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1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, Diyarbakır'ın Pirinçlik mevkiinde bulu
nan Amerikan üssünün dış güvenliğini ko
rumakla görevli Türk askerlerine dair so
ru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/504) 216: 

217 
2. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-

lu'nun, Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerin
de, 1964 yılında, tesisi kararlaştırılan sa
nayi çarşılarının yapılmasından vazgeçil
mesi sebeplerinin neler olduğuna dair so
ru önergesi ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/542) 217:218 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarüb-
rahimoğlu'nun, Dörtyol İlçesinin bâzı 
köylerinde inşaasma başlanan su kanalla
rının ikmalinde ihmali görülenlere dair so
ru önergesi ve Köy işleri Bakanı H. 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/606)218:219 

Sayfa 
4. — Konya Milletvekili S. Faruk ön-

der'in, Konya'nın Akviran bucağı ile bu
raya bağlı bâzı köylerin yol ihtiyacına 
dair soru önergesi ve Köy îşleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/617) 219: 

220 
5. — Kırklareli Milletvekili Hasan 

Tahsin Uzun'un, Kırklareli dahilindeki 
köylerin içme suyu ihtiyacının ne zaman 
karşılanacağına dair soru önergesi ve Köy 
işleri Bakam H. Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/619) 220:228 

6. — Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un, Çankırı'nın bâzı ilçe, bucak ve ka
sabalarına ne zaman ve hangi güzergâh
tan elektrik verileceğine dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in yazılı cevabı (7/633) 228:229 

7. — Kütahya Milletvekili Himmet Er-
doğmuş'un, Kütahya'nın, Simav ilçesi Ye
şilköy - Kuşu yolunun bakımına dair soru 
önergesi ve Köy işleri Bakanı H. Tur
gut Toker'in yazılı cevabı (7/640) 229:230 

8. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Millî Savunma Bakanlığı aleyhine 
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Sayfa 
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açılan dâvalara dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/644) 230:231 

9. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Ulaştırma Bakanlığı aleyhine açılan 
dâvalara dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı 
(7/653) 231 :Î332 

10. — Tunceli Milletvekili Hasan ün
lü'nün, kamu sektörü yatırımlarından Tun-

Sav-fa 

celi ilinin de istifade ettirilmesine ve Tun
celi enerji ve nakil hattının ele alınıp alm-
mıyacağma dair soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezginin 
yazılı cevabı (7/663) 231:233 

11. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'nın Boğazköy içinden ge
çen Tersakan ırmağına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ee
fet Sezgin'in yazılı cevabı (7/668) ?33:234 

GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Grup temsilcilerinin, Kurban Bayramı mü
nasebetiyle Meclis çalınmalarına 8 . 3 . 1963 
Cuma günü akşamından 18 . 3 . 1063 Pazar
tesi gününe kadar ara verilmesine dair önerge
leri kabul olundu. 

Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, Karayol
ları ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmi
ye ve ikramiyelerini zamanında alamadıkları 
iddiası ile görevlerini yerine getirmiyor. Bayın
dırlık Bakanı ile Köy İşleri Eakaııı hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesinin gündeme 
alınması, yapılan görüşmelerden sonra, recldo-
lundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok vo Zonguldak 
Milütvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, köylerimizin 
kalkınması hususunda hiçbir tedbir ve politika 
getirmediği iddiası ile Hükümet baklanda gen
soru açılmasına dair Önergesinin geri verilmesi, 
önerge sahiplerinin talebi ürerine, oya sunula
rak kabul olundu. 

! Gresim Milletvcîdli I 'ustafa Korwl ';"v>r--\. 
, in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu illeri 
r ile ilçelerinde yaptîğı tahribatı ma.h-i.Ilen t cildi: 

ve tesbit etmeli üsere vo, 
istanbul Miletvekili. Coşkun Eırca ve Çorum 

Milletvekili Hilmi incesulu'mm tefeciliğe kesin 
olarak son vermek, millî tircimi artırmak ve zi-
ra^tle geçru^n köylü ve çify.dbîrrı eT,.ijI:::o:;,mm 
k a r ş ı l ı m airnaiarmı sağlamak için gerekli 
obvı tedbirleri teabii cfeıek üzere He-dis arat
tırması yareimasına dair 5:imgeleri üzerind.o 
görülmeler tamamlandı. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıl
dığından 8 . 3 . 1068 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birlenme saat 17,53 to son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Bagkanvekili Sivas 
Atıf Şohoğlo. Tevfiîı Koraltan 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

SORULAR 

tfözlü sorular 
1. — Bursa Milletvekili gadrettin öanga'nnı, 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile resmî bankalar 
tarafından, gazete ve dergilere ödenen reklâm 
ücretlerine dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/713) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

istanbul Beşiktaş Tusbaba camii i raaır^a dair 
sö^Iü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/714) 

Yazdı sorular 
1. — Songuldak Milletvekili S. Eîkinel Oo-

tinor'itı, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Müesse
seleri ile benzeri teşekküllerin gaaete ve der-
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gilere verdikleri hususi ilân ve reklâmlara dair 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmin-
tir. (7/681) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ,ti£ Sarı-
yücö'nin, Çorum'un, Sungurlu ilçesine bağh 
Balkaya köyü ile Alenbeyli köyü arasındaki yo
lun yapımına dair yazılı soru önergesi Köy iş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/632) 

3. — Zonguldak Milletvekili S. Ekmel Çe-
tiner'in, 1 Kasım 1965 - 1 Ocak 1963 tarihleri 
arasında temel atma ve işletmeye açılış töreni 
yapılan tesis ve binalara dair yazılı soru öner-

2. — GELEN 

TEKLİF 
1. — izmir Milletvekili Mustafa Uyarın, 

başkâtip ve yardımcılariyle, icra memuru ve 
yardımcıları ve zabıt kâtiplerine tazminat ve
rilmesine dair 11 . 7 . 1962 gün ve 60 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin- değiştirilmeline ve 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/667) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 

2. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması' hak

kında Başbakanlık teskeresi. (3/878) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

RAPORLAR 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Esat-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 664) [Dağıtma tarihi : 6.3.1968] 

— Trabzon Milletvekili Osman Turan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (Gündeme) (S. Sayısı : 
665) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

— Trabzon Milletvekili Osman Turan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis-
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gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/683) 
4. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Skinci'nin, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kâraz 
köylülerine, orman muhafaza memurları ile 
jandarma tarafından yapılan silâhlı tecavüz ve 
harakete dair yazılı soru önergesi içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/684) 

5. _ Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Skinci'nin, CENTO ipek yolunun, Hakkâri'den 
geçirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/685) 

KÂĞITLAR 

yon raporu. (3/821) (Gündeme) (S. Sayısı : 
666) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 667) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 668) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

— Trabzon Milletvekili Osman Turan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

j kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 669) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

— Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
i un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
4 kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 67Ü) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

i 
j — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın 
i yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
! kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
! Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
! misyon raporu. (3/840) (Gündeme) (S. Sayı-
\ sı : 671) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 
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— istanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (Gündeme) (S. Sayısı : 672) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını istirham ediyorum... 

Yeni gelen arkadaşların düğmelere basmala
rını istirham edeceğim.. 

(Yoklama yapıldı.) 

/. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Diyarbakır'ın Pirindik mevkiinde hulunan Ame
rikan üssünün dış güvenliğini korumakla görevli 
Türk askerlerine dair soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topdloğlu'nun yazdı ce
vabı (7/504) 

4 . 10 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-

— Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 673) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; ço
ğunluğumuz yoktur. Bir saat sonra da çoğunlu
ğu bulabileceğimiz kanaatinde değiliz. Bu se
beple; önceki birleşimde aldığınız karar gere
ğince 18 Mart Pazartesi günü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 15.05) 

malına aracı olmanızı rica ederim. Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 
1. Diyarbakır ili içindeki Pirinçlik mevki

inde bulunan Amerikan üssünün dî.ş güvenliğini 
korumakla görevli Türk askerlerinin silâhtan 
tecridedildikleri, silâhsız olarak nöbete sokul
dukları; başlarındaki Komutan Teğmen Yılmaz 
Boysan'm Amerikalılar tarafından hırpalanarak 
hapsedildikleri, buna karşılık, Amerikan üssüne 
bağlı askerlere yeniden otomatik silâhlar dağı-

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanveKili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Tevfik Koraltan (Sivas) 

_ * i 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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tılarak Türk askerlerine karşı teçhiz edildikleri, 
Teğmen Yılmaz Boysan ile birliğinin cezalandı
rılmak üzere mahkemeye sevk edildikleri hak
kında basında çıkan haberler doğru mudur? 

2. Şimdiye kadar Sayın Başbakan ve yet
kili Hükümet sözcüleri tarafından Türkiye'de 
Amerikan üssü bulunmadığı, mevcut üs veya te
sislerin NATO'ya aidoldukları beyan edildiği 
halde, Pirinçlik'te vukua gelen olaylar sırasın
da, Amerikalı kumandanın «Burası Amerikan 
üssüdür» diyerek, Türk subaylarını görev yap
maktan alıkoyduğu hakkındaki haberler ile Hü
kümetin resmî beyanlarını telif etmek müm
kün müdür? 

3. Pirinçlik üssünde Türk subaylarına çir
kin ve haysiyetşiken muamele yapan Amerikalı 
kumandan hakkında her hangi bir işlem yapıl
ması hususunda Hükümetimizce gerekli teşeb
büslere geçilmiş midir? Geçilmişse ne gibi so
nuçlar alınmıştır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 4.3.1968 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 823/1 - 67 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Millet Meclisi Başkanlığının 1.11.1967 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
5167/31079 - 7/504 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un «Diyar
bakır Pirinçlik tesisine dair» yazılı soru önergesi 
tetkik edilerek Bakanlığımca hazırlanan cevap 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un yazılı 
soru önergesinin cevabı : 

1. Tesisin dış güvenliğini korumakla gö
revli birliğin komutanı yapılan denetleme ne
ticesinde askerî yargı merciine verilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin birinci sorusunda yer 
alan diğer haberler doğru değildir. 

2. İkili anlaşma ile kurulan bu tesise Türk 
Genelkurmayının tensibettiği personel girebilir. 
Bugüne kadar Hükümetin yetkili organları ta

rafından bu konuda yapılmış bulunan açıkla
malara aykırı bir durum yoktur. 

3. Konu hakkında hassasiyetle yapılan in
celemede, Türk subaylarına çirkin ve haysiyet 
kırıcı bir muamele yapılmadığı tesbit edilmiştir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

2. — Denizli Milletvekili Atıf Şofıoğlu'nun, 
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1961 yılın
da, tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının ya
pılmasından vazgeçilmesi sebeplerinin neler oldu
ğuna dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/512) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

1 . 7 . 1966 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğlu 

1. 1964 yılında Sanayi Bakanlığınca Deniz
li'nin Çal ve Çivril ilçelerinde tesisi kararlaştı
rılan ve hattâ tahsisatı ayrılan sanayi çarşıları
nın yapılmasından vazgeçilmesi sebepleri neler
dir? 

2. Bunların gerekli etüt ve projeleri yapıl
mış mıdır? 

3. Malî porteleri nedir? 
4. Her iki ilçenin yapılması takarrür eden 

sanayi çarşılarının tesisinden tamamen mi vaz
geçilmiştir? Yoksa başka bir vâdeye mi tem-
didedilmiştir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/128 

5.3.1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 22 .11.1967 ta
rih 2350 - 12548 - 7/542 sayılı yazıları : 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun «De
nizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yılında 
tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının yapılma
sından vazgeçilmesi sebeplerinin neler olduğu» 
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na dair yazılı soru önergesine cevabımız ilişik • 
olarak sunulmuştur. j 

Saygılarımla arz ederim. ; 
Sanayi Bakanı j 
Mehmet Turgut 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun sözlü soru j 
önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı j 

Memleketimizdeki küçük sanayici ve sanat
kârları günün icaplarına uygun sıhhi, geniş, bi
rer işyeri sahibi yapmak, külliyet şeklindeki bir 
sitede toplama suretiyle aralarında meslekî tesa
nüt, işbirliğini temin etme, böylelikle gelişerek 
kalkınma yolundaki mühim fonksiyonlarını ger
çekleştirmek gayesiyle Bakanlığımız emrindeki 
fondan küçük sanayi sitesi kuracak belediye ve 
kooperatiflere kredi yardımı yapılmaktadır. 

Kredi yardımı yapılacak yerlerin tesbitinde 
en önemli faktörü oradaki küçük sanayi potan
siyelinin mevcudiyeti ve gelişme imkânları, ma
hallin nüfus ve ekonomik durumu teşkil etmek
tedir. 

Küçük sanayi site ve çarşıları kuracak bele- j 
diye ve kooperatiflere kredi yardımı fonu 1964 I 
yılında bütçeye konan 10 milyon lira ile teesssüs 
etmiştir. Bu meblâğ gerekli etütler yapılmadan 
24 projeye tevzi edilmiş ve bu. meyanf*a Denizli'
nin Çal ve Çivril ilçelerine de 200 000 er lira 
tahsis edilmiştir. 

Bilâhara bu tevziatın yapılması için mahallî 
etütlerin yapılması ve gerekli kriterlerin tcsbiti 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından talebedil-
miş. 

Bakanlığımız, Maliye, îmar ve iskân, Tica
ret, Millî Eğitim, Bakanlıkları, Türkiye Halk 
Bankası, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşki
lâtı Konfederasyonu, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
temsilcilerinin iştirakiyle bir protokol tanzim 
edilmiştir. 

ilk olarak tahsis yapılan yerlerde îmar ve 
iskân Bakanlığı yetkilileri ile 1965 yılında ma
hallî, teknik ve ekonomik etütler yapılmış bu 
etütler neticesi gerekli küçük sanayi potansiyeli 
bulunmıyan yerlere ait tahsisler 1.8.1966 ta
rih ve 30 sayılı iktisadi Kurulu Kararı ile iptal 
edilerek fona aktarılmıştır. 

Bu meyanda Çal ilçesinde yapılan mahallî 
teknik ve ekonomik etütlerde küçük sanayici
nin bir varlık göstermediği, gelişme halamın
dan bir potansiyel beklenilmediği, tamamen ta- | 
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rımsal karakteri haiz bir ilçe olduğu, 1960 nü
fus sayımında nüfusunun 3 612 olduğu, 1985 yı
lında 5 000 olacağının tahmin edildiği anlaşıl
mıştır. inşası düşünülen küçük sanayi sitesinin 
maliyetinin 618 038 lira olduğu tesbit edilmiş, 
küçük sanayi sitesinin kurulması için gerekli 
kriterlerin mevcudolmaması hasebiyle kredi ve
rilmesi uygun görülmemiştir. 

Çivril ilçesinde yapı'lan mahallî teknik ve 
ekonomik etütlerde de küçük sanayicinin bir 
varlık göstermediği, gelişme bakımından bir po
tansiyel beklenilmediği, tamamen tarımsal ka
rakteri haiz bir ilçe olduğu, 1960 nüfus sayımın
da nüfusunun 5 338 olduğu ayrıca ilçede yeterli 
su ve elektrik enerjisinin mevcudolmadığı anla
şılmıştır. 

inşası düşünülen küçük sanayi sitesi keşif 
bedelinin 995 000 lira olduğu tesbit edilmiş, kü
çük sanayi sitesinin kurulması için gerekli kri
terlerin mevcudolmaması hasebiyle kredi veril
mesi uygun görülmemiştir. 

Çal ve Çivril ilçelerinde küçük sanayi po
tansiyelinin gelişmesi ve aranan kriterlerin 
matlup seviyeye çıkmasına kadar küçük sanayi 
sitesi ile ilgili kredi işlemleri geriye bırakılmış
tır. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dörtyol ilçesinin bâzı köylerinde inşa
sına başlanan su kanallarının ikmalinde ihmali 
görülenlere dair soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kanı II. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/606) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica eedrim. 

20 . 12 . 1967 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Dörtyol kazasının, Büyük Çaylı, Ocaklı, Baş
lamış, Icadiye ve Karakise köylerinin su hark
ları «kanalları» kısmen yapılmış, DSİ mühen
disleri civardaki özel işleri yapmak için tamam
lamamışlardır. Köylü ve halk mustariptir. Adı 
geçen köylere ait su kanallarının zamanında ik
malinden ihmali görülenler hakkında ne gibi 
muamele yapılmıştır? Bu kanallar ne zaman bi
tirilecektir? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 2 . 3 . 1968 

Müsteşarlık 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hıimoğlu'nun soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 1 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/606-5627 sayılı ya
zıları. 

Hatay - Dörtyol - Büyükçaylı - Ocaklı, Baş
lamış, icadiye ve Karakise köyleri sulama te
sis inşaatı hakkında Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu tarafından Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca cevaplandırılmak 
üzere verilen ve ilgisi itibariyle Bakanlığıma 
gönderilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Hatay - Dörtyol - Büyükçaylı - Ocaklı, Baş
lamış, İcadiye ve Karakis köyleri sulama tesis 
inşaatı hakkında Adana Milletvekili Kemal Sa
rıibrahimoğlu tarafından Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına yöneltilip ilgisi itibariyle 
Bakanlığımıza gönderilen yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

1965 yılında Dörtyol - Ocaklı, Çaylı, icadi
ye, Yeşilköy ve Kuzuculu köyleri arazilerine 
sulama suyu temini maksadiyle 375 343,14 lira 
keşif bedelli proje tatbik edilmek suretiyle bir 
regülâtör ve 3053 mt. tülünde muhtelif ebatta 
kanal inşa edilmiştir. 

Su temininden sonra 1966 yılında sulama 
şebekesinin tamamlanması ioabetmiş ve bu 
sebeple Ocaklı - Çaylı - icadiye sulama proje
leri birleştirilerek 426 640 liralık inşaat Çiftçi 
Eğitim Kampı suretiyle tatbike konulmuştur. 

Adı geçen inşaat 1966 yılında tamamlana-
mıyarak 125 000 liralık kısım 1967 yılma dev
retmiştir. 

1967 yılında ikmal edilen projeler kanal 
tülü olarak aynen tatbik edilmiştir. Ancak, 
projeler Ocaklı, Çaylı ve icadiye köyleri için 
ayrı ayrı yapılmış olup, Deliçaydan ve ayrı 
yerlerden su alınmakta iken bir regülâtör ile 
suyun tamamının bir yerden alınrak tevzii dü
şünülmüş ve böylece üç köyü kapsıyan proje 
birleştirilmek suretiyle tamamlanmıştır. 
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Bu şekilde inşa ve ikmal edilen sulama şe
bekesi Yeşilköy ve Kuzuculu köylerinin mev
cut kanallarına bağlanmak suretiyle regülâtör
den alınan suyun beş köyün arazilerinin su
lanması sağlanmıştır. Ayrıca sulama şebekesi 
projesinde 18201 metre kanalın yapılması plân
lanmış olmasına rağmen tatbikatta 20055 metre 
yapılmıştır. 

Dörtyol Rabat köyü ve Bağlar mevkii (Ka
rakise) Kooperatifine ait sahanın sulanması 
etüt safhasında olup, konu müsbet çıktığı tak
dirde İkinci Beş Yıllık yatırım programı içe
risinde yaptırılması için Devlet Plânlama Teş
kilâtına teklifi yapılacaktır. Yukardaki açık
lamaya göre proje zamanları içinde ele alı
nıp ikmal edilmiştir. Bir ikmal mevzuubahis de
ğildir. 

A. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in, 
Konya'nın Akviran bucağı ile buraya bağlı bâzı 
köylerin yol ihtiyacına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı II. Turgut Toker'in yazdı ce
vabı (7/617) 

29 . 12 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

M. P. Konya Milletvekili 
S. Faruk önder 

Konya Vilâyeti Çumra kazasının Akviran 
bucağı ile buraya bağlı Çukurçimen, Tekke ve 
May köyleri arasındaki yolların Konya Valili
ğince 1967 programına alınması hususunun 
Köy İşleri Bakanlığına arz edildiği ve kabul 
olunduğu takdirde vilâyetin imkânları ile bu 
yolun yapılabileceği, husus öğrenilmiş ve Köy 
İşleri Bakanlığından da Vilâyete kendi im
kânları ile bu yolu yapması hususundaki tek
lifin kabul edildiğinin bildirileceği va'dolun-
muştur. 

1. Adı geçen köy yolları 1967 programına 
alınmış mıdır? 

2. Vilâyetin bu teklifine Bakanlıkça müs
pet cevap verilmiş midir? 

3. Halen bu köylerin yolları yapılmış mı
dır, inşaat ne safhadadır? 

4. Yapılmamış ise ne zaman yapılabilecek
tir? 

5. 1968 programına alınması düşünülmek
te midir ve tahsisatı mevcut mudur? 
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T. O. 
Köy İşleri Bakanlığı 2 . 3 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 069 

Konu : Konya Milletvekili Faruk 
önderin önergesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 1 . 1967 tarih ve Genel Sekreter

liğin 5697/34677-7/617 sayılı yazıya : 

Konya'nın Akviran bucağı ile buraya bağlı 
bâzı köylerin yol ihtiyacına dair Konya Millet
vekili S. Faruk önder tarafından Bakanlığım
ca yazılı olarak cevaplandırılmak üzere verilen 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz 
ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Konya'nın Akviran bucağı ile buraya bağlı 
bâzı köylerin yol ihtiyacına dair Konya Millet
vekili S. Faruk önder tarafından Köy işleri 
Bakanlığına yöneltilen yazılı soru Önergesine 
sırasiyle verilen cevaptır. 

1." Çumra ilçesi - Akviran bucağı ile bura
ya bağlı Çukurçimen, Tekke ve May köyleri 
arasındaki yollar, 1967 yılı yapım programında 
yer almamıştır. 

2. Konya Valiliği ek program ve 1 045,00 
Tl. teklif etmiş ise de, ödenek ve makina kifa
yetsizliği sebebiyle ek program teklifi onan-
mamıştır. 

3. Bakanlığımızdan mezkûr yolun yapıl
ması çeşitli ısrarla talep edildiğinden, «Yapım 
ve Bakım Yönetmeliği» esaslarına göre duru
mun tetkik edilerek, mevcut güç ve ödenekler
den istifade ile yapılması imkânlarının aran
ması hususu Valiliğe yazılmış ise de, Valiliğin 
bugüne kadar adı geçen yolda çalışmadığı an
laşılmıştır. 

4. Akviran - May - Tekke - Çukurçimen 
yolu aks yoludur. Grup köy yolları plânlama
sına ait haritasında öncelik sırasına göre 5 
No. lu grup köy yolu olup, 49 puvanı bulmak
tadır. ilden de henüz 1968 program teklifi gel
memiştir. 

Malûmları olduğu üzere illerin yol tatbi
kat programları «Köy Yolları Yapım ve Ba
kım Yönetmeliği ve mevcut genelge esaslarına 
göre aks yolların programlanması il Genel Mec

lisi ile 11 Daimî Encümeninden geçirilerek ve 
öncelik sırası verilerek tanzim edilmektedir. 

Bu esaslar dairesinde il'ce 1968 yılı progra
mında öncelikle teklif edildiği takdirde adı 
geçen yol, yapım programında yer alacaktır. 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Taksin 
Uzun'un, Kırklareli dahilindeki köylerin içme 
suyu ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı II. Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/619) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Seçim bölgem bulunan Kırklareli ilinin bâzı 
köylerinde içme suyu olmadığı gibi hayvan su
layacak su dâhi yoktur. Vatandaş hayvanları
na ve kendilerine su bulabilmek için saatlerce 
yol yürümek durumunda kalmaktadırlar. 

1. Kırklareli iline bağlı halen kaç köyde 
içme suyu vardır? 

2. Bu köylerin isimleri nelerdir? Bu içme 
suları yeterli midir değil midir? Bu içme suyu 
olan köylere hangi yıllarda su gelmiştir? Köy
lülerin su getirmesinde yardımı olmuş mudur? 

3. Bu içme suları getirilen köylere Dev
let ne kadar yardım yapmıştır? Bu suyu bulu
nan köylerin kaç tanesinde kaynak suyu var
dır? 

4. Kaç tanesinde arteziyen vardır? Bu köy
lerin isimleri, bunlardan kaç tanesinin artezi-
yenleri motorsuz akmaktadır? Kaç köyde mo
torla çalışan arteziyen vardır? Bunların mo
tor bakımını kim yapıyor? 

5. Babaeski ilçesinin Taşağıl köyü Kırk
lareli - Babaeski tren yolu ile yeni yapılan as
falt yolu bu köyün içinden geçer. Bu köy yıl
lardan beri susuzdur, ilgililer oraya bir su ku
yusu açmış köylünün bu kuyudan su içmesini 
sağlamak için bir pompa koymuş fakat bu pom
pa çalışmaz vaziyette olduğundan bu köy su
suzdur. Ve o pompa orada kaldığı müddetçe 
susuz kalmaya mahkûmdur. Bakanlık bu köyü 
susuzluktan ne zaman kurtaracaktır 

6. Halen Kırklareli'nde kaç köy tamamen 
içme suyundan mahrumdur? Bunların isimleri
nin açıklanması? 
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7. Kaç köyün içme suyu yetersizdir? Bu 
köylerin isimlerinin açıklanması? 

8. Kırklareli ili dahilindeki köylerin içme 
suyu ihtiyacı hangi yılda tamamlanacaktır? 

9. Kırklareli ilinin kaç köyünde hayvan 
sulayacak su yoktur? Bu köylerin ismen açık
lanması, bu köylerin hayvanlarının sulanması 
için Bakanlık ne tedbir almıştır? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 2 . 3 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 661 

Konu : Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun'un önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 1 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüp 7/619-5720-34932 sa
yılı yazı. 

Kırklareli dahilindeki köylerin içme suyu 
ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 
önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
H. Turgut Toker 

Köy İşleri Bakanı 

Kırklareli ili dahilindeki köylerin içme su
yu ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun ta
rafından Köy işleri Bakanlığına yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Kırklareli iline bağlı 191 köyden 90 köy
de sıhhi ve yeterli içme suyu mevcuttur. 

2. İçme suyu yeterli bulunan köylerin isim
leri ile bu içme suların yeterli, yetersiz, durum
ları ve içme suyu olan köylere hangi yıllarda 
su getirildiği Ek : 1 cetvelde gösterilmiştir. 

8 . 3 . 1968 0 : 1 

içme suyu getirilmesinde köylerden 80 000 
Tl. nakit ve 1154 000 Tl. işçilik olmak üzere 
cem'an 1 234 000 Tl. yardım temin edilmiştir. 

3. içme suyu getirilen köylere 1960 yılın
dan itibaren 5 155 996 Tl. lik devlet yardımı 
yapılmıştır. Kırklareli iline bağlı 112 köyde kay
nak suyu mevcuttur. 

4. Kırklareli iline bağlı bulunan köylerde
ki sondaj ve artezyen kuyularına ait bilgi ekli 
2 cetvelde gösterilmiştir. 

5. Kırklareli - Babaeski - Taşağıl köyünün 
içme suyu işi 1965 yılında ikmal edilmiş olup 
köy muhtarlığına teslim edilmiştir. Bilâhara 
motopompun iyi çalışmadığı anlaşıldığından 
değiştirilmek üzere bu köyün içme suyu işi 
tekrar 1967 yılı içme suyu ek inşaat programı
na alınmış ve gerekli motopamp tahsis edilmiş
tir. önümüzdeki aylarda motopompun montajı 
yapılacaktır. 

6. Halen Kırklareli vilâyetinde 42 köyün 
i içme suyu mevcut değildir. Bu köylerin isimle-
| ri Ek : 1 cetvelde gösterilmiştir. 
I 7. Kırklareli vilâyetine bağlı 59 köyün 

içme suyu yetersizdir. Bunların isimleri ek : 1 
cetvelde gösterilmiştir. 

8. Türkiye'de susuz köylerin 15 yılda iç
me suyuna kavuşturulması için uzun vadeli ça
lışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar me 
yanında Kırklareli'ne bağlı köyler, de içme su 
yuna kavuşturulacaktır. 

9. Kırklareli ilinde mevcut 59 aded suyu 
yetersiz köydeki hayvan sulayacak su yetersiz 
ve susuz 42 köyde de hayvan sulayacak su mev 
cut değildir. Bu köylerin isimleri Ek : 1 cet
veldedir. Köylere içme suyu temini maksadiyld 
etüd çalışmaları yapılırken insan ihtiyacı gibi 
hayvanların da su ihtiyacı nazarı itibara alın
makta ve büyük baş hayvanlar için 40 İt/gün, 
küçükbaş hayvanlar için 151t/gün ayrılmakta
dır. 

221 — 
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İÇME SUYU ENVANTER DURTRI'U 
İli 
İlçesi 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 

: Kırklareli 
: Merkez 

Köyün adı 

Ahmetçe 
Asılbeyli 
Azizbaba 
Bayram 

Debre (Kayalı) 
Beypınar 
Burgazcık (Geçitağzı) 
Çağlayık 
Çayırlı 
Çeşmek 
Demircihalil 
Dereköy 
Deveatağı 
Dokuzhöyük 
Dolhan 
Düzorman 
Erikler 
Eriklice 
Hediye Armağan 
Kadıköy 
Kavaklı 
Karadere 
Karahamza 
Karanıdır 
Karakoç 
Kavakdere 

Kızılca Müsellim (Ürünlü) 
Kızılcıkdere 
Koçanıdır 
Koyunbaba 
Koyva (Kuzulu) 
Koruköy 
Küçükova (Şükrüpaşa) 
Lefeci (Değirmencik) 

Paşayeri 
Polas (Yoğuntaş) 

Sazara (Çukurpınar) 

Sulu 

+! 

+ 
+ 

+ 

+' 
+ 
+' 

+! 
+l 

+! 

+! 

+' 
+' 
+: 
+' 

+• 

+ 

Suyu yetersiz 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

• 

+ 

Susuz 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Tesisin 
bitiş yılı Kaynağın cinsi 

2 memba, 2 âdi kuyu 
1 memba, 2 âdi kuyu 

1956 2 memba, 1 âdi kuyu 
1984 2 âdi kuyu, motopomp

la çalışan sondaj kuyusu 
3 âdi kuyu 

1985 3 memba 
1954 2 memba 
1980 2 memba 
1965 2 âdi kuyu 

2 âdi kuyu, 1 memba 
2 âdi kuyu 

1981 3 memba 
1 âdi kuyu 
1 derin kuyu 

1956 1 memba, 2 âdi kryu 
1960 1. memba, 2 âdi kvyn 
1962 2 memba, 2 âdi kuyu 
1961 2 memba 2 âdi kuyu 
1965 12 onmba 
1959 2 memba, 2 âdi kı^yu 

3 memba 
1 âdi kuyu, 1 memba 

1953 3 memba 2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 

1965 1 ımmba 1 âdi lıvyu 
2 âdi kuyu, motopomp-

• la çalışan 1 sondaj ku
yusu 
1 memba, 1 âdi kuyu 

1984 2 âdi kuyu 
195G 1 memba 

1 akarsu, 1 derin kuyu 
1985 3 âdi kuyu 

1 memba 
1054 2 momba 
1988 2 âdi kı.ıyu, motopompla 

çalışan 1 sondaj kuyusu 
2 âdi kuyu 

- 1985 2 memba 1 motopompla 
çalran sondaj kuyu.su 
1 memba 
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Sıra 
No. Köyün adı 

38 Tekkeşeyhler 
(Ulukonak) 

39 Üsküpdere 
40 Yörükbayırı 
41 Yundalan 
42 İnece 

Toplam 

îli : Kırklareli 
İlçesi : Babaeski 
Sıra 
No. Köyün adı 

1 Ağayeri 

2 Cehitli (Cigalemli) 
3 Çavuşköy 
4 Çengerli 
5 Demirkapı 
6 Düğüncülü 

7 Erikleryurdu 

8 Ertuğrul 
9 Hazinedar 
10 Kadıköy 

11 Karabayır 
12 Karacaoğlan 

13 Karahalil 

14 Karamesutlu 
15 Katrancı 

16 Kofalca (Mutlu) 
17 Kuleli 

18 Kumrular 
19 Kuzuçardağı 
20 Minnetler 
21 Müsellim 

Sulu 

-H 

+: 

19 

Sulu 

+ 

+ 

+ 

4-
4-

4-

+ 
4-' 
4-; 

Suyu yetersiz 

+ 

13 

Suyu yetersiz 

4-

4-

-!-

4-
4-
4-

4-

4-

Susuz 

4 
4 

10 

Susuz 

4-

+ 

Tesisin 
bitiş yıl] 

1964 

Tesisin 
bitiş yılı 

1966 

1965 

1964 

1984 

1965 

1956 

1935 

L Kaynağın cinsi 

2 âdi kuyu, 1 sondaj ku
yusu 
1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
3 memba 
1 momba, 1 âdi kuyu 

L Kaynağın cinsi 

1 memba, 2 âdi kuyu, 1 
motopompla çalışan son
daj kuyusu 
1 memba, 2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
1 memba, 1 kuyu âdi 
2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışan sondaj kuyusu 
2 âdi kuyu, 1 sondaj 
kuyu 
3 memba, 2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
1 sondaj kuyusu, 1 mom
ba 
1 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
1 âdi kuyu, 1 sondaj 
kuyu 
1 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışan sondaj kuyusu 
2 memba, 2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışan sondaj kuyusu 
2 memba, 1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışan sondaj kuyusu 
1 memba, 1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
1 memba, 1 âdi kuyu 
1 memba, 2 âdi kryu 
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Sıra 
No. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 

33 

34 

Köyün adı 

Nacak 
Nadırlı 
Oruçlu 
Osmaniye 
Pancarköy 
Sinanlı 
Sofuhalil 
Taşağıl 

Taşköprü 
Terzili 
Yeniköy 

Yenimahalle 

Alpullu 

Sulu 

+ 

+•; 
+1 
+! 
+1 

+1 

+j 

+ 

Suyu yetersiz Susuz 

+ 

+ 

+ 

+ 

-I-

Tesisin 
bitiş yıl: 

1966 

1962 
1962 
1963 
1964 
1985 

1964 

ı Kaynağın cinsi 

1 memba, 1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
3 memba 2 âdi kuyu 
1 memba, 1 âdi kuyu 
1 derin kuvu 1 memba 
1 derin kuvu 
1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışan sondaj kuyusu 
1 memba 
1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu, 1 derin ku 
yu 
2 âdi kuyu, 1 sondaj ku
yusu, 2 arteziyen k. 
1 arteziyen kuyusu, 1 
derin kuyu 

Toplam 18 12 

îli 
ilçesi 

Sıra 
No. 

Kırklareli 
Demirköy 

Köyün adı Sulu Suyu yetersiz Susuz 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Ayastafanos (Beğendik) 
Ineada 
încesırt 
Kamilya (Yiğitbaşı) 
Karacadağ 
Kireçnova (Boztaş) 
Korfa (Avcılar) 
Limanköy 
Mağlevit (Gökyaka) 
Mihalangoz (Yeşilce) 
Paspala (Armutveren) 
Plaça (Sislioba) 
Sarpdere 
Sivriler 
Turulya (Hamdibey) 
Velika (Balaban) 

+! 
+• 
+; 

+ 

+ 
+ı 
-H 

+• 

+•• 

Tesisin 
bitiş yılı Kaynağın cinsi 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
1.962 

1903 

-'i âdi! kuyu 
J m emi])a 
2 memba: 
3 memba 
0 memba 
2 memba: 
1 âdi kuyu 
I âdi kuyu 

1956 1 memba 
•> ın'emba, 

1901 1 memba 
2 memba 

1961 1 memba 
1955 1 memba 

• I memba 
1962 -°> m'emba 

Toplam 8 
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îli 
ilçesi 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

: Kırklareli 
: Kofçaz 

Köyün adı 

Ahlath 
Ahmetler 
Aş. Kanara 
Beyci 
Devletliağaç 
Elmacık 
Karaabalar 
Kofçağız (Kocayazı) 
Kocatarla 
Kula 
Malkoçlar 
Taştepe 
Tatlıpanır 
Terzidere 
Topçular 
Yk. Kanara 

Sulu Suyu yetersiz Susuz 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Tesisin 
bitiş yılı Kaynağın cinsi 

1966 
1960 

1955 

1962 
1966 
1960 

1961 
1964 
1963 
1952 

1966 

memba 
memba, 1 âdi kuyu 
memba, 1 âdi kuyu 
meırtba, 1 âdi kuyu 
âdi kuyu 
memba 
memba 
memba 
âdi kuyu 
memba 
memba, 1 âdi kuyu 
m emi)a 
memba 
âdi kuyu 
memba 
âdi kuvu 

Toplam 

İli 
ilçesi 
Sıra 
No. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

: Kırklareli 
: Lüleburgaz 

Köyün adı 

Akça 
Alacaoğlu 

Ayvalı 
Büyük Kanştan 
Celaliye 
Ceylan 
Çengelli 
Çeşmekolu 
Çiftlikköy 
Davutlu 
Düğüncübaşı 
Emirali 
Ertuğrul 
Eskibedir 
Eskitaşlı 
Evrensekiz 
Hamitabat 
Hamzabey 
Karaağaç 

Sulu Suyu yetersiz Susuz 

+ 

+ 

+ 

+ 

-fi 

'+! 

+ 
225 

Susuz 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Tesisin 
bitiş yıl] 

1965 

1964 

1965 

1965 
1965 
1967 

1959 

L Kaynağın cinsi 

1 âdi kuyu, 2 me'mba 
1 motopompla çalışanı 
soıtdaij kuyusu, 2 mem
ba, 1 âdi kuyu 
1 memba, 1 âdi kuyu 
1 memba, 2 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
2 deıin kuyu 
1 derin! kuyu, 1 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
2 derim kuyu, 1 memba 
2 âdi kuyu 
1 derin kuyu, 1 Adi kuyu 
2 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
1 dierin kuyu, 1 âdi kuyu 
1 âdi kuyu 
5 derini kuyu, •) memba 
1 âdi kuyu 
2 âdi1 kuyu 
2 memba, 1 âdi kuyu 
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Sıra 
No. 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

32 
33 

-34 

tli 
ilçesi 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

Köyün adı 

Karamusul 

Kayabeyli 

Kırıkköy 
Kumsayık 
Küçükkarıştıran 
Müsellim 
Oklalı 
Sakızköy 
Sarıcaali 
Seyitler 
Tatarköy 

Turgutbey 

Umurca 
Yenibedir 
Yenitaşlı 

Toplam 

: Kırklareli 
: Pehlivanköy 

Köyün adı 

Doğanca 
Hıdırca 
tmampazarı 
Kumköy 
Kuştepe 

Tiîkipmar 
Yeşilova 

Pehlivanköy (Merkez) 

Sulu 

+• 

+• 

+ 

+! 

+; 
+: 

12 

Sulu 

-H 

Suyu yetersiz 

+ 

+ 

+ 

+ 

11 

Suyu yetersiz 

Susuz 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

11 

Susuz 

+ 
+ 
-1-
-f 
+ 

+ 

-ı-

Tesisin 
bitiş yılı 

1965 

1965 

1965 

1965 

1962 

Tesisin 
bitiş yıl: 

1964 

Kaynağın cinsi 

1 deri'n kuyu, 2 ıncr.ıba 
1 âdi kuyu 
2 memba, 1 sarnıç, 1 âdi 
kuyu 
1 memba, 1 derin kuyu 
1 memba, 1 âdil kuyu 
2 âdi! kuyu 
1 memba, 1 âdi kuyu 
1 memba, 1 âdi1 kuyu 
1 memba, 1 âdi! kuyu 
1 dorim kuyu 
1 sondaj kuyusu, 1 nrem-
ba- 1 âdi kuyu 
2 âdi kuyu, 1 motopomp
la çalışanı sondaj kuyusu 
1 derim kuyu, 1 âdi kuyu 
3 memba, 1 fiili- kuyu 
.'] me'mba 
1 âdi kuyu 

ı Kaynağın cinsi 

2 memba 
2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu 
2 âdi kuyu, 1 sondaj ku
yusu H 

1 memba, 1 arteziyen 
1 âdi kuyu, 1 motopomp
la, çalışan: sondaj kuyusu 
1 memba, 1 motopomplo 
çalışan sondaj kuyusu 

Toplam 
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ili : Kırklareli 
İlçesi : Pmarhisar 
Sıra 
No. Köyün adı 

Tesisin 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

îli 
İlçesi 
Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Akviran (Akören) 
Ceviz (Çonkara) 
Çayırdere (Manastırdere) 
Evciler 
Erenler (Tekkemahalle) 
Hacıfakılı 
îslâmbeyli (Eumbeyli) 
Karmcak 
Kurudere 
Osmancık 
Poyralı 
Tozaklı 
Yancıklar 
Yeni Mandıra (Sütlüce) 
Yenice 

Toplam 

: Kırklareli 
: Vize 

Köyün adı 

Akpmar 
Aksicim 
Balkaya (Apartoz) 
Çakıllı 
Çavuşköy 
Çövenli 
Develi 
Doğancı 
Düzova 
Evrencik 
Evrenli 
Hamidiye 
Hasbuğa 
Kızılağaç 
Kömür 
Küçükyayla 
Midye (Kızılköy) 

-h 

+• 
+• 
+ 

+ 
-h 
- ı -

+ 
Hr' 

9 

S u l u 

+' 
+ 

-\-
+ 
+ 

+' 
-1-
-I-' 

+ 
' + 

+ 
4-

Susuz 

+ 
+ 

bitiş yılı 

1901 
1959 
.1962 
1965 

1954 
.1961 
1952 
1966 
196! 

1952 
196 i 
1961 

4 
1 
2 

i 
o 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
') 
1 

Kaynağın cinsi 

memba, 1 âdi kuyu 
memba, 1 âdi kuyu 
memba 
âdi kuyu 
memba, 1 âdi kuyu 
memba 
memba 
âdi kuyu 
memba, 1 âdi1 kuyu 
motopomp, 2 â'li1 kuyu 
memba, 1 âdi kuyu 
âdi kuyu 
memba 
âdi kuyu 
memba, 1 âdi kuyu 

Sulu Suyu yetersiz Susuz 

+ 

Tesisin 
bitiş yılı 

1960 

1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1968 
1964 
1965 
1955 
.1963 
1963 
1955 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
2 
1 

Kaynağın cinsi 

memba, 
memba 
memba 
memba:, 
memba, 
memba 
memba 
memba 
memba 
memba 
memba, 
akarsu 
memba 
memba 
memba 
memba 
memba 

1 

1 
1 

1 

âdi kuyu 

âdi kuyu 
âdi kuyu 

âdi kuyu 
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Sıra 
No 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

M. 

Köyün adı 

Müsellim 
Pazarlı 
Sergen 
Soğucak 
Sofular 
Tatarlı (Akıncılar) 
Tatarlı (Okçular) 
Topçu 
Urgaz (Kışlak) 

Toplam 

il toplam 

Mecl İKİ 

Sulu 

+1 

-f 

-f 
+ 
+ 
+ 
16 

90 

B ! öo 8 , 

Suyu yetersiz 

;•+. 

+ 

8 

59 

3 . 1968 

Susuz 

+ 

2 

42 

0 : 1 

Tesisin 
bitiş yılı 

1965 1 
!:)f>5 1. 
19 Of) 1 

1 
1 
1 

196:] 1 
.1962 1 
1961 

Kaynağın cinsi 

memba, 2 âdi1 kuyu 
memba 
memba, 1 udi köprü 
memba 
memba 
A,di kuyu 
memba, L âdi kuyu 
memba 

\ 

CETVEL : II 
A) Kırklareli ilinde sondaj kuyusu artezi-

yen yapan ve Motopompsuz olarak çalışan iç-
mesuyu tesisleri 

1. Babaeski - Yenimahalle 
2. Pehlivanköy - Tilkipınar 
B) Sondaj kuyusu arteziyen yapan ve mo-

topomplu çalışan içmesuyu tesisleri 
ilçesi 

1 — Merkez Lefeci 

G) Sondaj kuyusu motopomplu olarak ça
lışan içmesuyu tesisleri, 

ilçesi Köyü 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 
7 — 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
ıo 
13 — 
14 — 

Merkez 
» 
» 

Babaeski 
» 
/> 
» 
» 
» 

Lülebargaz 
» 

Pehlivanköy 
» 

Pmarhisar 

Bayramdere 
Kavakdere 
Polos 
Ağayeri 
Büğüneülü 
Karahalil 
Katranca 
Kuleli 
Taşağıl 
Âlacaoğlan 
Tatarköy 
Iferkez 
Yeşilova 
Osmancık 

D) Sondaj kuyusu mevcudolup inşaatı ya
pılırken motopomp konulacak köyler. 

ilçesi 

1 Merkez 

3 — Babaeski 
4 — » 
5 — » 
6 — Lüleburgaz 
7 — » 
8 — Pehlivanköy 
9 — » 

Kızılcamüsellim 
Ulukonak 
Erikleryurdu 
Karacaoğlan 
Kadıköy 
Çengelli 
Seyitler 
Kuştepe 
Tilkipınar 

(i. — Çankırı Milletvekili Nur eltin Ok'un, 
(Jankın,ntn bâzı ilçe, bacak ve kasabalarına ne 
zaman ve hangi güzergâhtan elektrik verilece
ğine dair soru önergesi ve, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamı IIefet Sezgin'in yazılı cevabı. 
( 7/').->'•'-') 

1 . t!)(İS 

Millet Mociisi Başardığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vapladııılmasma delâletlerinizi saygı ile arz ve 
rica ederim.. 

Çankırı Milletvek-.li 
Nurettin Ok 
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Çankırı îli'nin İlgaz, Yapraklı, Eldivan, Şa-
banözü, Orta ilçeleri, Çankırı Hine 20 kilomet
re mesafede Korgun Bucağı Yapraklı ilçesine 
15 kilometre mesafede îkizören bucağı vei Orta 
ilçesine üçer kilometre mesafede bulunan Kal-
fat ve Bastak (Yaylakent) belediyelerine^ Ça-
talağzı, Çankırı Enterkolekt Şebekesinden elek
trik yerilmesi hususu daha önce, Elektrik Etüt 
Genel Müdürlüğü vei Etibank tarafından düşü
nülmekte ve bir programa bağlanmış bulunmak
ta idi. 

Bu hale göre ; 
Mezkûr ilçe ve diğer kasabalara elektrik ne 

zaman verilecektir. 
Ayrı ayrı bu kasabalar elektriklerini hangi 

güzergâhtan ve hattan alabileceklerdir. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji ve Kaynaklar Dairesi Başkanlığı 
Sayı : Plân ve Koordinasyon F. H. 2937 

Konu : Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un yazılı soru önergesi Hk. 

5 . 3 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Çankırı'nın bâzı ilçe bucak ve kasabalarına 
ne zaman ve hangi güzergâhtan enerji verile
ceği konusunda Çankırı Milletvekili Nurettin, 
Ok tarafından verilmiş olan yazılı soru önerge
si tetkik edilmiştir. 

Çankırı İli sınırları içinde bulunan İlgaz, 
Yapraklı, Eldivan, Şabanözü, Orta, Korgun ve 
Kalfat'ın Çankırı Trafo Merkezinin tevsii su
retiyle kurulacak 6,3/34,5 Kv lık bir yükseltici 
transformatör ve buradan itibaren çekilecek 
30 Kv lük hava hatlariyle beslenmeleri işi, 
etütleri 1968 yılında tamamlanmak ve teçhi
zat siparişleri ile inşaalanna 1969 yılında baş
lanılmak üzere Etibank'ın 1968 yılı programın
da «Yatırım Projeleri Çalışmaları» arasında 
yeralmış bulunmaktadır. Adı geçen Bankadan 
alınan bilgiye göre bu tesislerle ilgili olarak te
vessül edilecek sipariş ve döviz transferi mua
meleleri imalât, nakliye ve montaj süreleri dik
kate alındığında söz konusu kasabaların Çan
kırı'dan enerji almalan normal şartlarda 1970 
yılı sonlarında mümkün olabilecektik. 

Baştak ve Ovacık kasabalarının elektrik işi 
îse tiler Bankasının 1968 yılı programında tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 

îkizören bucağının belediye (teşkilâtı olma
dığından adı geçen beldenin elektrik işi İller 
Bankasının çalışma konusu dışında kalmakta ve 
belediye teşkilâtı bulunmıyan bucakların elek-
triklendirümesi Köy işleri Bakanlığınca yürü
tülmektedir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

7. — Kütahya Müetvekili Himmet Erdoğ-
muş'un, Kütahya'nın, Simav ilçesi Yeşilköy - Ku
şu yolunun bakımına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı TL Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/640) 

25 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Köy İşleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ve istirham ederim. 

'Himmet Erdoğmuş 
Kütahya Milletvekili 

Bakanlığınız YSE G-enel Müdürlüğünce ha
zırlanıp gönderilen «1967 bütçe yılı Kütahya ili 
yol, su, elektrik çalışma programı» nın köy yol
ları programı bakım kısmı 45 sıra numarasında 
Simav ilçesi Yeşilköy - Kuşu arası (0 - 16) 16 
kilometrelik yolun bakımı 1967 yılı programına 
alındığı ve Kütahya YSE ekibi çalışmada bu
lunmak üzere mahalline geldiği halde çalışma 
yapmaksızın ekibin mahallini terk etmesi ve bu 
suretle yolun bakımının yapılmaması sebebi ne
dir? 

T. C. 2 . 3 . 1968 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 664/03121 

Konu : Kütahya Milletvekili 
Himmet Erdoğmuş'un önergesi. 

4 . 3 . 1968 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 1 . 1967 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/640 - 5825/35690 sayılı yazıya. 
Kütahya - Simav ilçesi Yeşilköy Kuşu yo-

yolunun bakımına dair Kütahya Milletvekili 
Himmet Erdoğmuş tarafından Bakanlığımıza 
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yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. Arz ederim. 

Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilköy Ku§u yo
lunun bakımına dair Kütahya Milletvekili Him
met Erdoğmuş tarafından Köy işleri Bakanlı
ğına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Kütahya - Simav ilçesi Yeşilköy Kuşu yo
lunun bakımının yapılması için makinaların iş 
yerine gönderildiği sırada, işçilerin grev yap
ması sebebi ile, makinaları geri çekmek mec
buriyeti hâsıl olduğu, grevin 10 . 9 . 1967 tari
hinden 10 . 10 . 1967 tarihine kadar devam et
tiği, bu tarihten sonra da sürekli yağışlar se
bebiyle yolun normal bakımının yapılamadığı 
öğrenilmiş bulunmaktadır. 

16 Km. uzunluğundaki bu yolun 6 - 16 km. 
ler arasındaki kısmında 3 aded menfez yapıl
ması ve stabilize malzemesinin de çekilmesi 
icabettiğinden, 1968 bütçe yılı programında 
yolun İslahı hususunda Kütahya Valiliğine ge
rekli talimat verilmiştir. 

8. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Millî Savunma Bakanlığı aleyhine açılan dâva
lara dair soru önergesi ve Millî Savunma Baka
nı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/644) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak ve müddeti içinde ce
vaplandırılmasına delâletinizi önemle rica ede
rim. 26 . 1 . 1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

1. — a) Bakanlığınız aleyhine açılmış olup 
1961 ve 1967 yıllan arasında sonuçlanmış bu
lunan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne 
kadarı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, bakanlıkça ödenen : 

a) Mahkeme harç, pul masraflannın, 
b) Avukat ücretinin, 

her yıl itibariyle tutan nedir? 

2. — a) Aynı yıllar itibariyle, bakanlığı
nızca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı ka
bul olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerin
den ötürü, ödenen ücret ve masraf tutan ne
dir? 

3. — Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? 

4. — Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, bakanlığınız hukuk ser
vislerine mensup, müşavir, avukat ve görevlile
rin istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tutan 
nedir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 4 . 3 . 1968 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 84/1-68 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 29.1.1968 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 5840/35774-7/644 sayılı yazısı. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tara
fından bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi tetkik edilerek önerge cevabı ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in yazı
lı soru önergesinin cevabı : 

1. — a) 1961 (dâhil) yılından 1967 (dâhil) 
yılına kadar Bakanlığım aleyhine açılmış bu
lunan idari dâvalardan, 7 yılhk ortalamaya 
göre : % 86 sı Bakanlığım lehine, % 14 ü Ba
kanlığım aleyhine karara bağlanmıştır. 

1964 - 1967 yıllan arasında ise idari dâva
lardan ortalama olarak % 92,1 i bakanlığım le
hine % 7,9 u aleyhine karara bağlanmıştır. 

b) 521 sayılı Danıştay Kanununun yürür
lüğe konulduğu 30 . 12 . 1964 tarihinden önce 
3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun meri ol
duğu safhada, 1961 (dâhil) yılından 1964 (dâ
hil) yılına kadar 4 yıl içinde açılan idari dâva-
lann cevap layihalanna ve belgelere yapıştın-
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lan damga ve harç pulu yekûnu 177 214 lira 
20 kuruş tutarındadır. 

521 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
30 . 12.. 1964 tarihinden sonra bakanlığımız 
mezkûr kanun gereğince cevap lâyihalarına pul 
yapıştırmamaktadır. Belgeler de re'sen karar 
ve istilâmla kanun sözcülüğü veya dairesince 
istenmekte olduğundan harç pulu yapıştırılma-
maktadır. 

Ancak bu süre içinde karar tashihleri için 
398 lira 10 kuruşluk hare pulu yapıştırılmış
tır. 

Bakanlığım lehine sonuçlanan tam yargı 
dâvaları hâriç vekâlet ücreti hükmedilmemek-
te, Hazine avukatlarınca takibedilen tam yar
gı dâvalarının vekâlet ücreti Maliye Bakanlı
ğınca 4353 sayılı Kanuna göre tahsil olunmak-

, ta ve aleyhimize sonuçlanan idari dâvaların 
vekâlet ücreti ve masrafları da 4353 sayılı Ka
nun gereğince Maliye Bakanlığınca ödenmek
tedir. 

2. — Aynı yıllar içinde Bakanlık aleyhine 
sonuçlanan 511 kararın, tashihi karar yolu ile 
tetkiki talebinde bulunulmuş 38 tashihi karar 
talebimiz kabul olunmuştur. 

Reddolunan tashihi karardan mütevellit ve
kâlet ücreti ve mahkeme masrafları da keza 
4353 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlı
ğınca ödenmektedir. 

3. — Aynı yıljar içinde Bakanlık lehine so
nuçlanan idari dâvaların vekâlet ücreti ve mas
raflar 4353 sayılı Kanun gereğince Maliye Ba
kanlığınca tahsil olunmaktadır. 

4. — Bakanlığım Hukuk Müşaviri ile mua
vinleri ve Hukuk Müşavirliği kadrosunda gö
revlendirilen personel vekâlet ücreti almamak
tadırlar. 

Arz ederim. 
. Ahmet Topaloğlu 

Milli Savunma Bakanı 

9. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Ulaştırma Bakanlığı aleyhine açılan dâvulara da
ir soru önergesi ve Ulaştırma Bakam 'Sadettin 
Bilgiç'in yazılı cevabı (7/653) 

26 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak ve müddeti içinde cevap-

I landırılmasuıa delâletinizi önemle rica ederim. 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmamış 
bulunan idari dâvalardan ne kadarı aleyhte, 
ne kadarı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a) Mahkeme harç, pul masraflarının, 
b) Avukat ücretinin, 

her yıl itibariyle tutarı nedir? 
2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınız

ca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Reddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutarı nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk ser
vislerine mensup müşavir, avukat ve görevli
lerin istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tata
rı nedir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 5 . 3 . 1968 
Hukuk Müşavirliği 

Kayıt No. : 525-6/125-2774 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 29 . 1 . 1968 tarih ve 7/653-5849/35783 
sayılı yazınız. 

Bakanlığımız aleyhine açılan dâvalara dair 
Giresun Milletvekili Kudret Bosuter taraflından 
verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması iste
nen 26 . 1 . 1968 tarihli önergedeki sorularııı 
cevapları iki nüsha olarak ilişikte takdim edil
miştir. 

Arz ederim. 
Sadettin Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. a) Bakanlığınız aleyhine açılmış 
olup 1961 ve 1967 yıllan arasında sonuçlanmış 
bulunan idari dâvalardan ne kadarı lehte, ne 

I kadarı aleylhte karara bağlanmıştır? 
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Cevap 1. a) Bakanlığım aleyhine açılıp 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanan idari 
dâvalardan 119 adedi lehte 30 adedi aleyhte ka
rara bağlanmıştır. 

Soru 1. b) Bunlardan Bakanlığınız aley
hinde sonuçlanmış dâvalar için Bakanlık tara
fından ödenen, 

a) Mahkeme harcı, pul masraflarının, 
b) Avukatlık ücretinin her yıl itibariyle tu

tarı nedir? 
Cevap 1. b) Bakanlığıma karşı açılan dâ

valardan aleyhte karara bağlanan 30 aded dâva 
için: 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Dâva 
adedi 

1 
1 
1 
6 
1 
10 
10 

giderleri 
Lira 

21 
25 
34 
204 
5 

379 
1 055 

K. 

74 
28 
36 
59 
00 
05 
25 

ücreti 
Lira K 

— — 
400 — 

1 600 — 
<— — 

2 100 — 
4 475 — 

Soru 2. a) Aynı yıllar itibariyle; Bakan
lığınızca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı 
kabul olunmuş, kaçı reiddolunnıuştur? 

Cevap 2. a) 1961 ilâ 1967 yıllarında Ba
kanlığım tarafından 9 aded kararın düzeltilmesi 
talebedilmiş ve hepsi reddedilmiştir. 

Soru 2. b) Reıddolunan tashihi karar ta
leplerinden ötürü ödenen ücret ve masraf tu
tan nedir? 

Cevap 2. b) Reddolunan tashihi karar ta
leplerinden ötürü 105,12 lira masraf, 400 lira 
avukatlık ücreti ödenmiştir. 

Soru 3. Aynı yıllar içinde Bakanlık lehine 
sonuçlanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil 
edilebilen ücreti vekâlet ve masraf tutarı nedir? 

Cevap 3. 1961 ilâ 1967 yıllarında Bakanlık 
lehinde hükme bağlanan 119 aded dâva, Bakan
lığa karşı açılmış ve masrafları dâvayı açan ta
rafından ödenmiş bulunduğundan Bakanlık tara-
rafından bir masraf ihtiyar olunmamıştır. 

Bakanlık lehine karara bağlanan dâvalar 
için ise; mevzuat icabı Bakanlık lehine vekâlet 
ücretine hükmedilmemektedir. 

Soru 4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâ
valar itibariyle bu yıllarda Bakanlığınız Hukuk 
servislerine mensup müşavir, avukat ve görev
lilerin istihkak kesbettikleri ücreti vekâlet tu
tan nedir? Bu ücret hangi esaslar dâhilinde 
tesbit edilmektedir? 

Cevap 4. Bakanlığın görevleri ve kurulu
şu hakkındaki 4770 sayılı Kanunun 14 ncü 
maiddesinde yazılı olduğu veçhile; Bakanlık 
Hukuk Müşavirleri (halen üç aded Hukuk Mü
şaviri vardır) malî konular dışındaki idari dâ-
valann duruşmasında Bakanlığı temsil yetkisi
ne sahiptirler. 

Bakanlığıma karşı açılan tazminat ve diğer 
ödeme ile ilgili dâvalarda Bakanlığımı, 4353 
sayılı Kanuna göre Hazine avukatlan temsil 
ederler. 

Bakanlık Hukuk Müşavirleri ve Hukuk Ser
visinde görevli diğer memurlara maaşları dı
şında her hangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

1389 sayılı Devlet dâvalannı intaceden 
avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hak
kındaki Kanundan Maliye Bakanlığı Baş Hu
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğü avukatları faydalanmaktadır. 

10. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlii'nün, 
kamu sektörü yatırımlarından Tunceli ilinin de 
istifade ettirilmesine ve Tunceli enerji ve nakil 
hattının ele alınıp alınmıyacağına dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
ttezgin'in yazdı cevabı (7/663) 31 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru 1. Kamu sektörünün hizmet götüren 
yaitırımları bu hizmetlerden yararlanmıyan küt
lelere yöneltilerek, bu kütlelerin yoğun bulun
duğu az gelişmiş bölgelere öncelik verilerek ya
pılması lâzımdır. Tunceli ili az gelişmiş bir böl
gede bulunduğu ve tarihi hadiseler sebebiyle 
1938 yılma kadar herhangi bir kamu sektörü ta
rafından yatırım yapılmadığından her bakım
dan geri kalmıştır. Bu sebeple Bakanlığınızca 
yapılacak yatırımların bir kısmının adı geçen 
ilimize ayırmak suretiyle öncelik vereceği inan-
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cini taşımaktayım. Hal böyle iken vekâletinizi 
ilgilendiren bâzı yatırımlar yapılırken bu önce
lik durumları nazara alınmadığını görmekteyim. 
Zira bu gün bâzı vilâyetlerin köylerine bile 
elektrik enerjisi verildiği halde Tunceli il mer
kezi ve ilçe merkezlerine ancak 1970 yılında 
elektrik verileceğini Etibank Tesis Müdürlü
ğünden öğrenmiş bulunmaktayım. Halbuki Tun
celi grupu enerji nakil hattı 1967 yılında Tun
celi Hozat - ve Tunceli - Ovacık hattı hariç, di
ğer Tunceli - Elâzığ, Tunceli - Pertek, Tun
celi - Mazgirt ve Tunceli - Nazmiye hatların 
etüdleri yapılmış ve Elâzığ - Tunceli hattı da 
1967 Temmuz ayında direkt ihalesi yapılmış
tır. Durum böyle olduğu halde ihale edilen hat-
da dâhil olmak üzere Tunceli grupu enerji na
kil hattı ve Trafo'nun 1970 yılma bırakılmasın
da «az gelişmiş bölgelere öncelik verme» gö
rüşüne aykırı olmazmı? Bakanlığınız Tunceli il 
ve ilçe merkezlerini bir an önce elektriğe kavuş
turmayı ve dolayısiyle bu yerlerin sosyal ve ik
tisadi düzende bir ilerleme kaydetmeyi düşünü-
yormu? Düşünüyorsa 1968 yılında Tunceli Gru
pu enerji nakil hattı ele alınacak mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Yatırımlar Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 09/8012/331 

Konu : Tunceli Milletvekili Sa
yın Hasan Ünlü'nün Tunceli 
havalisinin elektrik iletim te
sisleri ile ilgili yazılı sorusu hk. 

5.3.1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tunceli ve havalisinin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını biran önce gerçekleştirmek üzere 
kamu sektörü yatırımları arasında bu bölge için 
elektrik iletim tesislerine öncelik tanınmış ve 
Tunceli il merkezi ile ilçeleri enerji ve nakil 
hatlarının yapımı işi yatırım plânına uygun ola
rak Etibankça ele alınmıştır. 

Soru kapsamına giren E. N. hatlarından : 
— Elâzığ - Tunceli hattı 1 . 6 . 1969 da ik

mal edilmek üzere 13 . 9 . 1967 tarihinde ihale 
edilmiş; 

I — Tunceli - Pertek, Tunceli - Mazgirt, 
Tunceli - Nazimiye hatlarının arazi etütleri ya
pılmış olup, güzergâh plânlan çizimine geçil
miş; 

— Tunceli - Ovacık - Hozat hattı arazi etüt
lerine başlanmış; 

Bulunmaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edil

miş olan termin programlarındaki süreler için
de ikmaline âzami gayret sarf edilen söz konu
su yatırımların heyeti umumiyesi 1968 yılı ya
tırım programında bir grup halinde mütalâa 
edilerek, her ne kadar 1970 yılında bitecek tarz
da gösterilmiş ise de, normal şart ve imkânlar
da her hangi bir aksaklık olmadığı takdirde, 
ihale edilmiş bulunan Elâzığ Tunceli hattı nor
mal süresinde ikmal edilerek Tunceli il merke
zi 1969 yılında elektriğe kavuşturulmuş olacak
tır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Ref et Sezgin 

11. —• Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Amasya'nın Boğazköy içinden geçen T er sa
kan ırmağına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Ref et Sezgin'in yazılı ce
vabı. (7/668) 

9 . 2 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına, delâletlerinizi arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

1. — Havzadan gelen, Tersakan Irmağı, 
Amasya merkeze bağlı «Boğazköy» hududuna 
kadar Devlet Su işleri, Samsun Bölgesince te
mizlendiği, 

2. — Temizlemeden mütevellit, sular topla
nıp bir baraj manzarası andırmada ve Amasya 
Boğazköy arasındaki 14 kilometrelik mesafede 
bulunan, bağ ve bahçeler sular altında kalmak
ta, harabolmaktadır. 

3. — Vatandaşların ifadesine göre, bu temiz-
I leme Amasya'dan itibaren «Boğazköy'e doğru» 
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Yeşilırmak üzerinden yapılsaydı, bu su birik
mesi olmıyacak 3 000 dönümlük bağ ve bahçe
ler harabolmıyacak denilmektedir. 

4. — Temizlenmesi zaruret halini alan bu 
durum karşısında 3 000 dönüm arazi sahiple
ri, Devlet Su işlerine müracaat ettiklerinde, ya
ni Amasya'dan Boğazköye kadar olan 14 kilo
metrelik mesafenin temizlenmesi için ilgililer 
sizin orası «rantabilite» değil denmektedir. 

5. — Bu durum karşısında vatandaşlar sız
lanmaktadırlar. 

6. — Bakanlığınız bu durum karşısında bir 
tedbir almış mıdır? Almamışsa ne düşünmekte
dir? 

T. C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/247 -10378 

5.3.1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 2 . 1968 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/668 - 5957/36467 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un 
«Amasya'nın Boğazköy içinden geçen Tersakan 

8 . 3 . 1968 O : 1 

Irmağı» na mütedair yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Ref et Sezgin 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un «Amas
ya'nın Boğazköy içinden geçen Tersakan Ir
mağı» na dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Amasya - Merkez bağ ve bahçeleri ile Boğaz
köy arazisinin Tersakan çayı taşkınlarından ko
runması konusu, son taşkınlardaki zararlar da 
nazarı itibara alınarak etüdedilmiş ve 200 Ha. 
arazinin korunması için 12 Km. tulde yatak ıs
lahı rantabl bulunmamıştır. Tesis bedeli 
5 040 000 Tl. olup, rantabilitesi 0,50 dir. Ayrı
ca 1 800 000 lira istimlâk bedeli gerekmekte
dir. 

Diğer taraftan, taşkın kontrolü tesisleriyle 
korunması rantabl bulunmıyan Tersakan Irma
ğı mansab kısmındaki taşkınların, istikşaf ça
lışmaları tamamlanmış bulunan Tersakan pro
jesi meyamnda tesbit edilen Tuzla Barajı ile 
kontrol altına alınması öngörülmüştür. 

1968 yılında tamamlanması programlaştınl-
mış bulunan Tuzla barajına ait plânlama çalış
malarının ikmalini mütaakıp, baraj kabili inşa 
ve rantabl bulunduğu takdirde, bütçe imkân
larına bağlı olarak, DSİ inşaat programlarının 
tanzimi sırasında nazarı itibara alınacaktır. 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ1 GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - l i aNCİ DEFA OVA KONULACAK 

İŞLER 
H 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLLN İŞLER 

D - TÜZÜK GEREĞİNCE DİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi 
Fikret Turhnngil ve 9 arkadaşının. Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde, eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 ııci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 19G7] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
G02:i sayılı Türk Tahinleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve l i ö e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
2G . 12 . 19G7] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 2G . 12 . 19G7] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Uner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada

let Komisyonu raporu (2/040) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2G.12.19G7] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 2G . 12 . 1Î)G7] 

G, — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ila-
ni'den doğma 1017 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı. hakkında ka
nım tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 2G . 12 . 19G7] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/103) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi •: 17 . 1 . 1908] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi ÇYükbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, M illet Meclisi içtüzüğünün 1.V7 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/59G) (S. Sayısı : 4S1) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 19G8] 

9. _ Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet-Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci 
ok) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 19G8] 

10. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 



30 . 4 . 19G4 tarihli Haftalık Karar Cetvelin- I 
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/G9) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. —Si i r t Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Gül'doğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karaıa Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kuralda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki • 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cuımhuriyet Senatosu S. Sa
yısı ; 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2.1968] ' 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

16. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

17. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldurılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon rapora. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

18. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Kanma Komisyon rapora. (3/48) (S. Sayı
sı : 4S5) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğarıoğ-
lu'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkorevsıi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 488) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğaın'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması ılnakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa >ve Adalet komisyanlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama „ dokunulmıazlığmıu kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ye Adalet komisy<mlarından mürek-



kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etcm 
Kılıçoğlu'num yasama dokunulmazlığınım, kaldı
rılması hakkımda Başbaıkanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Kamisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Çorum MilHetvekili Abdurrahman 
CrüLer'in yasama dokumum aslığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapom. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

24. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokumulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet kam by omlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat ÂM Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbaıkanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyomlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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let komisy omlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da-
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
bam'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
im yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığımın kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-

ran'm yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — Samsun Milletvekili Kanaran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

27. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkomisyomlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başjbakamlık tezkeresi re Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasaima dokunulmazlığınım kaldırılması hakkın
da (Başbakanlık tezikenesi ve Anayasa ve Ar]a-
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/305) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .'1968] 

38. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

39. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa \̂ > Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 50G) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19(58] 

41. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 50S) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1908] 

42. — Çanakkale Milletvekili Cıhad Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19GS] 

43. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — istanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya .Mili et vekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
LDağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

4G. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

48. — Adana Milletvekili Turhan Dilligilın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Orhan Scyfi Or* 
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. •— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

51. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi': 8 . 2 . 19G8] 

52. — Nevşehir Milletvekili1 Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müj-ekkep Karma Kb-
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misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968]' 

54. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

55. — Giresun Milletvekili İbrahim Etcm 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Scyfi 
Orhun'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İ s t a n b u l Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

59. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 .1968] 

61. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — izmir Milletvekili Osman Zeki Bfeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 196S] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/54G) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hafekın-
<'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968]. " . 

69. — Konya Milletvekili Selçuk Aytân'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 



— e-— 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Tokat Milletvekili Bedretin Karaer-
kek'itı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtana tarihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
«raporu (3/586) (S. ıSayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
Tapo.ru. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi • 8 -. 2 . 1968] 

74. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. —• Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

.raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligi-1'hu 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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Ict komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi- Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Kanisy onlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi • 8 .2 .1968] 

95. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 560) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/302) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

98. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adaılet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 .2 ,1908] 

100. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-



misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
h i : 8 . 2 . 1968] 

102. —• Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi :' 8 . 2 . 1968] 

103. — Trabzon Milletvekili Ahmet Oebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . İÜÜ8J 

104. _ İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hoıı'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/700) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tnrihi : 8 . 2 . 10081 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma, tarihi : 8 . 2 . 10081 

10G. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecc-
."vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma.Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 57G) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 10G8] 

107. •— İzmir Milletvekili Lcbit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Niğ
de Milletvekili Solâhattin Hakkı Esatoğlıı'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/700) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
yasama .dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) CS. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 10081 

10.9. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi Y# Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma. Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi - . 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
girin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
girin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Ada'et komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19G8] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
girin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/74G) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19G81 

114. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gll'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19081 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa vo Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

116. — İstanbul Milletvekilli Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana-



yasa T* Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

118. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, yasama' dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi re Anayasa 
vo Adalet komisyonlarından mürekkep Kırma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
da Başbakanlık tezkeresi re Anayasa re Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmam hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Adana Milletvekili Turhan DiMigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Adana Milletvekili .Turhan Dillrgir. 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi re Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Üa-
ğıtma tarihi :8 . 2 . 1968] 

126. — Çanakkale Milfletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması haıkkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallct komisyonCanndan mürnkkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S, Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi - 8 . 2 . 1968] 

128. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haık
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Sakarya MlMetvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının ka'ldırıllması 
hakkında Başbaıkanluk tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
AdaT.et komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasaona dokunulmazlığının kaldırıLması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komlsyonCarodan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi :8 . 2 . 1968] 

133. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re Adalet 



komisyonlarından mürekkep Karma Koriliöyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 .1968] 

135. — Malatya Milletvekilli Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayışa : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligii'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan DiUigil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Haşbakanbk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/800) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

(143. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

X 144. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı mdadelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

145. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıın, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 146. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kosinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
todkerosi ile 1963 Bütçe yılı Kosinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağılana tarihi : 
• 5 . 3 . 1968] 

X 147. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabıma aıit uygunluk bildirkni-
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Keainhosap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
681) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 148. — Ceza ve Islâh Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko-



misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtana tarihi : 2 . 3 . 1968] 

149. — Yozgat Milletvekili Celâl Sımgur'un, 
yaşatma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da BaşbaJkanlıik tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

V 
İIÜ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon rapora (1/313. 
2 /1 , 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının. 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 353 
ve 351 ü 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2 L12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
»rlacaklarıııın terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvckili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
100 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 19671 

9. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ııcı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları. (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
'Mehmet Ali Demirin, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin-
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
g-eçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 



X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 13Ö ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1907) 

X 13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2S34 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 10 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/1G, 2/177) 
(S. Sayısı : 200 ve 200 a 1 nci ek) [Dağıtına 
tarihi : 25 . 12 .1007] 

14. — Emekli sarıdıklariylc maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/5G) S. Sayısı : 420 ve 420 a 1 nci 
ek) | Dağıtma tarihi : 25 .'12 . 1007] 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 00 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1028 doğumlu ilacı Al-
tıner'c vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12. 1907] 

10. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş vo görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/303) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 10371 

17. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca vo 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/210) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 2G . 12 . 10G7] 

18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı vo İçişleri, Tarım ve Saflık ve Sosyal 

12 — 
Yardım komisyondan raporları ("I/İSO) (S. Sa
yısı : İC.1) [Damıtma tarihi 27 . 12 . İDG7] 

10. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5230 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/370) (S. Sayısı : 4GS) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1008] 

20.'— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızo-lu'-
nun, 22 . 3 . 1020 tarih ve 780 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/250) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 19GS] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölga 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/20S), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 230 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 10 . 1 . 100S] 

X 22. — Devlet Op^ra ve "Halesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/100) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1G.1.19G8] 

X 23. — 54-11 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu baklandaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) | Dağıtma tarihi : J0.1.1008J 

24. —• Bursa. Milletvekili Sadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri,. Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: İG . 1 . 1908) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyoııların-

j dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis-



— 13 
yon rapora (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 19GS] 

26. —Jandarma'Kanununda derişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 19G8] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lıı'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 19G8] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiylc açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1T68] 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan -3G5G sayılı Kanuna bağ
lı (1) sajyılı cetvel ile tadili ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 19G8] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3G5G sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon rapora. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 19G8] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Kifat öztürk-
çinc, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tcvfik Inci'uin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/2G, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 2G . 1 . 19GSJ 

32. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üvesi 
Hasan Âli Türker ve G arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek

lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/5G1) (S. Sayısı : 5C1) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 19G8] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 19G81 

X 34. — Genel nüfus yazımı kamımı tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayıs ı : G14) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana MilVtvcldli Turhan Dilliml'm, 
2G5 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Da-ıtma tarihi : 7 . 2 . 196*1 

38. — Sa'karva Milletvekili ITnvrettin Uyrnl 
ve Ankar;: 'Milletvekili llyas Scçkin'in. 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kamınım 35 
nei maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kamın teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/6:79) (S. Sayısı : G23) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 19681 

39. — Çorum Miiptve'lciii Ahmet Üysıl ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif Kade
melerinde hizmet gören bölge z/ıraat.okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Damıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

40. — Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser-
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maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmcsdne dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinıin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .19G8] 

41. — Abana ve Bozkurt adları i'le iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabrı Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ile/1 

kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. —• Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının. 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri. 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci çit) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

44. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 

raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

45. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile 
Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaarrı 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961. tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 .2 .1968] 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması' hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20.2 .1968] 

48. — Asayişe müessir bâzı fiililerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 


