hükümet Başkanı ile hiçbir alâka ve irtibatı 
bulunmıyan bâzı mevhum meseleleri, zihinleri 
teşviş etmek için ortaya atmak ve bu kavlî id-
dialan Hükümet Başkanına bağlamak ve niha
yet bundan bir siyasi nema ummak, önerge sa
hibinin de kabul ve teslim edeceği üzere bâtıl 
bîr metottur. Bu metot, kullananlara daima za
rar vermiş, milletçe kötülüğü görülmüş ve bu 
metotlan kullananlann zihniyeti, milletimizin 
vicdanına mahkûm olmuştur. 

Demokrasi, bir fazilet rejimi olduğuna göre, 
isnat, iftira, tertip, tezvir gibi hukukun ve ah
lâkın kabul etmiyeceği fiilleri elbirliği ile tas-
viyc etmek zarureti vardır. Murakabe vasıtala-
nnın, zamanında ve yerinde kullanılması lâzım
dır. Murakabe vasıtalan, hususiyle, soru öner
geleri hiçbir zaman şahısların, şeref ve itibarla-
nnı küçültmek maksadiyle Yüce Meclislere ve
rilmemeli. Devlet arşivlerine geçecek bu tarz 
hareketlerin, ileride bunlara vâlaf olacak ne
siller üzerinde bırakacağı nefret hissi daima 
düşünülmelidir. Bu anlayış ve görüşle, önerge
nin ikinci sayfasının son paragrafına da cevap 
vermiş bulunuyoruz. 

10. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Doğu - Anadolu'nun 6 ilinde dondan zarar gö
ren çiftçilere yeteri kadar yardım yapılıp yapıl-
mıyacağına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevabı (7/492) 

22 . 9 .1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılanmla. 
Mus Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Soru : 
Kötü hava şartlan ve bilhassa 3 - 4 Hazi

ran tarihleri arasında meydana gelen şiddetli 
don olayları sonucu Doğu - Anadolu'nun 6 ilin
de ve bu arada Muş ilinin Bulanık, Malazgirt, 
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Varto ve Merkez ilçelerindeki buğday mahsulü 
% 40 ile % 80 arası zarar görmüştür. 

Bu bölgedeki köylü vatandaşlarımız büyük 
sıkıntı içindedirler. 

Güz mevsimi için ekecek tohumlukları olma
dığı gibi, birçokları yiyecek buğdaydan da 
mahrumdurlar. Muş Valiliğinin tohumluk ihti
yacı olarak Bakanlığa bildirdiği asgari miktar 
olan 5 500 ton buğday yerine, sadece 1 500 ton 
buğday tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, geçen yıllardan Ziraat Bankası kre
disi borcu bulunanlara da kredi tahsisi yapıl
mamakta ve hepsi de küçük çiftçi ve dar geçim-
II olan bu vatandaşlar açlık ve sefaletle karşı 
karşıya bırakılmaktadır. 

Bu durum karşısında Bakanlıkça : 
1. — Yerinde yapılan tesbitlere göre en az 

5 500 tona ihtiyaç varken, 1 500 ton buğday ve
rilmesi karşısında yeni bir tedbir düşünülmek
te midir? 

2. — 1966 yılı hariç 1963 ten beri devamlı 
olarak tabiî âfetler ve iklim şartları yüzünden 
mahsul alamıyan ve bu yüzden Ziraat Bankası
na olan borçlarını ödemekte güçlük çeken bu 
muhtaç köylü ve çiftçi vatandaşlarımız eski 
borçları olduğu gerekçesi ile kaderlerine mi 
terk edilecektir? 

3. — Sor durumda olan bu vatandaşları
mız için 1963 yılı ilkbaharında verilecek tohum
luk kredisinin bir kısmını, zaten ilkbahar eki
mi yapamıyan Muş iline bugünden vermek 
mümkün müdür? 

4. — Bu bölge halkının ekim başına kadar 
tohumluk yardım alamadıkları takdirde, bilâ-
hara yapılacak tahsislerin toprağa giremiyece-
ğinden Bakanlık haberdar mıdır? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 30 .11 . 1967 

cteel Kalem Müdürlüğü 
Bakanlık Müşaviri 

986/911133 
Konu : N. Neftçinin önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/492 - 5119/30667 sayılı 
yazı : 

Doğu Anadolu'nun 6 ilinde dondan zarar 
gören çiftçilere yeteri kadar yardım yapılıp ya-

pılmıyacağına dair Muş Milletvekili Sayın Ner-
min Neftçi'nin yazılı soru önergesi tetkik edil
di, konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. — Muş iline 5254 sayılı Kanuna göre 
1 500 ton buğday 350 arpa kredili olarak da 
4 600 ton buğday 230 ton arpa tahsis edilmiştir. 

2. — İktidarımız zamanında mütemerrit 
borçlular dışında hüsnüniyet sahibi muhtaç hiç
bir çiftçimiz tohumsuz bırakılmadığı gibi borç
lan tecil edilip icraya verilmemiştir. 

3. — Kışlık tohumlarda olduğu gibi yazlık 
tohumlarda da 5254 sayılı Kanuna göre kredili 
tohumluk fonu çalıştırılacaktır. Esasen geçmiş 
yıllarda borçlu olan çiftçilerin borçlarının kon
solidesi için Bakanlığımızla Ziraat Bankası ara
sında çalışmalara başlanmış olup yakında öde
me güçlükleri ile mütenasip bir hal tarzına va
rılacaktır. 

4. — Güney - Doğu illerine yapılan tohum
luk tahsisleri zamanında mahallerine sevk edil
miş ve tamamına yakın kısmı küllisi ekilmiş 
bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş 

11. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 
İzmir'de Tekel İdaresi tarafından yapılan şa
raplık üzüm mubayaasına dair sorusu ve Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim T ekin'in yazılı ce
vabı (7/493) 

22 . 9 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına tevcih etti

ğim aşağıdaki sorumun yazılı cevaplandırılma
sının sağlanmasını saygiyle istirham ederim. 

İsmir Milletvekili 
Şerof Bakşık 

Saym Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
İzmir'deki temaslarımda, şaraplık üzüm üre

ticisinin bir şikâyeti ile karşılaştım. Bu şikâyet
te, Tekel'in Ağustos ayı ortasında açıkça (Şa
raplık üzüm almaıyacağım) dediği, bu yüzden 
o sırada 60 - 65 kuruş çevresindeki fiyatın 35 -
40 kuruşa indiği, fakat aynı ayın sonunda bir 
radyo haberi ile Tekelin şaraplık üzüm alma ka
rarının alelacele ilân edildiği ve alım fiyatının 65 
kuruş tssbit olunduğu, bu yusden Tekel'in daha 
önceki (Şaraplık üzüm almıyacağım) beyanına 
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inanan ve ucuz bedelle üzüm satan üreticinin 
mahsulünü, değer fiyatının çok altında (genel 
olarak 60 65 kuruş yerine 35 - 40 kuruşa) sat
tığı, ama bâzı aracıların bu fiyat farkını cep
lerine indirdikleri öne sürülmüştür. 

Üreticinin açıkça sömürülmesi gerçeğini is-
patlayıcı mahiyetteki bu somut olay hakkında 
Hükümetin görüşünü öğrenebilmek amaciyle 
aşağıdaki sorumun yazık olarak cevaplandırıl
masını saygiyle rica ederim. 

Yukarıda özetlediğim şikâyet hakkında Ba
kanlığınızın düşüncesi nedir? 

izmir Milletvekili 
Şeref Bakşık 

T. O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 6085 
29 . 11 . 1967 

Konu : İzmir Milletvekili Şeref 
Bakşık'ın yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 1 . 11 . 1967 tarih ve 5121/30705 - 7/493 
sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Şeref Bakşık'ın 
22 . 9 . 1967 tarihli yazık soru önergesine kar
şı cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

İzmir'de Tekel İdaresi tarafından yapılan 
şaraplık üzüm mubayaası ile ilgili olarak izmir 
Milletvekili Sayın Şeref Bakşık'ın 22 . 9 . 1967 
tarihli yazık soru önergesi cevabıdır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün Ağustos ayı 
ortasında «şaraplık üzüm almıyacağım» yolun
da telkini ve hiç bir yetkilinin bu yolda bir be
yanı olmamıştır. Tersine tam Ağustos ortasında 
İzmir'de çıkan (Ege Ekspres) Gazetesinin 13 
Ağustos 1967 tarihli nüshasında yayınlanan bir 
ilân ile, Tekel Genel Müdürlüğünün 15 Ağus
tos tarihinden itibaren şaraplık yaş üzüm alımı
na başlıyacagı halka duyurulmuş ve Gazetede 
yayınlanan bu ilân İzmir Tekel Başmüdürlü

ğü ile Fabrikanın kapılarına da asılmıştır. 
Arz ederim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

12. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'riün, 
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapımına başlan
mış olan motel inşaatının tamamlanıp tamamlan-
mıyacağına dair sorusu, ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı cevabı (7/510) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 10 . 1967 

Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kanı tarafından yazık olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyrulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

1. — Tunceli ili merkez ve Ovacık ilçesin
de Turizm derneklerine Bakankğınızca 1966 
yıknda yapılan yardımlar sayesinde birer 
motel yaptırılmaya başlanmış lâkin 1967 yılın
da yardım yapılmadığından inşaatlar yanda 
bırakılmıştır. Yarıda bırakılan motel inşaatları 
için 1967 yılında Bakanlığınızca neden yar
dımları kesmiştir? Bir hayli emek ve masrafa 
mal olan iki motel inşaatının tamamlanması hu
susunda hangi tedbiri düşünüyor? 

2. — Tunceli il ve ilçelerinde turistik değere 
haiz manzara ve eserler için Bakanlığınızın yap
tığı bir etüt var mıdır? Varsa etütlerde belir
tilen kanaatler ne yoldadır? Faydak etütler için 
hangi tarihte yatırım yapılması düşünülüyor? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bakanlık sözcülüğü 
Sayı : 61 -17803 20 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü, 7/510, 5179/31210 sa-
yık yazıları, 

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapımına baş
lanmış olan motel inşaatının tamamlanıp ta-
mamlanmıyasağına dair Tunceli Milletvekili 
Sayın Hasan Ünlü tarafından verilen yazık so-
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ru önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmış
tır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
1. — Ovacık Belediyesince yaptırılmakta 

olan Motele yapılan yardımlar : 
Ovacık Belediyesi 1965 yılında Bakanlığı

mıza müracaat ederek bölgenin birçok turistik 
değerler taşıdığını ifade etmiş ve belediyece 
yaptırılacak olan turistik bir motel için yardım 
istemiştir. 

Bakanlığımızca bu talep yerinde görüle
rek adı geçen belediyenin yaptıracağı motele 
ait projeler Bakanlığımız Teknik Personeline 
hazırlattırılmış ve 1965 yılında, belediyenin 
yaptıracağı motel işine sarfedilnıck üzere Ova
cık Turizm Derneğine 50 000 Tl. gönderilmiştir. 

Ovacık Belediyesinin yeni talepleri üzerine 
1966 yılının ilk aylarında aynı iş için iki defa 
biri Ovacık Turizm Derneğine biri de Belediye
sine olmak üzere 25 000 Tl. tekrar gönderilmiş
tir. 

Bahsi geçen belediyenin ilk müracaatların
da da belirttiği gibi bu paralar Bakanlıktan 
6036 sayılı Kanun hükümlerine göre kredi ola
rak değil yardım olarak talebedilmiştir, 

Bakanlığımızca belediyelere ve turizm der
neklerine yapılan yardımların gayesi mezkûr 
kuruluşlarca bir tesisin yapılıp tamamlanması 
olmayıp, Turizm yönünden bir faaliyet meyda
na gelecek olan bölgelere bu gayretlerinde bir 
nisbet dâhilinde teşvik ve yardım etmektir. 

Bu sebeplerle; 1967 yılı bütçemizin ilgili 
maddelerindeki para diğer bölgelerde muhtelif 
hizmetler için tevzi edilmiş olduğundan adı ge
çen belediyeye bu yıl içinde yardım yapılması 
mümkün olmamıştır. 

2. — Tunceli ili ve ilçelerinin turistik po
tansiyeli, 

Bakanlığımızca yayınlanan «Turizm Envan
terleri Doğu - Anadolu Bölgesi» adlı kitapta 
mevcuttur. 

Bundan başka bir etüt yapılmamıştır. 
Ancak Bakanlığımız, turistik Fizikî Plânla

ma çalışmalarına henüz başlamış olduğundan 
çalışmalar bütün turistik bölgeleri kapsamamak
tadır. Bugün için öncelik Antalya Bölgesine ve

rilmiş ve bu bölgede çalışmalara başlanılmıştır. 
Çalışmalar ilerledikçe öncelik sırasına göre di-
ger turistik bölgeler de ele alınacaktır. 

13. — Konya Millet vekili Nazif Kurucu'nun, 
İlgın kaplıcalarının genişletilip ıslah edilmesine 
dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat 
Kür safın yazılı cevabı (7/513) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı aracılığınızı saygiyle arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. — İlgın Kaplıcaları turistik bir tesis ola
rak kabul edildiğine göre, bu müessesinin yeter 
derecede genişletilip ıslah edilmesi için sahibi 
bulunan Ilgın Belediyesine niçin turizm kredisi 
verilmemektedir ? 

2. — Ilgın Belediyesine bu iş için ne zaman 
ve ne miktarda kredi verilebilecektir? 

3. — İlgın Kaplıcasında yabancı turistlerin 
de kalabilmesi için yapılmış bir plân var mıdır? 

T. O. 
Tarizin ve Tanıtma Bakanlığı 

Bakanlık Sözcülüğü 
Sayı : 60 - 17802 20 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü, 7/513, 5186/31340 sayılı 
yazıları, 

İlgın Kaplıcalarının genişletilip ıslah edil
mesini) dair Konya Milletvekili Sayın Nazif Ku
rucu tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihat Kürşat 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Mülkiyeti Konya - Ilgın Belediyesine ait 
tesis 27 . 8 . 1965 tarih ve 388 sayılı 2 nci Sı
nıf Turistik Motel Turizm Müessesesi Kuruluş 
Belgesini haizdir. Kapasitesi 178 yatak gösteril
miştir. 

2. Belediye Başkanının sözlü müracaatı ve 
makamın emri ile 15 . 4 . 1966 tarihli Mer
kez Turizm Komitesi toplantısında inşa kredi 
talebi görüşülerek «Ilgın Belediyesinin yaptıra-
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cağı 27 . 8 . 1965 tarih ve 388 numaralı Tu
rizm Müessesesi belgesini haiz moteli için 
987 250,67 liranın % 50 si inşa kredisi talebedil-
diğinden adı geçen Belediyenin malî durumu
nun bakiye % 50 yi karşılayıp karşılamayacağını 
tesbiti ve ayrıca tesise istenen kadar kredi ve
rilip verilmiyeceğinin tahkiki için ekspertiz yap-" 
tırılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü
ne talimat verilmesine» karar verilmiş ve bu ka
rar Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. Bu su
retle İller Bankası Genel Müdürlüğüne 6.5.1966 
tarihinde gerekli talimat verilmiştir. 

Ilgın Belediye Başkanlığının 10 . 6 . 19G6 
tarihli Başbakanlık makamına yazdığı kredi 
talebi dilekçesinin Başbakan notu ile tetkiki ri
cası üzerine; İller Bankası Genel Müdürlüğüyle 
20 . 6 . 1966 tarihinde yapılan telefon görüş
mesinde, Belediyenin ihmali sebebiyle henüz 
ekspertiz tetkikatının devam ettiği öğrenilmiş
tir. 

Bilâhara iller Bankası Genel Müdürlüğün
den alınan 28 . 7 . 1966 tarihli ekspertiz ra
porunda; Belediyenin 987 250,67 Tl. nın % 50 si 
olan 493 625,34 Tl. sının 1966 yılı Bütçesinde 
ödenek olmadığından yılı içinde ödenemeyip 
nısfının 1967 ve diğer nısfının da 1963 yılında 
elde edilecği, Ihça ve otel kiraları ile karşıla
nacağı hususu Belideyinin 30 . 5 . 1966 tarih ve 
41424 sayılı yazıları ile belirtildiği ifade edil
mektedir. 

Netice olarak Banka keşfinin yarısı olan 
493 625,34 liralık kredi tahsisinde mevzuata gö
re Teknik ve Teminat yönünden bir sakınca 
mütalâa edilmemekle beraber, fonda para mev-
cudolmadığı nazara alınarak bu talep için Ban
kamızca tahsis teklifinde bulunulmamıştır. De
nilmektedir. 

Rapor Merkez Turizm Komitesinin 19.8.1966 
ve 22 . 8 . 1966 tarihli toplantısında görüşüle
rek «Belediyece tesislerin inşası için 1966 yılı 
bütçesinde tahsisat konmamış olduğundan ve 
esasen karşılığı Belediyece konulmamış sar
fiyat için 1966 fonunda yeterli para bulunma
dığından talebin reddedilmesine ve icabında 
dosyanın 1967 yılı kredi fonu tahakkuk etti
ğinde tekrar görüşülmesine karar verilmişti. 
Karar İller Bankası ve İlgın Belediyesine 
7 . 9 . 1966 tarihinde bildirilmiş bulunmakta
dır. 1967 yılında kredi müracaatı olmamıştır. 

3. Ilgın Kaplıcası II nci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına modern terminal istasyon olarak 
alınmıştır. 

14. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsanın, 
Futbol Federasyonu Başkanının maaş alıp alma
dığına dair sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil 
Ocak'in yazılı cevabı (7/519) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet. Bakanı 

Kâmil Ocak tarafından vazıh olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
M. Ali Arsan 

Son günlerde basınımızda Futbol Federas
yonu Başkanı Orhan Şeref Apak hakkında bâzı 
ithamlar ve isnatlar ileri sürülmektedir. Türk 
futboluna emek vermiş kimselerin, yıpranması 
ilo futbolumuzun birşeyler kazanamıyaca^ı aşi
kârdır. Her şeyin açık konuşulduğu rejimde ki
min ne aldığını, ne yaptığını milletin bilmesi 
lâzımdır. 

Yerli yersiz görüşlere son vermek için aşağı-
daki sorularımın cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

1. Futbol Federasyonu Başkanı fahrî ola
rak mı görev yapmaktadır? Eğer fahrî olarak 
yapmıyorsa ayda kaç lira maa? almaktadır? 

2. Diğer federasyon başkanları da aynı 
miktarda maaş almakta mıdırlar? 

3. Futbol Federasyonu Başkanına maaştan 
b?/şka şu veya bu fasıldan her hangi bir ücret 
ödenmekte midir? 

4. îo ve dış seyahatlerde ödenen harcırah 
nıiktan günlük olarak ne kadardır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
özel Kalem : 9/2386 -18336 

30.11.1967 

Millet Meclisi Eaşkanlığına 
Çankırı Milletvekili M. Ali Trsan tarafın

dan verilen yazılı soru önergesine karşılıktır. 

1. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şe
ref Apak fahrî olarak vazife görmekte ve Dev
let bütçesinden ne maaş, ne de tazminat almak
tadır. Ancak, kendisine profesyonel futbol ta
kımları maçları hâsılatından kesilen (% 5) 
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lerle toplanan fondan, profesyonel futbol işle
rinin tedviri sebebiyle Federasyon ve. Merkez 
Hakem Komitesi Başkanlıkları görevlerine kar
şılık ayda (4 500) lira tazminat verilmektedir. 
Bıı fonun katma bütçe ile ilgisi yoktur. 

2. Diğer federasyon başkanlarının bir kıs
mı fahrî vazife görürler, bir kısmı da Devlet 
memurudur. Amatör sporu idare ettiklerinden 
ve profesyonel faaliyetleri olmadığından, falırî 
olanlar bütçedeki başkanlık tazminatından fay
dalanırlar. Memur olanlar barem derecelerine 
g'örj maaş veya ücret alırlar. Fahrî olanlar Baş
kanlık vazifelerini ek vazife olarak ifa ederler 
ve ayda (316,63) lira tazminat alırlar. 

3. Futbol Federasyonu Başkanına 4 500 li
radan başka bir ücret ödenmemektedir. 

4. Futbol Federasyonu Başkanı dr. seya
hatlerde, günde seyahat yevmiyesi 160, ikamet 
yevmiyesi 45 lira almaktadır. Bunların bir se
nelik yekûnu 5 618,40 lira olup müfredatı ili
şiktir. (Ek. 1) 

îç seyahatlerde ise 30 lira yevmiye ile se
yahat etmektedir. 

Futbol Federasyonu Başkanlığı eskiden ek 
vazife olarak ve fahrî başkanlar tarafından ida-
r<3 edilmekte idi. Ancak profesyonelliğin kabu
lünden, Türkiye birinci, ikinci, üçüncü ligleri 
ila Türkiye kupası maçlarının ihdasından vo 
amatör faaliyetlerde değişiklik yapılmasından 
sonra işler çok artmış ve bu vazifenin ek göi'ev 
olarak fahriyen ifası mümkün olamamıştır. 

Futbol Federasyonunun faaliyet ve muame
lâtı ilişik listede gösterilmiştir. (Ek. 2) 

Arı ederim. 
Kâmil Oca": 

Devlet Bakacı 

Orhan Şeref Apak'ın 1967 senesinde almış 
olduğu döviz listesi 

Mac tarihi ve takımlar Dolar Mark 

22 .1.1967 Tunus - Türkiye (A) 
Millî 
31.1.1967 İspanya - Türkiye 
(A) Millî 
15 : 18 . 6 .1967 İspanya Amatör 
Millî Takımlar Şampiyonası 
8 : 17.9 .1967 Tunus Akdeniz 
oyunlan 
21 : 30.11.1967 RCD Futbol 

10 

2 

1 

225 

250 

350 

315 

Turnuvası Pakistan 
Kongre ve konferanslar : 
22 : 26 . 6 .1967 RCD Futbol 
Turnuvası Pakistan 

85 

50 334 

148 1 504 

Türk parası karşılığı : 
(Vergi hariç) 1332 4 286,40 = 5'618,40 

1 Ocak - 31 Aralık itibariyle 
Yıl Kayda giren evrak adedi 

2 015 
2 310 
3 550 
4 460 
4 195 
6 750 
7 110 
9 !80 
9 093 
11 350 
12 779 
15 107 
16 890 
15 400 

19G7 14 790 (13 .11.1967 tarihine kadar) 
Profesyonel futbolcu adedi : 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1930 
1961 
1982 
1963 
1964 
1965 
1963 

4 322 (18 .11.1967 tarihine kadar) 
Amatör futbolcu adedi : 

35 000 
Bir yılda oynanan amatör ve profesyonel maç 
,-ı^lî ı : 

6 630 

15. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
dar gelirli vatandaşlara mesken kredisi veril 
menine dair sorusu ve İmar ve İskân Bakam Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/520) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 
tarafından yazıh olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle dilerim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 
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1. Dar gelirli vatandaşların meskene ka
vuşturulması için daha çabuk ve yeterli tedbir
ler getirilecek mi? 

2. Mesken kredilerinin toplu halde, koope
ratiflere verilmesi, mutevazi mesken edinmek 
istiyen dar gelirlileri, çoğunluğa uymak ve bâzı 
lüks veya fuzuli masraflara katlanmak zorunda 
bırakmaktadır. 

Meselenin kökünden halledilmesi için, mes
ken kredilerinin şahsi olarak verilmesine ne za
man başlanacaktır? 

T. O. 
îmar ve iskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2269 20 . 11 . 1967 
Konu : Sayın Nazif Kurucu'nun, 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Kanunlar Md. 

5239/31798 - 7/520 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun 

dar gelirli vatandaşlara mesken kredisi veril
mesine dair yazılı soru önergesinin cevabı 3 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
775 sayılı Kanunun getirdiği imkânlara da

yanılarak Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca 1967 yılında 
alman bâzı tedbirler sayesinde meskene muhtaç 
dar gelirli vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gi
derici tatbikata esasen başlanmış bulunmak
tadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca öteden 
beri yapı tasarrufu yolu ile kredi verilmektedir. 

Kalkınma plânımız, kredi konusunda Koo
peratiflere öncelik verilmesini âmirdir. 

16. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Mek
sika'dan ithal edilen tohumluk Sonora - 64 buğ
dayına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ
dasın yazılı cevabı (7/533) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı dilerim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

1. Meksika'dan ithal edilen Sonora - 64 to
humluk buğdayının Türlüye mümessili var mı
dır? Varsa firmanın adı nedir? 

2. Bu buğdaylar, doğrudan doğruya Hükü
met tarafından mı; yoksa bir veya birkaç itha
latçı tarafından ithal edilmiştir? 

İthalatçılar tarafından bir ithalat yapılmış 
ise, ithalatçı firmalar hangileridir? 

3. a) Tohumlukların dünya piyasalarında
ki Fob ve Sif fiyatları Türk Lirası olarak ne 
kadardır? 

b) Tarım Bakanlığına maliyeti ne kadar
dır? 

c) Çiftçiye satış fiyatı nedir? 
4. Türkiye'ye ithal edilen Sonora - 64 buğ

dayının miktarı nedir? 
5. Muhtelif gıda uzmanları, Sonora - 64 

buğdayının kurtlu ve işe yaramaz olduğu gö
rüşündedirler; bu konuda Bakanlığın resmi 
görüşü nedir? 

6. Basında çıkan haberlere göre normal 
tohumluk dağılışında bâzı usulsüzlükler ve ka
yırmalar yapılmıştır: örneğin: Adıyaman ilinin 
Besni ilçesine tahsis edilen 1 000 ton tohum
luktan 338,5 tonu aralarında bâzı milletvekili 
ve senatör bulunan 5 aileye tahsis edilmiştir. 
Söylendiğine göre bu ailelerin aldıkları miktar 
şöyledir : 

a) Halil Ağar ailesi (A. P. Adıyaman Se
natörü) ve aynı soyadı taşıyan yalanlan 116 
ton, 

b) Süleyman Şüküroğlu ailesi ve aynı so
yadı taşıyan yalanlan 43 ton, 

c) Ercan Emre ailesi (Y. T. P. Adıyaman 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin amca
zadeleri) ve aynı soyadını taşıyan yakınları 39,5 
ton, 

d) Hilmi özbay ailesi (Belediye Başkanı) 
ve aynı soyadını taşıyan yalanlan 110 ton, 

e) Arif Atalay ailesi (A. P. Adıyaman 
Milletvekili) ve aynı soyadını taşıyan yakınları 
30 ton. 

Yukardaki dağılım şekli doğru mudur? 
7. Yukarda sıraladığımız dağılış şekli doğ

ru ise bu beş aile Besni ilçesine tahsis edilen 
tohumluk buğdayların % 38,5 unu aldıkları an
laşılmaktadır. Buna göre: 
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a) Bu beş aile, Besni ilçesinde, buğday eki
mine elverişli buulnan tüm toprakların, tapu 
kayıtlarına göre % 38,5 unu ellerinde bulundur
makta mıdırlar? 

b) Değilse, dağılımda hangi ölçü esas tu
tulmuştur? 

8. 80 köyü bulunan Besni ilçesindeki müs-
tahsıla ise sadece 661 ton dağıtıldığı doğru mu
dur? 

Gerek 3onora - 64, gerek normal tohumluk 
buğdayın, iller olarak Türkiye'deki dağılımı ton 
olarak nasıldır? 

10. ilçelere ton olarak dağıtılan Sonora -
64 ve normal tohumluk miktarı nedir? 5 ve 5 
tondan fazla tohumluk buğday alan aileler kim
lerdir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

1028/113132 
30 . 11 . 1967 

Konu : Adana Milletvekili Sa
yın Ali Karcı'nın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 10 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/533 - 5303/32115 sayılı 
yazı : 

Meksika'dan ithal edilen tohumluk buğdaya 
dair Adana Milletvekili Ali Karcı tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıdadır. 

1. Meksika menşe'li buğday tohumlukları
nın teknik, teknolojik ve biyolojik vasıfları 
Türk araştırmacıları tarafından teferruatı ile 
bilinmektedir. Kendi ekolojisi içerisinde, mev
cut kredi sistemimize uygun bir şekilde A. i. D. 
aracılığı ile ithal edilen bu tohumluklar arzu 
eden çiftçilere tevzi edilmiştir. Üreticiye intikal 
ettirilmiş bu tohumlukların kısmı küllisi ekil
miş ve tarlalar yeşermiştir. 

2. Buğday tohumluğunun dünya piyasa
larında teşekkül etmiş fiyatı yoktur, zira her 
her çeşit tohuma kendi ekonoj isinde değerlenir. 

Tohumluk talepleri il tohumluk ihtiyaç ko
misyonları tarafından tesbit edilerek karara 

bağlanmakta ve bu karara göre ihtiyaç miktarı 
belirtildikten sonra Bakanlığımızca yapılan tah
sisler yine il tohumluk ihtiyaç komisyonlarının 
karariyle çiftçilere tevzi edilmiştir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederm. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

17. — Denizli Milletvekili Atıf Şehoğlu'nun, 
Denizli'nin, Tavas ilcesine bağlı Konak köyü
nün, bucak olması hakkındaki vâki müracaat
larının hangi safhada olduğuna dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazdı cevabı 
(7/540) 

1 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica öderim. 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğlu 

1. Denizli - Tava,? ilçesine bağlı Konak ka
sabasının bucak olması hakkındaki vâki müra
caatları hanpi safhadadır? 

2. İîçe merkezinden bir hayli uzak olan ve 
ayn bir bölgenin merkezini teşkil eden Konak 
kasabasının bucak olmasına mâni bir durum 
var mıdır? 

3. Bakanlıkça buna dair yapılan tetkik
lerde bir noksanlık mevcut mudur? 

4. Değilse, bucak olması daha gecikecek 
midir? 

5. Bakanlığın bu mevzudaki kesin kanaati 
nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/2850 30 . 11'. 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/540 - 2348/12549 
sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili Sayın Atıf Şohoğlu'nun 
«Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Konak kasa
basının bucak olması hakkındaki vâki müra
caatın hangi safhada olduğu» na dair sözlü 
olarak verilip bilâhara yazılıya çevrilen soru 
önergesi üzerine yapılan incelemede : 
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1. Konak (Nikfer) köyü muhtar ve ihti
yar kurulunun, köylerinin bucak haline 
getirilmesi dileğini havi mazbatayı, Tavas-
Kaymakamlığına 10 . 4 . 1952 tarihinde ver
diği, bu talebi dikkate alan Denizli Valiliğinin, 
düzenlediği dosyayı 1953 yılında Bakanlığımıza 
gönderildiği, 
anlaşılmıştır. 

2. Bakanlığımızda halen 694 aded bucak 
olma isteğini havi müracaat bulunmaktadır. 

3. Bilindiği üzere, «idareyi ve idari metot
ları» yeniden düzenleme konusunda ciddî çalış
malar yapılmakta ve bu maksatla teşkil edil
miş bulunan «İdareyi ve idari Metotları Yeni
den Düzenleme Komisyonu.» : 

a) «Merkezi Hükümet Teşkilâtının yeni
den düzenlenmesi ile ilgili genel ilkeler», 

b) «Mahallî idarelerin yeniden düzenlen
mesi ile ilgili genel ilkeler.» 

c) «Merkezi idarelerin taşra teşkilâtı ile 
ilgili genel ilkeler» i tesbit ederek Hükümete 
sunmuştur. 

Ancak, bu ilkelerin ışığı altında yapılacak 
çalışmalardan sonradır ki, her üç teşkilâtın ye
niden ele alınması mümkün olacak ve kamu ku
ruluşlarımız bugünkünden çok daha ileri bir 
anlamda halk ve yurt ihtiyaçlarına cevap vere
bilecektir. 

4. Bu konudaki isteklerin çokluğunu ve 
halk temayüllerini nazara alan Bakanlığımız, 
yukarıda açıklanan çalışmalar tamamlanma
dıkça, münferit taleplerin karşılanması yo
luna gitmemek düşüncesindedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

18. — Denizli Milletvekili Âiıf Şohoylu'nım, 
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Orlal'öy kasaba
sının bucak olması hakkındaki vâki müracaat
ların hangi safhada bulunduğuna dair sorusu ve 
t çişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, yazılı cevabı 
(7/544) 

6 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iç.rleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğlu 

1. — Denizli - Çal ilçesine bağlı Ortaköy ka
sabasının bucak olması hakkındaki vaki müra
caatları hangi safhadadır ? 

2. Oldukça geniş bir bölgenin merkezi olan 
ve ilçeye bir hayli mesafede bulunan Ortaköy 
kasabasının bucak olma talebi hakkında gerek
li tetkikat Bakanlıkça tekemmül ettirilmiş mi
dir ? 

3. Bucak olmasına mâni bir hal var mıdır? 
4. Ortaköy'üîi bucak olması ne zaman ta-

hakuk edecektir ? 
5. Başkanlık bu mevzuda kesin bir kanaate 

vasıl olmuş mudur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30 . 11 . 1967 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/2352 

M'tllet Meclisi Başkaniiğma 
ilgi : 22 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/544-2408/12829 sayılı 
yazıları. 

Denizli Milletvekili Sayın Atıf Şohoğlu'nun 
«Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy kasaba
sının bucak olması hakkındald vaki nıüracaatin 
hangi safhada olduğu» na dair sözlü sorusu ola
rak verilip biîâhara yazılıya çevrilen soru öner
gesi üzerine yapılan incelemede : 

1. Ortaköy kasabasında bucak kurulması 
isteği baklandaki müracaairı, 8 . 8 . 1949 tari
hinde yapıldığı ve kanuni formalitelerin ikmâl 
edilerek dosyasının tamamlandığı, 
anlaşılmıştır. 

2. Bakanlığımızda halen 694 adecl bucak 
olma isteğini havi müracaat bulunmaktadır. 

3. Bilindiği üzere, «idareyi ve idari metot
ları» yeniden düzenleme konusunda ciddî ça
lışmalar yapılmakta ve bu maksatla teşkil edil
miş bulunan «idareyi ve idari Metotları Yeni
deni Düzenleme Komisyonu» : 

a) «Merkezî Hükümet Teşkilâtının Yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili genel ilkeler», 

b) Mahallî idarelerin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili genel ilkeler», 

c) «Merkezî idarelerin taşra teşkilâtı âle 
ilgili genel ilkeler» i tesbit ederek Hükümete 
sunmuştur. 
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Ancak, bu ilkelerin ışığı altında yapılacak 
çalışmalardan sonradır İd, her üç teşkilâtın ye
niden ele almınası mümkün olacak ve kamu 
kuruluşlarımın bugünkünden çok daha ileri bir 
anlamda halk ve yurt ihtiyaçlarına cevap vere
bilecektir. 

4. Bu konudaki isteklerin çokluğu ve halk 
temayüllerini nazara alan Bakanlığımız, yuka
rıda açıklanan çalışmalar tamamlanmadıkça, 
münferit taleplerin karşılanması yoluna gitme
mek düşüncesindedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

İ<). — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli ovalımı sulanman işinin, bir intizama 
bağlanması hususunda her hangi bir etüt ve ça
lışma olup olmadığına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kayvaklar Balam Refet Sezgindin yazılı ce
vabı (7/547) 

22.1.1966 
Millet. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğul 

1. 10 - 15 köyün arazilerini kapsıyan De
nizli ovalinin Çürüksu, Paşa Harkı ve Kır Har
kı suyu ile gayrinıuntasam sulanması sebebiyle 
ovada pamuk istihsali gereken miktarda elde 
edilememektedir. Bu sebeple mezkûr suların bir 
barajda toplanarak sulamanın intizama sokul
mam, 

2. Mevcut kanalın tevsii, 
3. Baraj tesisi mukarrer ve mümkün de

ğilse mezkûr suların muntazam kanal ve cetvel
ler açılarak sulama imkânının sağlanması, 

4. Ve .ovanın sulanması iğinin bir intizama 
bağlanması hususunda Bakanlığınızca her han
gi bir etüt ve çalışma var mıdır? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 4 Araılk 1967 

Bakanlığı 
Say?. : 02/8012/5109 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 2G . 7 . 1966 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 6/395-2535/13675 sayılı yazınız. 

b) 22 . 11 . 1067 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/547 - 2585/18675 sayılı yasınız. 

ilgi (b) yazınız ile yazılı olarak cevaplandı
rılması istenen, Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'nun, «Denizli ovasının sulanması isinin, bir 
intizama bağlanması hususunda her hangi bir 
etüt ve çalışma olup olmadığı» na mütedair so
ru önergesi cevabı ürikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refet Gezgin 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı 

Denizli Milletveldii Atıf Şohcğlıvnun «Denizli 
ovasının sulanması isinin, bir intizama bağlan
ması hususunda her hangi bir etüt ve çalışma 
olup olmadığı» na dair soru önergesine verilen 

cevaptrr 
Soru önergesinde bahis konusu edilen Paşa 

ve Kır harkları çek eski tarihlerde köylüler tara
fından açılan ve Böceli regülâtörü ile Ecirli kö
yü arasındaki bir lasını araziyi sulayan kanal
lardır. Kanalların kapasitesi 0,5 m?'/sn. dir. 

Bu kanallar ile Çürüksu sağ sahilinde sulama 
yapılmaktadır. 

Çürüksudan (sağ sahilde yapılan bu sulama
dan) arta kalan ve Akhan deresinden toplanan 
3iüarla 3 700 hektarlık Denizli - Sarayköy sol 
sahil sulaması yapılmış ve işletmeye açılmıştır. 

Ayrıca Çürüksuyun sağ sıhilinnin bir kısmı
nı içine alan ve Yenice'de Büyük Menderes'te 
tesis edilen Yenice regülâtörü ile Yenice - Saray
köy sağ ve sol sahil sulama şebekesi tesis edil
miş olup cem'an 10 600 hektar arazi sulamaya 
açılmış ublunmaktadır. 
Soru önergesinde, köylüler tarafından açılıp 

köylüler tarafından yapılan sulamalarda, sula
manın gayrimuntazam olması sebebiyle ovada 
pamuk istihsalinin gereken miktarda elde edile
mediği beyan edilerek sulama suyunun bir ba
raj arkasında toplanarak sulamanın intizama 
sokulması, mevcut kanalın tevsii, baraj yapılma
sı imkânı yoksa suların muntazam kanallara 
alınması ve sulamanın bir intizama sokulması 
istenmekte ve bu hususta bir etüt olup olmadığı 
sorulmaktadır. 

Son yıllarda pamuk ekiminin genişlemesi ile 
olağanüstü artan ve köy iller tarafından sula
ması yapılan Çürüksu sağ sahil su ihtiyacının, 
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müktesep su hakkından fazlasının sağlanamıya-
cağı göz önünde tutularak ve bu hakkı en yük
sek verimle kullanacak şekilde arklarının iyi ba
kımı, lüzumlu yerlerde kanalların kaplanması ve 
su kayıplarının önlenmesi gibi tedbirlerin ilgili 
mülk sahipleri tarafından alınması icabetmekte-
tir. 

Az yağışlı senelerde esaslı büyük zorluklar 
ve tedbirlerle yrütülebilen Çürüksu sol sahil su
lamasından su artırılarak Paşa arkına su veril
mesine bugün için imkân görülmemektedir. 

DSİ. tarafından yapılan sulama tesislerine 
ilâve olarak daha fazla arazinin sulanması, ko
nusu, istikşaf i kademede etüdedilmiş bulunan 
Orta Menderes projesi içinde incelenmiş bulun
maktadır. 

Yapılan etütlere göre Çürüksuyun bir kolu 
olan Kocaçay üzerinde yapılacak bir barajda 
toplanacak olan (23) milyon m3 su ile Çürüksu 
sağ sahilinde (2 500) hektar arazi sulana
bilecektir. Paşa arkı ve Kır arkı ile ya
pılan halk sulaması da bu sahanın içeri
sine girmektedir. Netice olarak barajın inşası 
halinde Paşa arkı ve Kır arkı sulamalarındaki 
su sıkıntısı da ortadan kalkacaktır. 

Ayrıca Yenice regülâtörünün memba tarafın
da ve Büyük Menderes üzerinde tesis edilecek 
Adıgüzel barajında toplanacak olan (405) mil
yon m3 su ile de (8 275) hektar arazinin sulan
ması öngörülmüştür. 

Orta Menderes projesinin plânlama çalışma
ları 1966 programına alınmış olup 1967 yılı so
nunda ikmal edilecektir. Alınacak neticeye gö
re mevzular ileriki programlarda yer alacaktır. 

20. — Benizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilova 
kasabasının, bucak olması hakkındaki vâki müra
caatlarının hangi safhada olduğuna dair sorusu 
ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/548) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi arz ve rica ederim. 22 . 7 . 1966 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğlu 

1. Denizli - Acıpayam ilçesine bağlı 7 500 
nüfuslu Yeşilova kasabasının bucak olması hak
kındaki vâki müracaatları hangi safhadadır? 

2. ilçe merkezinden bir hayli uzak olan ve 
15 - 20 köyün merkezini teşkil eden Yeşilyuva 
kasabasının bucak olmasına mâni bir durum var 
mıdır? 

3. Bakanlıkça buna dair yapılan tetkikler
de bir noksanlık mevcut mudur? 

4. Değilse bucak olması daha gecikecek mi
dir? 

5. Bakanlığın bu konudaki kesin kararı ne
dir? 

T. 0. 
içişleri Bakanlığı 30 . 11 . 1967 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/2851 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 22 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/548 - 2586/13676 sayılı 
yasılan. 

Denizli Milletvekili Sayın Atıf Şohoğlu'nun 
«Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva 
kasabasının bucak olması hakkındaki vâki mü-
racaatin hangi safhada olduğu» na dair sözlü 
olarak verilip bilâhara yazılıya çevrilen soru 
önergesi üzerine yapılan incelemede : 

1. Yeşilyuva köyünde bucak kurulması is
teğinin, 1948 yılında yapılan bir toplantıda ifa
de edildiği, bu talebi dikkate alan Denizli Vali
liğinin, 1949 yılında kanuni işlemleri ikmal ede
rek, dosyasını 1950 senesinde Bakanlığımıza 
gönderdiği, yapılan tetkiklerin bitirilmesini ve 
tereddüdü mucip hususların tamamlanmasını ta
kiben, dileğin istekler sırasına alındığı, anlaşıl
mıştır. 

2. Bakanlığımızda halen 694 aded bucak ol
ma isteğini havi müracaat bulunmaktadır. 

3. Bilindiği üzere, «idareyi ve idari metot
ları» yeniden düzenleme konusunda ciddî çalış
malar yapılmakta ve bu maksatla teşkil edilmiş 
bulunan «idareyi ve idarî Metotları Yeniden Dü
zenleme Komisyonu» : 

a) «Merkezî Hükümet Teşkilâtının yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili genel ilkeler», 

b) «Mahallî idarelerin yeniden düzenlenme
si ile ilgili genel ilkeler», 

c) Merkezî idarelerin taşra teşkilâtı ile il
gili genel ilkeler» i tesbit ederek Hükümete sun
muştur. 

Ancak, bu ilkelerin ışığı altında yapılacak 
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çalışmalardan sonradır ki, her üç teşkilâtın yeni
den ele alınması mümkün olacak ve kamu kuru
luşlarımız bugünkünden çok daha ileri bir an
lamda halk ve yurt ihtiyaçlarına cevap verebile
cekti!'. 

4. Bu konudaki isteklerin çokluğunu ve 
halk temayüllerini nazara alan Bakanlığımız, 
yukarıda açıklanan çalışmalar tamamlanmadık
ça, münferit taleplerin karşılanması yoluna git
memek düşüncesindedir. 

Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

21. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı em
rinde çalışan personele dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/552) 

21 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

Soru : 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı em
rinde çalışan personel işçi niteliğini haiz mi
dir? 

2. Bakanlık emrindeki müesseselerde 8 sa
atten fazla hizmet gören personele ayrıca bir 
mesai zammı ödenmekte midir? 

3. Diğer kamu teşekküllerinde çalışan işçi
lerin faydalandığı doğum, ölüm ve çocuk zam
mı gibi sosyal yardımlardan bu personel de fay
dalanmakta mıdır. 

4. Bu personele yılda kaç gün izan verilmek
tedir? Resmî tatil günlerinden diğer hizmetli
ler gibi bunlar da istifade etmekte midirler? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 30 . 11 . 1967 

Bakanlığı 
Bakan 
7429 

Konu : Sayın Şevket Asbuzoğ
lu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : 24 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 5377/32728, 7/552 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Şevket Asbuzoğ-
lu'nun 21 . 11 . 1967 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte sunulmuştur. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Şevket Asbuz-
oğlu'nun 21 . 11 . 1967 tarihli yazık soru öner
gesinin cevabı. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı em
rinde çalışan personel statü itibariyle Memurin 
Kanununa tabi olan maaşlı personel ile bütçenin 
(D) cetvelinden ücret alan ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine göre müstahdem du
rumunda olanlar ve iş Kanunu kapsamına alın
mış işyerlerinde çalışan ve işçi niteliğini haiz 
olan personeldir. 

Bunlardan Memurin Kanununa tabi olanla
rın işçilik sıfatları esasen mevzuubahis olmayıp 
bütçenin (D) cetvelinden ücret alanlar ise bida-
yeten Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kararları
na göre işçi sayılmışlar Sağlık İş Sendikası ile 
Bakanlık arasında çıkan ihtilâfta Yüksek Hâ
kem Kurulunca da haklarında Toplu İş Sözleş
mesi niteliğinde bir karar ittihaz olunmuş ise de 
bilâhara Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
25 . 10 . 1967 tarih ve 1966/9-1499/485 sayılı 
karariyle bunların işçi niteliğini haiz olmadık
ları takarrür etmiştir. 

2. Genel olarak iş Kanununa tabi olmıyan 
ve işçi niteliğini haiz bulunmıyan personele faz
la mesai ücreti ödenmemektedir. Şu kadar ki 
209 sayılı Döner sermaye Kanununa göre döner 
sermaye verilmiş kurumlarla 641 sayılı Kanuna 
göre tüm gün çalışma sisteminin uygulandığı 
sağlık müesseselerinde çalışan memur ve müstah
demlere kanun ve yönetmelikte belirtilen esas
lar dâhilinde fazla mesai ücreti verilmektedir. 
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3. İşçilerin doğum, ölüm ve çocuk zammı 
gibi sosyal yardımlardan faydalanıp faydalana-
mamaları hususu kanunlarla tesbit edilmiş oldu
ğundan Bakanlık Teşkilatma dâhil işyerlerinde 
çalışan işçiler hakkında yapılmakta olan uygu
lamanın diğer kamu teşekküllerinde çalışan iş
çilerin tamamen aynı olacağı tabiîdir. 

4. Keza Bakanlık teşkilâtında çalışan ve 
değişik hukukî statüye sahip bulunan personelin 
izinleri de tabi oldukları kanunlara göre veril
mekte (maaşh memurlara 657 sayıh Kanunda 
hizmet sürelerine göre tâyin edilen sürelerle, üc
retlilere ise 15 gün) ve genel olarak resmî tatil 
günlerinden istifade etmektedirler. 

....>.. >9< • • < • -





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

G . 12 . 19C7 Çarşamba 

Saat 

A - BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi 'miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiylc bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

3. —• Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

5. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

G,. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 

olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ye Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair Önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun. Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair• öner
gesi. (10/16, 10/23) - ' 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak sön yermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi, uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

9. — Zonguldak Milletvekili Kenan, Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci-mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

10. -~r Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE OENEL | 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan • Rum Ortodoksları * Lideri 
Başpiskopos, Y&kovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 

'. binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiloğJ 
liî'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı 3Tapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun er'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara-

• ' deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
-hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 

/^alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (G/333) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

. 6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şcnyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emeldi bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Tüı'k (kanunlarına göre, ne'Jen kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (G/359) 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtcl'in, han
gi îktfisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortalk olduklarına ve bu teşekküllerin 

,,-. sigorta, işlerini hangi sigorta .şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü »orusu. 
(0/363) 

2 — 
i 9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen 

yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanların'dan 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (G/388) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair E enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla-
cağrna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

16 .— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair ..Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 

[ (6/430) 



,19..—; Konya Milletvekili Nazif Kumcu 'ıran» 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (C/431y 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için no gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (G/434) 

21; — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (G/435) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/43G) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Â. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
k-vuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (G/437) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmcsi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Balvanlanndan sözlü so
rusu (G/43S) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (G/439) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol vo Teknoloji örııpu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (G/441) 

27. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (G/442) 

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
vt dolaylarında petrol aranması konusunda ne 

I düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (G/443) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
196G yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (G/444) 

30. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ıbanıkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân baikanlarıdan sözlü sorusu 
(G/449) 

31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
İlkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'mm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Tunhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (G/465) 

34. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığın* 
dair Millî Eğitim. Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

I 36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
[ Anlkara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa c/ttir-iMiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 



37. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
lise"ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık dem saatlerine ve bunların girmedik
leri ,;-dersler için, diğer öğretmeni ©re ödenen üc
retlere -dair ISIillî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu* (G/490) 

38. —- Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
Afjpoın • -:: Şühut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde dcğiştiril-
meMftin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba-
yfMlirîik Bakanından sözlü sorusu (G/491) , 

.. 39. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Âkal'ıın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na, dair Devlet Bakamından sözlü sorusu (G/49G) 

' 4 0 . — Burdur İMiMetvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-

* mö imkânlarina dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (G/504) 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyücc'nin, Çankaya Yergi Dairesinde suisti-
mal ölüp olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (G/512) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (G/514) 

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
min mcmlckotimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (G/515) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 19G7 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebobine dair İçişleri ve Millî 
Eğitini Bakanlarından sözlü sorusu. (G/51G) 

"'"""4a1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
laçlar ına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
spiuisu.'(G/^19) 
;, 4G. -—Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sftl'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 

v;ge|pfiliğijıc örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (G/522) 

4 ~ 
I 47. — Edirne -Milletvekili Türkân Scçlün'-

in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (G/523) 

48. — Ordu Milletvekili Sadi Pchlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (G/524) 

49. — Eskişehir Milletvekilli ITayri Başar'-
ın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü iorusu (G/525) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzuıı'un, YSM Genci'Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(G/52G) 

51. — Gümüşhane Milletvekili Sabrı üzerin 
San'm, Gümüşanc ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (G/527) 

52. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (G/528) 

53. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (G/529) 

54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Goboloğlu'-
mın, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (G/530) 

55. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (G/531) 

5G. — Aydın Milletvekili Reşat .özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın-

I dan sözlü sorusu. (G/532) 

57. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Haya Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so-> 

[ rusu. (G/533) 



58. — Konya .Milletvekili-Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nın,, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Çakanından sözlü soru
su. (6/534) 

59. -*• Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarcli'nc bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Miilî Eğitim. Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

60. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (G/53G) 

•61. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

62. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnıı 
(G/539) 

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (G/540) 

64. ^- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(Ö/541) 

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (G/542) 

66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Efişrşleri Bakanından sözlü sorusu. (G/543) 

6 7 . — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
nor'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/544) 

GS#• •<_* Tokirdağ...Milletvekili Kemal Nobioğ-
lu'nuiı, mcoüekefcisiifUcki pçtrol tovzi iataoyonla

rının sayısına, tanzimine vo sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/545) 

G9. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklarcli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Ucvlct Bakanından sözlü sorusu. (6/54G) 

70. — Kars .Milletvekili Âdil Kurtel'in, J341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (G/547) 

71. — Trabzon -Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 72G9 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (G/549) 

72. — Kırklareli Milletvekili Haran Talisin 
Uzun'un, Kırklarcli'ndc artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkil A tın a dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (G/550) 

73. — İstanbul Milletvekili Peşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tosbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba* 
kanından sözlü sorusu. (G/551) 

74. — Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
Kocacli'ndc Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (G/552) 

75. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından , 
sözlü sorusu. (G/553) 

70. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu, 
(G/555) 

77. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'- ; 

m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün soydan*. 
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Oğlağ'
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan, zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (G/557) 



70. -— Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/55S) 

80. — Afyon Kar.ah.isar Milletvekili Muzaf-
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (G/5G0) 

81. — Afyon Kanvhisar Milletvekili Muznf-
fer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

82. — Afyon-Karanişar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(G/562) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Gc-
ncl Merkezini deııetliycn müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (G/5G4) 

84. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (G/5G5) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (G/5GG) 

86. — Konya Milletvekili Naoif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Ilüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (G/5G7) 

87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (G/5G8) 

83. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si-
•vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçi.jleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/5G9) 

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip cdilmiyeccğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (G/570) 

90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (G/571) 

91. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Marnş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/572) 

92. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (G/575) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (G/576) 

94. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (G/577) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (G/578) 

93. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilatı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı ölüp olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (G/579) 

97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık

larına 'dair Millet Meclisi Balkanından sözlü so
rusu. (G/580) 

98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğincc bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

99. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza UzunerV 
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa cdilımesinc dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) •'•'...-•.••-

http://Kar.ah.isar


100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair "Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (G/5S3) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubosin'Jeki hizımetlilcr 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (G/584) 

102. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (G/585) 

103. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarrm, İmar ve tslkân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/58G) 

104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden ^kalkındırılması 'konusunda bir 
ptfân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (G/587) 

105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'n-n Foke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyü ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-
kanın'dan sözlü sorusu. (6/588) 

106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne 'kadar normal bir işletmeye açılımayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

107. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Baybui't yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü Borusu. (G/590) 

108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
'kavuşturulması için ne düşünüldüğüne' dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/501) 

109. — Aydın [Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti kurmaya eağ'ran broşür ve tehdit mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair İçişleri ve Adalet bakanlarından 
sözlü sorusu. (G/592) 

İ10. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Vllaühöğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
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gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Afyon Karahisar iLi köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (G/594) 

112. — Aydın Milletvekili Reşat örarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (G/595) 

113. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve Içijlcri bakanlarından sözlü sorusu. (G/596) 

114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(G/597) 

115. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (G/59S) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (G/599) 

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (G/G00) 

118. — Samsun Milletvekili Yaşar Aknl'm, 
Tlarşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

110. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Vardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

120. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair İçiglori Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 



•'•-̂ " :-'-.l21/ -L; Kocaeli İMillotvokili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in, içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından süzlü so
rusu (Ç/604) 

122. ~ Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve ba
yındırlık Bakanlarından süzlü sorusu (6/G05) 

123. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Izmit'dc ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan süzlü so
rusu (,6/GüG) 

124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
izmit'.Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup koıımıya-

.• cağına- dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından süzlü so
rusu, (G/GOS) 

126. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
izmit Verem Ilasta.hancsi inşaatına 19G6 yılında 
yardım yapıldığı halde 19G7 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

127. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 19G5-
İ966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (G/G10) 

123. — Ncvş3hir Milletvekili Salfıhattin Hak
kı Eşatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlil 
sorusu (6/G11) 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ye Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (G/Gİ2) 

,130. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbioğ-
•';•'•• lu'mun; Ayçiçeği ürününün 196G ve 19G7 yılı 
--:•; satış fiyatlarma dair Başbakandan, sözlü sorusu 

(6/613) 

13.1.,-T istanbul Milletvekili Oöşkuri: Kırca"-
nın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

133. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğn olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

134. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından öözlü sorusu 
(6/618) 

133. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (G/G19) 

137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
rımdan sözlü sorusu (6/620).. 
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133. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'mm, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldcş köyü üze
rindeki Kcmboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli, için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından Sözlü sorusu. (6/023) 

141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve iskân Bakaj&ndan şöslü-sorusu 
(C/624) "?; \ '/.'', 
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142. — Konya Milletvekili Nazim Kurucu'- I 

nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal- I 
kındırılmasma dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu* (6/626) 

144. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dâhilinde yürütüldüğüne dair Sanayi ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/628) 

146. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

147. — Konya Milletvekili Yunus Koçaik'-
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanınlan sözlü sorusu"(6/630)' 

148. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere 'tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

149. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun„ Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
(Baıkanlığma sattığı elmaların fiyatına dair Ta- I 
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

150. — Konya Miletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Eskek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu I 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/633) 

151. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji- ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmak «uyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

153. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes

tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

154. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

155. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorulu (6/638) 

156. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
ıSinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

158. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

159. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
mun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin m 

durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı j 
arasında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/645) 

163. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve 
belediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçiş
leri, İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/646) 

164. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
ün, Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşası
na ne zaman başlanacağına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/647) 

165. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

IŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 

ve C. Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in 

1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 
tmuhtaç durumda olan halka dağıtılan buğday 
bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi. 
(2/367) (S. ıSayisı : 436) [Dağıtma Tari
hi : 13 . 7 . 1967] 

2. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum- f 

huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. AK De-
mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 
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