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Sayfa 
1. — GEÇEN •TUTANAK ÖZETİ 36 

2. — GELEN KÂĞITLAR 36:37 

3. — YOKLAMA 38 
4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 38,54 

1. — İçişleri Bakanı Faruk Sukan'ın, 
önceki gün Gaziantep'te cereyan eden 
olaylar ve alınan tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 38:39 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
İstiklâl Madalyası sahiplerine verilmesi 
gereken şeref aylıklarının ödenmesinde 
karşılaşılan zorluklara dair demeci ve 
Maliye Bakan Vekili ve Devlet Bakanı 
Seyfi OztürkHin cevabı. 39:41 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, üniversitelerimizde yapılması ge
reken reform çalışmalariyle ilgili demeci 
ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun cevabı. 41:42 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa-

D Ö N E M : 2 

Sayfa 
Ok'un, Ege pamuk ekicilerinin, çiğit 
fiyatlarının düşmesi üzerine, uğradıkları 
sıkıntılı durumlara dair demeci ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı. 421:43 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiT'e 
İçişleri Bakanı Faruk Sukan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1017) ' 43 

6. — Vazife ile yurt dışına giden 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a Devlet i 
Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018) 43: 

44 
7. — Vazife ile yurt dışına giden Millî j 

Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin j 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1019) İ 44 

8. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir ile İstanbul Milletvekili Nurettin 
Bulak'a izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1016) 44 
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Sayfa 
9. — Afvon Karahisar Milletvekili 

Muzaffer özdağ'm, Hükümetin içgüven-
lik işlerinde ihmali, yetersizliği ve ha
talı davranışları olduğu iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/76) 44: 

46 
10. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar 

ile Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın 
pamuk politikasının bütün yönleriyle in
celenmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/33) 46 

11. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, yabancı sermaye politikasının 
ulusal çıkarlarımıza tesir eden hususla
rımıza tesir eden hususlarını incelemek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/34) 46:47 

12. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin 
korunması konusunda gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/35) 47:48 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un, bağcılıkta, üretimdeki güçlükle
rin ve verim yetersizliğinin sebeplerini, 
iç ve dış pazarlamada üretici aleyhine 
işleyen hususları, maliyet, fiyat ve kredi 
dağıtımındaki .mevcut durumun denge
sizliğini tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Genel 
Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/36) 48: 

51 
14. — Komisyonlara üye seçimi. 51:53 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, aday gösterildiği Güm
rük ve Tekel Komisyonu adaylığından çe
kildiğine dair önergesi. 54 

16. — Urfa Milletvekili Cemal Güven'-
in, aday gösterildiği imar ve iskân Ko
misyonu adaylığından çekildiğine dair 
önergesi. 54:55 

17. — Grup Başkanvekillerinin, üçün
cü toplantı yılında mevcut bulunan he
nüz görevlerini tamamlamamış olan Ge
çici komisyonların ve üyelerinin bu top-

Sayfa 
lantı yılında da göreve devam etmeleri
ne dair önergesi. 55:64 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 53 
1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sa

yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek, 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Se
natosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm, ti özel 
idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı 
kuruluşlar personeline avans verilmesi 
hakkında, Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, 657 sayılı Devlet Memurları 
Ka-nununa ek 819 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahmet ihsan Birincioğlu ile 
Denizli Milletvekili Zafer Nihat Özel'in, 
özel idare ve belediyelerle Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlileri
ne avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair, Cum
huriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, 657 sayılı Kanuna yeniden 
ek yapılması hakkında, istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalı
şanlarımı aylık ve ücretlerine geçici zam 
uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna 
ek, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 5 arkadaşının, Mahallî idarelerde ve 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan 
memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, 
dul ve yetim aylığı alanlara da geç'ci 
zam verilmesini sağlamak üzere 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir mad
de eklenmesine dair ve Balıkesir Mil
letvekili Adnan Akın'ın, 29 . 12 . 1905 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifleri ve 
içişleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komsiyonlarından 4 er üye seçilerek ku-

- 34 — 
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Sstyfa 
rulan Geçici Komisyon raporu (1/508, 
2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 
2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. 
Sayısı : 716) 53:54,102:105 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 65 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 65 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
deki boykot olayına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in yazılı ce
vabı (7/598) 65 

2. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı ilhami Ertemin yazılı cevabı 
(7/647) 65:66 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Kemer Barajı lojmanlarının eğitim 
işlerinde kullanılmasına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp, Tarım Baka
nı Bahri Dağdaş ve Millî Eğitim Bakanı 
ilhami Ertem'in yazılı cevaplan (7/730) 67:68 

4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin, Muş'un Bulanık ilçesindeki lise bina
sına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
ilhami Ertem'in yazılı cevabı (7/734) 68:69 

5. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan ilşere dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/744) 69:72 

6. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, ithalât ve ihracat yapmaktan me-
nedilen gayrimüslimlere tekrar müsaade 
verilme sebebine dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/765) 72:73 

7. — Çankm Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'in, Güreş sporunun ıslah edilmesine 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'-
ın yazılı cevabı (7/799) 73:76 

8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, Bilecik'te bir yatılı öğretmen okulu in
şası ile Bozüyük'te lise açılmasına dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı ilhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/801) 76 

9. — Çankın Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'in, ihraç mallan kontrol lâboratu- ı 
varlarının ne zaman kurulacağına dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ce
vaplan (7/806) 76j:80 

10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya Ceza Evinden haksız 
olarak çıkarılan gardiyanlann mağduri
yetlerinin önlenmesine dair sorusu ve Ada
let Bakam Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/816) 80:81 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
rat öner'in, Eber ve Akşehir gölü taşkın
larının önlenmesine dair sorusu ve Enerji 
ve Tabu Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/819) 81:82 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 
Yazılıgürgen köyünde oturan üç Millî Mü
cadele Kahramanına, İstiklâl Matalyası be
ratı ile şeref aylığı verilmesine dair sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/857) 82:83 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, yaprak tütünün rekolte, maliyet ve sa
tış fiyatı ile ortalama ihraç ve miktanna 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
ibrahim Tekin ile Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in yazılı cevaplan (7/867) 83:93 

14. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisine ve 
serbetçiotu ziraatinin geliştirilmesine dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbra
him Tekin'in yazılı cevabı (7/870) 9$ :94 

15. — Hatay Milletvekili Reşat Mur-
saloğlu'nun, Ankara •- tstanbul yolu üzerin
de yapılan top atışlarının başka bir bölge
de yapılmasına dair sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ya
zılı cevabı (7/887) 94:95 

16. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, memur evleri yapılmasına dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'- \... 
in yazılı cevabı (7/891) 95:96 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un, Tortum ilçesine bağ
lı Aksu köyünün başka bir yere nakline 
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Sayfa 
dair eorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğhı'nun yazılı cevabı (7/892) 

18. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Adana köylerinin ilk-
wkul ihtiyacının hangi yıl programına alın
dığına «dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/893) 

19. — Aydın Milletvekili M. 
Koç'un, Aydın'da bir akşam lisesi açılma
lına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı ürtem'in yazılı cevabı (7/897) İ 

96: 
97 

97: 

Sayfa 
20. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Şevki Gülerin, Afyon Karahisar'ın Emir
dağ ilçesinde turizm belgesini haiz turizm 
acentası bulunup bulunmadığına dair so
rusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Kürşad'ın yazılı cevabı (7/905) 99 

21. — Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, esas 7/670, 681, 683 ve 765 nu
maralı yazılı soru cevaplarının geciktiril
diğine dair sorusu ve Millet Meclisi Baş
kanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/909) 100:101 

«•»»-

1. — GEÇEN RJTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra 
yapılan birleşimde çoğunluğun kalmadığı yokla
ma sonucunda anlaşıldığından, 

15 . 11 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,12 de son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamüoğlu 
Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASABILAR 

1. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkında kanuna ek 
kanun tasarısı (1/559) (içişleri ve Plân komis
yonlarına). 

2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1 560) (Bütçe 
Karma Komisyonuna). 

TEKLİKLER 

3. — Amasya "Milletvekili Nevzat Şener ve 
Manisa Milletvekili Ertağrul Akça'nm 6122 
«ayüı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5484 
sayılı Kanunim 66 ncı maddesinin (B) fıkra
sında değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/743) (Maliye ye £»üxı feomisyonlarına). 

—m 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, T. C. Ziraat Bankasının tarım üreti
cilerinde olan alacaklarının tahsilinin ertelen
mesine dair kanun teklifi (2/744) (Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonlarına). 

5. — İstanbul Milletvekili Beşrt Ülker'in, ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi (2/745) (Çalışma Komisyonuna). 

6. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 numa
ralı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu 
kanuna göre tutuklu veya hükümlü bulunanla
rın cezalarının affı hakkında kanun teklifi 
(2/746) (Adalet Komisyonuna). 

7. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Meclis içtüzüğünün 195 ve 196 ncı 
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maddelerinin değiştirilmesi hakkında tüzük 
teklifi (2/747) (Anayasa Komisyonuna). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca 'nın, öğretmen yetiştiren yüksek 
öğretim kurumlarında geçen öğretim «apehrfe-
nin kıdeme sayılma» hakkında kanun teklifi 
(2/748) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân komis
yonlarına) . 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türk Ceza Kanununun 99, 460 ve 48fr nou mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/749) (Adalet Komisyonuna) 

10. — Ankara Milletvekili^ İ SJıtka Hatipoğ-
luviran* 5434 sayılı T. €L Emekli Sandığı- Kanu
nunun muaddel 89 ncu maddesine bir öfcss. «İç
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/750) (Ma
liye ve Plân komiışsmianna). 

IX — Çorum Milletvekili Hümi inetsulu-
mmv Atatürk Enstitüsü kanımiL talüifi. (2v7&l) 
(Julü Bğüanv Dffitiiye vt "ffSam fasmıi^RMâftr 
rina) 

12. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
4 arkadaşının, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu
nun 36 ncr maddesine bir fıkra, eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/752) (Maliye, İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

13. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı ve Trabzon Milletvekili Ahmet thsan Bîrin-
cioğlu'nun, 4753 sayüı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun kamulaştırmaya ilişkin maddeleri
nin değiştirilmesi ve zirai gelişmeye yararlı 
bâza: madde ve fıkraların ilâvesine dair kanun 
teküfis (2/7Ö3) (Tarmv Köy İşleri, Maliye 
imar ve İskân, Adalet ve Mâı* temi-sjsofcîaanBe^ 

M. — Cumhuriyet Senatom istanbul liysi 
Mahra* J&aeiey'Hş. İstiklal ûtafelyatt variB-

miş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şe-
r#£ ajljft bağlanması hakkındaki 1005 sayılı Ka
nuna 2 ek madde eklenmesine dair kanun tek
lifi. (2/754) (Millî Savunma, Maliye ve Plşn 

i kaaMsyenla*mı$ 

TESKERELER 
15. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakandık; taateaav (â/ÜBO} (/tınyuaa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
oasyena.) 

16. — Adana Milletvekili Turhan. Dilligil'in, 
yasama dokımnlmazTığınıu kaudırümasuıa dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1011) (Anayasa ye 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

17. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşjı'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırımasına 
dair Başbakanlık tezkeresi Ç3/1012) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

1& — Ksysasfc Hületvtkili Fehmi G&aaalı-
oğAs'Banv yM9jm& ctoİBBst&Eaabğaım ^ıHupft-
mtsam teke Başfoftfca.nhk tnatereak (3/1044)-
(ârapafli. w Adalet laram^oniBMandaii naüfifaV 
kep Karma Komisyona) 

10; — TJHa MüTetvekiIi Hüsamettin Ko
ran rın, yasama, dokunuTmazIığmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/t0I^) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

» . — Stop Mttetsrekili M&ataia iU#*on'-
ın* yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/10X57 (Ana
yasa. ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

•l — ı » 

— 31 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- | (Yoklama yapıldı.) 
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ- BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere basmalarını rica ederim. I melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, ön
ceki gün Gaziantep'te cereyan eden olaylar ve 
alınan tedbirler hakkında gündem dı§ı de
meci. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Faruk 
Sitkan, dün Gaziantep'te cereyan eden olaylar 
üzerinde Yüce Meclise bilgi vermek üzere 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın 
Sükan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dün Gaziantep'te cereyan eden olaylar hakkın
da Yüce Meclise maruzatta bulunmak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Olayların sebep ve cereyan tarzı şöyledir: 

Hırsızlık ve katilden aranmakta ve hali fi
rarda bulunan bir şahsın Ântep'te bulunduğu 
ve dolaşmakta olduğu ihbarı üzerine, 9.11.1968 
günü gerekli tedbirleri alan ve arama ekiple
rini bizzat idare eden Gaziantep Emniyet Mü
dürü Osman Nuri Gezmen, bildirilen eşkale 
uygun bir otomobil ile karşılaşmıştır. Araba 
sürücüsü, yapılan bütün kanuni ihtar ve ikaz
lara rağmen durmamış, aksine arabasını sü
ratle ve ezmek kastiyle emniyet müdürünün 
üzerine sürmüştür. Emniyet müdürü şüpheli 
şahsı yakalamak ve otoyu durdurmak maksa-
diyle Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununu 
uygulıyarak tabacasını kullanıp ateş etmek 
mecburiyetinde kalmış ve şahıs yaralı olarak 
ele geçirilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Bizzat emniyet müdürü tarafından ânında 
hastaneye götürülen yaralının kaçakçılıktan 
sabıkalı, ehliyetsiz oto sürüsücü 1952 doğumlu 
Recep Kara olduğu tesbit edilmiştir. 

Recep Kara'mn tedavi edilmekte olduğu 
hastanede 13 . 11 . 1968 günü ölmesi ve ölüm 
haberinin yakınları tarafından duyulması üze
rine, bâz tahrikçilerin de tesiri ile Devlet has
tanesi önünde bir kısım halk toplanmıştır. 11 
Jandarma Kumandanı ve ilgililerin topluluğa 
hitabetmek suretiyle dağılma ihtarında bulun
muşlar ve burada sükûneti sağlamayı başar
mışlardır. Topluluğun dağılması üzerine cena
ze yakınlarına teslim edilmiştir. 

Yaralının 13 Kasım gecesi ölmesi üzerine 
14 . 11 . 1968 günü düzenlenen cenaze töreni 
sırasında toplanan ve devamlı muayyen tahrik
lerle toplanan 400 ilâ 500 kadar şahıs saat 
11,30 sıralarında, içinde emniyet müdürlüğü de 
bulunan, vilâyet binası önüne gelmiştir. De
vamlı tahriklerle, mütecessis vatandaşların da 
toplanması ile topluluğun yekûnu 2 000 i bul
muştur. Tahrikler artmış, uzaktan aleyhte te
zahürat başlamış ve Hükümet binasının pen
cereleri taşlanmıştır. Gerek Hükümet binasının 
ve gerekse bitişiğindeki adliye binasının cam
ları büyük ölçüde uzaktan atılan taşlarla tah-
ribedilmiştir. 

Tecavüzlerin vilâyet binasına müteveccih 
bir hal alması üzerine, vali kanuni yetkisini 
kullanarak askerî birliklerden yardım istemiş, 
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celbedilen kuvvetler Hükümet konağında ve 
lüzumlu diğer yerlerde tertibat almıştır. 

Hükümet konağı civarından uzaklaştırılan 
topluluk bu defa Merkez ve Akyol Polis kara
kollarına teveccüh etmiştir. Emniyet ve askerî 
kuvvetlerin aldığı tedbirlerle her İM karakol 
muhafaza altına alınmış, tecavüz önlenmiş ve 
mütecavizler def edilmiştir. Olaylar sırasında iki 
karakolun bir kısım camları kırılmış, polise ait 
bir jip devrilip kısmen yakılmış, iki arabanın sa
dece camları kırılmış ayrıca bir motosiklet tahrip 
edilmiştir. 

Gaziantep valisi ve garnizon yetkilileri olay
ların başından itibaren tam bir işbirliği içeri-
esinde çalışmak suretiyle lüzumlu bütün tedbir
leri almışlar, daha vahîm olaylara sebebiyet 
vermemek, kan akıtmamak ve can kaybına mün
cer olabilecek davranışlarda bulunmamak husu
sunda vazifeliler âzami dikkat, soğukkanlılık 
ve itina göstermişlerdir. Tahrikçiler ve teşvik
çiler ile suç işliyenler olayların başlangıcından 
itibaren vazifelilerce tesbit edilmiştir. Yeni hâ
diselere fırsat ve meydan bırakmamak husu
sunda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Vilâyet binasının muhasara edildiği, bâzı 
dairelere girilerek tahriplerde bulunulduğu 
yolundaki haberlerin hakikatle ilgisi yoktur. 
Gerek vali ve gerekse diğer görevliler vilâyete 
girip çıkmışlar, vali iki defa topluluğa hita-
betmek suretiyle tansiyonu düşürmeye de kıs
men muvaffak olmuştur. Olaya adlî makamlar 
el koyduğu gibi, idari yönden de başlangıçtan 
beri takibata geçilmiş bulunmaktadır. Bu ölüm 
hâdisesini vesile ittihaz ederek tahrik ve teş
vikler yapan, Hükümet otoritesini kırmaya 
müteveccih davranışlarda bulunan, kanunları 
ihlâl eden suçluların, olayların başlangıcından 
itibaren vazifelilerce tesbit edilmiş olduklarım 
ve bunların adaletin pençesine teslim edilecek
lerinden hiç kimsenin şüphesi bulunmamasını 
yüksek huzurlarınızda arz ederim. 

Saygılarımla. (A. F. sıralarından alkış
lar) 

2. —' Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İs
tiklâl Madalyası sahiplerine verilmesi gereken 
şeref aylıklarının ödenmesinde karşılaşılan zor
luklara dair demeci ve Maliye Bakanvekili ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı. 
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BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Ferda 
Güley, İstiklâl Madalyası sahiplerine verilmesi 
gereken şeref aylıklarının ödenmesinde karşı
laşılan müşküller üzerinde gündem dışı söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın arka
daşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin te
melinde kanları ve kahramanlıkları bulunan, 
kendilerine İstiklâl Savaşı mücahitleri adını 
verdiğimiz çok yaşlı ve çok muhterem vatan
daşlarımız hayatlarının son safhalarında bü
yük sıkıntı içindeydiler. Bunlardan bir kısjnı 
bize hicap verecek usullerle hayatlarım i^â-
me etmekteydiler. Milletvekili ve senatör $r-
kadaşlaramz kanun teklifleri vererek bu va
tandaşların yardımına koşmak yolunu tercih 
ettiler. Hükümetimiz bu davranışa büyük J>ir 
cömertlikle katıldı ve Yüce Meclislerce, Hükü
metin sahip çıktığı cömertliği de aşarak daha 
da büyük bir üstün cömertlikle bu vatandaş
larımızın yardımına koşuldu ve hepinizin bil
diği gibi, 20 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı 
bir Kanun çıkarıldı. 

Bu kanun çıkmadan önce istiklâl Madalya
larım almış olan vatandaşlar olduğu gibi, %&-
tiklâl Madalyalarım almıyan vatandaşlar ^ a 

vardı. İstiklâl Madalyası verilmesini öngöıjen 
869 sayılı Kanun, istediği zaman hak sahibi 
olanların madalyalarını almalarım öngörüyor
du. 45 sene zarfında da nasıl ki, kanun çıkar 
çıkmaz madalyalarını alanlar olduğu gibi, pey
derpey alanlar da vardı. Bu Kanunun çakması 
üzerine, hayatta olan istiklâl Savaşı mücal^it-
leri kanunun verdiği hakla başvurdular ve nla-
dalyalannı istediler. Böylece Hükümetin tah
min ettiği malî porte gerçekten birkaç mjsli 
büyümüş oldu. Böyle bir durum karşısında IJEü-
kümetin yapacağı, hukuk içi olarak yapacağı $ey 
derhal tahmini aşan miktarı karşılamak üzere 
Yüce Meclislerin karşısına aktarma kanunu 
ile, ek ödenek kanunu ile gelmek ve ne kaçlar 
fazlalık varsa o fazlalığı Meclislerden istemek
ti. 

Hükümet bu yolu seçmedi. Onun yerine p&-
sıl, hangi yoldan kısıntılar ve kesintiler geti
rebilirim dermiş gibi - belki T̂ öyle değil, jfa-
kat uygulama bunu gösteriyor - birtakım tef
sirlerle madalya sahiplerine, madalyalarını 
bizzat kendi eliyle verdiği kimselere bu kanu-
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nu uygulamama yoluna gitti. 1 . 3 . 1968 tari
hinden önce, yani kanunun yürürlüğe girdiği 
kabul edilen tarihten önce madalya almış olan
lara maaşlarını bağladı, bu tarihten sonra ma
dalya almış olanlara, bizzat kendisi madalya 
verdiği halde, maaş bağlamama yoluna git
ti. Çünkü kanun matlabında ve isminde, birin
ci maddesinde «İstiklâl Madalyası verilmiş bu
lunanlara» diyordu. Madem ki «İstiklâl Madal
yası verilmiş bulunanlara» diyor, «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş bulu
nanlara» demektir, «Sonra verilmiş bulunanlar 
kapsamı dışında kalıyor» demektir diye tef
sir etti veya yetkili hukuk organları böyle tef
sir ettiler, Hükümet de buna uydu. 

Bir defa muhterem arkadaşlarım, tefsir Yü
ce Meclise verilmemiştir, Anayasa Mahkemesi
ne verilmemiştir, elbette idareye de verilmemiş
tir. İdare bir kanunu, hele vatandaşlarla ve 
maliyeyle ilgili böyle bir kanunu kendi tefsiri 
ile daraltıp küçültemez. Kanunun çıkmasından 
bu yana 8 - 9 ay geçmiş olmasına rağmen bü
yük sıkıntılar, büyük zahmetler, maddi ve ma
nevi fedakârlıklar pahasına muamelelerini te
kemmül ettirerek, dilekçelerini Millî Savun
ma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına ulaştır
mış olan vatandaşlarımız bugün maalesef el
leri böğürlerinde kalmış,, kendilerine bağlanan 
300 lira aylığa alamamış durumdadırlar. 

Hükümetin, bu kanun çıkarken gösterdi
ği cömertliği, bu kanunu uygularken, vatandaş
lardan hem de bu yoldan esirgemiş olmasını 
anlamak güçtür. Bu kanunun uygulaması gecik
memen idi. Madalya verilmiş bulunanlar elbet-
teki madalyaya hak sahibi olmuş olanlar de
mektir. Hakkın teşekkül ettiği tarih, İstiklâl 
Savaşına girmiş olmak ve kanunun tarif et
tiği hallerde bulunmamak ile vücut bulur. 

BAŞKAN — Sayın Güley, beş dakika doldu 
efendim. 

FEBDA GÜLEY (Devamla) — Binaenaleyh, 
böyle bir sarahat muvacehesinde vatandaşları
mıza haketmiş oldukları maaşı vermeme yo
luna gitmemeliydi. Kendi eserini ve Meclisin 
eserini tatbikte böylesine zedelememeli idi. 

Ben Yüce Heyetinizden Sayın Hükümetin 
gittiği tefsir yolundan hemen dönerek kanu
nu eksiksiz uygulamasını ve muhtaç, yaşlı va
tandaşlarımızın yardımına hemen koşmasını 
istirham etmek için huzurunuza geldim. 
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Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın öztürk, 
buyurun efendim, Maliye Bakanı adına ve ve
kili olarak. 

MALİYE BAKANI VEKİLİ VE DEVLET 
BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ordu Milletvekili Ferda Güley, bir kanunun 
tatbikatı ile ilgili olarak gündem dışı maru
zatta bulunurken, Hükümeti, bu vesile ile bir 
itham altında tutmak istediler. 

Bir defa meselenin esası şudur: 45 sene unu
tulmuş millî mücadele kahramanları... Vakıa 
bu. Yüce Meclislerimiz bunu dikkate almış 
ve mesele kanunla halledilmiştir. Hükümet de 
bu kanunun çıkması için elinden gelen bütün 
gayreti sarf etmiştir. Mesele üzerinde itina 
ile durmuştur ve tesbit ettiği malî porteyi aşan 
her hangi bir husus da yoktur. 

Sayın arkadaşımız meseleyi vazederken, 
tahminlerin üstünde bir müracaat vaki oldu
ğu için Hükümetin kanunu tefsir ederek bu ke
re, hak sahipleri eleyhine yürütmek gibi bir 
duruma girdiğini, bidayetteki cömertliğini son
ra, tatbikatta bir nevi hasislik şekline inkılâ-
bettirdiğini beyan ederler. 

Bu yanlıştır arkadaşlarım. Hükümet ola
rak, bu kanunun çıkması halinde, Hazineye 
ne gibi bir külfet tahmil edilecektir, konu
sunda tesbit ettiğimiz porte ne ise, bugün o 
miktarın üstünde her hangi bir vaziyet yok
tur. Ancak milletvekili arkadaşlarımızın, ka
nunun müzakeresi sırasında burada beyanları 
vardır. Bunun malî portesinin 10 milyon, 15 
milyon olacağı, nihayet 20 milyonu geçmiyeee-
ği hususu beyan edilmiştir. Fakat bugün görü
yoruz ki bu 50 milyon liranın, 60 milyon lira
nın üstündedir ve Hükümetin tahminleri bu 
miktann içindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele şu: Kanun 
tatbikatında beliren bir görüş ve içtihat far
kı vardır. Bir hukukî meseledir. Kanunu tef
sir etmiyoruz. Zaten kanunu tefsir etmeye 
Yüce Meclisin de hakkı yok. Ancak, elde mev
cut bir başka kanun, 1927 tarihinde çıkan 977 
sayılı Kanun var. 1 Teşrinisani 1926 tarihine 
kadar müracaat ederek istiklâl madalyası alan
ların, ancak müracaatları kabule şayan görül
mekte, bu tarihten sonraki müracaatların in-

40 — 
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celenemiyeceği, dikkate alınamıyacağı, bu ka
nun metninde yazılı bulunmaktadır. Administ-
rasyon, teknik elemanlar, hukukçular, Bakan
lık bünyesinde bu kanunun şu hükmü muvace
hesinde, maliye açısından 1005 sayılı Kanunun 
tatbikatında hudut ve şümul meselesini ortaya 
koymuşlardır. Bu, bir tefsir değil, bir içtihat
tır, bir noktai nazardır, bir hukukî görüştür. 
Bunu hulûs ile karşılamak, böylece mütalâa et
mek gerekir. 

Hükümet olarak, hakkın en geniş surette 
istihsalini, âdil muamele yapılmasını öngören 
bir anlayış içerisinde, bu beliren içtihat farkını 
telif etmenin yolundayız. Eğer bunu icra içe
risinde telif mümkün olursa, Sayın Güley ar
kadaşımız merak buyurmasınlar, başlangıçta
ki cömertlik tatbikatta en geniş mânasiyle yü
rüyecektir. Eğer mesele icranın dışında, 977 sa
yılı Kanunun tadili veya bir başka şekilde 
fıkra eklenmesi şeklinde tezahür ederse, o za
man Hükümet olarak, bir fıkra eklenmesi ve
ya kanunun tadili suretiyle, istiklâl madalya
sı. taşıyan bütün gazilerimize 1005 sayılı Ka
nunun vermiş olduğu hakkı vermek teslim et
mek, bizim değişmez görüşümüzdür. 

Saygılar sunarım. 

S, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversitelerimizde yapılması gereken reform 
çaltşmalariyle ilgili demeci ve DevUt Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker, üniversitelerimizde yapılması gere
ken reform çalışmalariyle ilgili gündem dışı 
söz istemiştiniz. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-
kadaşlarmı; 

İlkbahar aylarında, özellikle üniversite genç
liğinin meydana getirdiği olaylar bütün mem
leketi ve bütün dünyayı ilgilendiren çapta ce
reyan etmiş idi. Büyük Meclisin de Haziran 
ayında, bu konuda müzakere açarak, bu konu
nun üzerine önemle eğildiğini hepimiz biliyo
ruz. 

Yine bilinen bir gerçek, memleketin tümü
nü ilgilendiren, bütün vatandaşları doğrudan 
doğruya düşündüren, bu konuda, üniversitele
re bağlı fakültelerin yaz aylarında, diğer işle

rini güçlerini bir tarafa bırakarak reform! ta
sarılarının üzerinde çalıştıklarıdır. 

Yine bunun yanında, yanılmıyorsak, üniver
site rektörleri ile Sayın Başbakan arasındaki 
vâki temasta, Hükümetin Meclis huzurukda 
ifade ettikleri gibi, getirilecek ve Yasama jor-
ganı tarafından çıkarılması gerekli olan i re
form tasarılarını beklediği ifade edilmiştir. 

Bunlar; özel okullar, profesörlerin 65 ya
şında emekli olması, emeretüs profesörlük, do
çentlik süresinin kısaltılması suretiyle üni
versite öğretim elemanlarının çoğaltılması, 
üniversitelerin yapısal unsuru olan öğrenme
lerin yönetime katılması, full - time gibi, par
lâmentonun üzerine eğilmesi gerekli konu
lardır. Meclisin konuya Haziren ayında yap
tığı, toplantı ile gösterdiği ilgisine, Hükümetin 
bu konudaki beyanlarına rağmen bugüne kajdar 
bu reform tasarıları, Yasama Organlarını] il
gilendiren reform tasarıları acaba HükünJLete 
sunulmuş mudur? Biz bunu resmen şu ana | ka
dar bilmiyoruz. 

Sayın Başbakan burada ifade ettiler, «Bu 
olaylar ne bir başlangıç, ne de bir sondur» bu
yurdular, o Haziran toplantısında. Gerçekten 
de her gün cereyan eden ve mümkün olduğu 
kadar teskin edilmeye çalışılan ve özü biıklı 
olan olaylar her an patlak verme istidadımda 
olmasına, bir taraftan da Parlâmentonun ! se
çim inişine gelmiş bulunmasına rağmen, | bu 
güne kadar reform taşanlarının getirilmejmiş 
olması karşısında Hükümet, ilânihaye, üniver
siteler bunları getirecektir, diye bekliyecekmi, 
yoksa Yüce Parlâmento olarak bu konulun 
üzerine eğilip bütün ana babaların beklediği, 
bütün memleketin beklediği bu meseleye | bir 
çare bulacak mıyız? Eminim ki, şu anda Tür
kiye'deki bütün ana babaların ve bütün yurt
taşların hislerine tercüman olarak konuşmak
tayım ve bu durumu Yüce huzurunuza arz edi
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık Te

kin Müftüoğlu buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MJJF-
TÜOĞLU (Zonguldak) —- Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Hakikaten, Sayın Ülker arkadaşımızın! da 
ifade ettiği gibi, üniversite reformu üzejrin-
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de Başbakanlıkta Sayın Başbakan ve üniversi
te rektörleri arasında bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda anahatları ile «Üniversitelere©, 
senatolarca neler yapılabilir, Hükümetçe ne 
yapılabilir, senatoların hazırlaması ve teşriî 
organlara intikal ettirilmesi icabeden kanun 
tasarıları neler olabilir?» konuları görüşülmüş 
ve Sayın Başbakanın da toplantıyı mütaakıp 
ifade ettikleri gibi, Sayın rektörler üniversite 
reformiyle ilgili ve Meclislere intikali lâzım-
gelen tasarılar hakkındaki görüşlerini hazır-
lıyacaklar, Hükümete intikal ettirecekler ve 
Hükümet de bunu Yüce Meclislere takdim edecek 
idi. Sayın arkadaşım bu noktada bugüne ka
dar Hükümete bu yolda intikal ettirilmiş re
form tasarıları var mıdır, bunu bilmiyoruz bu
yurdular. Şu âna kadar Hükümete intikal et
tirilmiş refom taşanları yoktur. 

Gazeteleri ve radyoyu takibettiğimize göre, 
dün İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Ekrem 
Şerif E^eli Hocamızın reform tasarılarını gö
rüşmek üzere Senatoyu toplantıya çağırdığını 
herhalde arkadaşlarımız basından ve radyo
dan dinlemiş olsalar gerektir. 

Şu anda söyliyebileceğim husus, üniversi
telerden Hükümete bu yolda intikal etmiş bir 
tasarının bulunmadığını, Hükümetin kendisi
ne mevdu işleri yaptığını ve yapılması lâzım-
gelenler arasında Hükümetçe Üniversiteler Ka
nunu dışında hazırlanması icabeden tasarıları 
var ise bunların Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanmakta olduğunu ve en kısa zamanda da 
Heyetinize sunulacağım arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ûn, Ege 
pamuk ekicilerinin, çiğit fiyatlarının düşmesi 
üzerine, uğradıkları sıkıntılı durumlara dair de
meci ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok arkadaşımız, Ege'de birkaç yağ fabri
kasının meydana getirdiği fiilî tröst pamuk çe
kirdek fiyatlarının düşmesine ve Ege'de yüz-
binlerce pamuk müstahsilinin zarar görmesine 
sebebolmaktadır. Âcil ve önemli olan bu konu
da Hükümetin dikkatini çekmek üzere gündem 
dışı söz istiyorum, diyorlar. Beş dakikayı geç
memek üzere buyurunuz Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Manisa ve izmir illerinde 
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I üç gün devam eden gezimde pamuk müstahsi
linin ve çırçırcıların güç durumda olduklarını 
gördüm, izmir Ziraat Odasının tertiplediği böl
ge toplantısında müstahsil 1 kilo pamuğun 237 
kuruşa mal olduğunu iddia etmiştir. Halbuki 
taban fiyat, gerçekte bu tavan fiyattır, taban 
değil, 235 kuruştur. Pamukçu ikinci ve üçüncü 
el mahsulü ile birlikte pamuğunu ortalama 205 
ilâ 210 kuruşa satabilmektedir. Pamuk müstah
sili emeğinin karşılığını alamamaktadır. Pa
mukçuların Hükümete yaptıkları muhtelif mü
racaatlardan olumlu sonuçllar aldıklarını zan
netmiyorum. 

Ticaret Bakanlığı pamuk piyasasındaki dur
gunluğu gidermek ve pamuk çekirdeğinin fiya
tının 75 kuruşun altına düşmesini önlemek ama-
ciyle 40 ton çiğitin ihracına karar vermiş ve 
bunu çeşitli kanallardan ilgililere duyurmuştur. 
Elimizde Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi
nin bakan adına Ege Çiftçiler Derneğine yaz
dığı bir yazı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
tarafından Manisa Ziraat Odası Başkanlığına 
çekilmiş bir telgraf mevcut,. Her ikisinde de çe
kirdeklerin 75 kuruş fiyatla alınacağı yazılıdır. 
Telgrafta çekirdeklerin 75 kuruşa satılabileceği 
esasına göre alım yapmalarının ve derhal piya
saya girmelerinde bir sakınca olmadığının ken
dilerine söylenmesi istenmektedir. 

Ege'deki çır cırcılar Bakanlığın sözüne güve
nerek bu esas üzerinden alımlarını yapar ve 
stoklarını tamamlarken öbür yandan Ege çe
kirdek piyasasına hâkim üç dört yağ fabrika
sının Kasım ayının başından itibaren çekirdek 
fiyatlarını 69 kuruşa düşürdüklerini hayretle 
görmüşler ve Ticaret Bakanına müştereken şu 
okuyacağım telgrafı çekmişlerdir. 

«Sayın Ahmet Türkel, Ticaret Bakanı. 
«Bakanlığımızca 30 . 10 . 1968 tarih, 5/20-

026 sayılı izmir Çiftçiler Birliğine yazılan, gene 
Manisa Ticaret Odasınca birliklerinden alınıp 
biz çırçırçılar ile borsa ajanlarına tamim edilen 
tel yazıda; çekirdek fiyatlarının 75 kuruştan 
tesbit edildiği ve tatbikata geçildiği bildirilmiş
ti. Bu fiyat esas alınarak çiğitli alımları, hat
tâ stokları yapılmıştır. Fakat 11 nci aydan iti
baren yağ fabrikaları 69 kuruştan fiyat tesbit 
etmiş ve fatura kesmeye başlamışlardır. Durgun 
ve fiyatları ise düşük bulunduğundan pamuk 
piyasası kriz içindedir. Büyük zararlarla karşı 
karşıya gelinmiştir. Gerek müstahsil, gerekse 
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biz çırçırcıları kısmen nefes aldıracak olan Ba
kanlığınızca tesbit edilen 75 kuruşluk pamuk 
çekirdek fiyatının tatbikinin sağlanmasını say
gıyla arz ve rica ederiz. 

16 çırçıra fabrika» 
Görülüyor ki, pamuk çekirdeği piyasasında 

üç - dört yağ fabrikası fiilî bir tröst kurmuş bu
lunmaktadır. Pamuk çekirdeğinin 69 kuruşa dü
şürülmesinden Ege'de yüz binlerce pamuk müs
tahsili çiğitli pamuğun her kilosunda 3,5 kuruş 
zarar görecektir. Ayrıca, çırçırcılar da son de
rece güç duruma düşeceklerdir. Ege'de birkaç 
yağ fabrikasının meydana getirdiği ve geniş bir 
halk kütlesini yakından ilgilendiren fiilî tröstün 
etkisiz hale getirilerek, Ege pamuk müstahsili
nin zararının önlenmesi hususunda Hükümetten 
gerekli tedbirleri acilen almasını istirham eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Türkel 
buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Sayın Mustafa Ok'un çiğit fiyatlariyle alâ
kalı konuşmasına cevabımı arz ediyorum. 

İzmir'de ve umumiyetle Çukurova'da çiğit 
fiyatlarının düşüklüğüne ait şikâyetler üzerine 
mahallinde yaptığımız çalışmalarla da hâdise 
şöyledir : Yağ fiyatlarının muayyen bir seviye
nin üstüne çıkamaması neticesi, çiğit fiyatları
nın aşağı fiyatlar ile, piyasa düzeni içinde cere
yanını önlemek için, yağcılarla yaptığımız bir 
centilmenlik anlaşması birkaç yıldır Bakanlığı
mızca uygulanmaktadır. Bu centilmenlik anlaş
ması, geçmiş yıllarda tatbik edilen çiğit muba
yaa fiyatları esas alınmak üzere bir rakam üze
rinde mutabık kalınmıştır. Bunun üzerine yağ 
alıcı firmalar, bilhassa büyük firmalar, bizim 
tavassutumuzla, yağ fiyatlarını yükseltmişler, 
buna rağmen yağ istihsalcisi fabrikalar bu fi
yatları bir müddet tatbik etmişler, hattâ bir 
kısmı tatbik etmiş bir kısmı tatbik edememiş
tir. Hal böyle olunca, tatbik etmiyenlerin çiğit 
fiyatlarında yükseltmeye matuf talebimizi müs
pet karşılamamaları sonucu bakanlığımız 40 000 
değil, 60 000 tonluk çiğit ihracını kabul etmiş
tir. Son yaptığımız incelemeler bunun da realize 
edilememe sebepleri üzerine olmuş ve bakanlık
ça bâzı pratik neticeleri yine işletmek için çiğit 
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ihracını tasvibeden, kolaylaştıran bâzı hususları 
tesbit etmiştir. 

Son olarak bugün 75 dolardan çiğit ihracı 
kabul edilmiş ve miktar tahdidi de kaldırılarak, 
gerekirse anlaşmalılara dahi, ihracına izin ver
mek suretiyle çiğit ihracını gerek çırçırcılatın, 
gerek müstahsilin şikâyetini azaltacak istika
mette kolaylaştırmayı kabul etmişizdir. Böylece 
hukukî bir müeyyideyi işletemediğimiz, bir cen
tilmenlik anlaşmasının içinde işlettiğimiz ekono
mik tedbiri, piyasa mekanizması içinde, işler ha
le getirmek suretiyle mağduriyetini ifade etti
ğiniz çiğit müstahsilinin ve çırçırcıların zararı
nı azaltacak istikamette ihraç mekanizmasını ça
lıştırmak suretiyle piyasaya bu istikamette bir 
rahatlık getireceğimizi ümidediyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bâzı su
nuşları vardır, okutuyorum. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1017) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

i Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangH'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba

kanı Cihat Bilgehan'a Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1018) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne kadar, Mali
ye Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
| Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Mîllî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeylinin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1019) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığına Devlet Baka
nı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ile İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'a izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1016) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurulla 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Ferrüh Bozbeyli 

MiMet Meclisi Başkanı 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 15 
gün, hastalığına binaen; 18 .10 .1968 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak 15 gün, 
hastalığına binaen, 21.10.1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 15 
gün, hastalığına binaen; 18 .10.1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Nurettin Bulak 15 gün, 
hastalığına binaen, 21.10.1968 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

.9. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, Hükümetin iç güvenlik işlerinde ih
mali, yetersizliği ve hatalı davranışları olduğu 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/76) 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın Hükümetin iç güvenlik işle
rinde ihmali, yetersizliği ve hatalı davranışları 
olduğu iddiası ile Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince gensoru açılmasına dair bir önergesi 
vardır. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başlkanlığına 

özü: Ehliyetsizlik, bilgisizlik, lâ-
kaydi, ihmal ve partizanlıkla 
yurdu asayişten, içgüvenliik şart
larından ve huzurdan mahrum 
kılan Hükümet hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılması isteği. 

1. Günümüzde Türk Milletinin, Türkiye 
insanının en önemli meselesi ve âcil ihtiyacı 
güvenlik ihtiyacı, asayiş sorunu olarak belirtil
mektedir. Yurttaşa, topluma, can, mal, hay
siyet, onur, güvenliği sağlamak Devlet varlı
ğının sebep ve ödevidir. 

Bir Hükümetin de ilk ödev ve sorumluluğu 
budur. Yasa dışı hiçbir (kuvvetin toplum dü
zenine menfi etkisine meydan vermemek. Hür
riyet ve haysiyet ülke üzerinde kanun ve Dev
let gücünün üstünlüğünün temin edildiği bir 
Mimde korunabilir, yaşıyabilir. Devlet ve mil
let de sıhhat, güc ve itibarını böyle bir iklim
de kazanır. 

Türkiye bu iklimi kaybetmektedir. Yurttaş 
endişeli ve tedirgindir. Kendini tehlike ve teh
dit içinde görmektedir. Şekavet yaygın ve et
kili bir hal almıştır. 

Şehirlerarası yollarda ulaşım emniyeti kal
mamıştır. Günaşırı silâhlı eşkıya yol kesmekte, 
peşpeşe yüzlerce yurttaşı soymaktadır. 

Eşkıya yer yer takip müfrezelerinden üs
tün silâh ve araçla hareket etmektedir. Eşkıya 
köyde ve (kırda üstünlüğünü kabul ettirmiş, 
hâkimiyet tesis etmiştir. Kanun dışı kuvvetler 
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zayıf, himayesiz yurtdaşı soymakta, ezmekte, 
öldürmektedir. 

Kanuna saygılı Devlet kuvvetlerine yardım
cı yurtatş eşkiyanın en korkunç zulümlerine 
hedef olmakta, imha edilmektedir. Eşkıya ka
sabada, köyde, şehirde imkânlı, nüfuzlu, iti
barlı destek ve hamiler bulmaktadır. Eşkıya ve 
raıütegallibenin, kiralık kaatil, özel eşkıya bes
lemesi usul - erkân halini almıştır. 

Mütegallibe sırtını iktidara dayamakta, Hü
kümet katından destek ve himaye aramaktadır. 
Desteksiz, sahipsiz, himayesiz, çaresiz olan yurt
taştır. İdarenin, yurttaşın can, mal, namus, 
şeref güvenliğini sağlamakta, adalet ve ka
nun egemenliğini teminde zarf ve âciz yurt
taşları kendi güvenliklerini kendi imkânlariyle 
sağlama çaba ve çaresizliğine düşürmektedir. 

2. Büyük şehirler zorbalığın, serkeşliğin 
hükümferma olduğu alanlar haline gelmiştir. 
Şehir içinde sarkıntılık, yaralama, haraç alma 
olayları yaygınlaşmıştır. Zorbalıkla vatandaşı 
soyma müesseseleşmiştir. 

3. Silâhlı yaralama ve cinayet olaylarımda 
ciddî bir artış vardır. Yüzlerce silâhlı kişinin 
giriştiği kavgalar, köylerde aşiretlerarası silâh
lı vuruşma, mukatele olayları Cumhuriyet ta
rihinde benzeri görülmemiş bir şekil ve kesafet 
kazanmıştır. 

4. ülke çapında bir gayrikanuni silâhlan
ma faaliyeti görülmektedir. Silâh ticareti, 
imali, satışı âdeta resmî izne kavuşmuş, ser
besti içinde aleniyete çıkmıştır. 

5. Yurt beynelmilel silâh kaçakçılığının en 
hararetli bir pazarı ve transit alanı haline gel-
miştirü. Hudutlarımızdan her yolla her tip 
ağır, hafif savaş silâhı ve gereçleri sokulmak
ta, beynelmilel şebekeler plânlarına uygun faa
liyetlerini rahat yürütebilmektedir. 

6. Hudutlarımız, liman şehirlerimiz, hava 
limanlarımız her türlü kaçak faaliyete açık bı
rakılmıştır. Kaçakçılıik müsamaha ve teşvik 
görmektedir. Millî ekonominin kaybı, zararı 
korku vericidir. Kaçak eşya bakanlıkların ka
pısı önünde satılmaktadır. 

7. Türkiye çapında şehirlerarası ve şehir 
içi trafik durumu bir kelime ile faciadır. 

Her yıl bu hizmetteki yetersizlik sebebiyle 
binlerce yurtaş Ölmekte, onbinlerce yurttaş 
yaralanmakta, ölçütüz zararlara uğranılmak-
tadır. Mesul Hükümetin, içgüvenliği korumak

la ödevli bakanlığın, yaşaman ve görünen du
rum karşısında tutum ve icraatı menfidir. 

Hükümet ve içişleri hizmetleri müessiriyet-
ten, bilgi ve enerjiden, ciddiyetten yoksundur. 

Jandarma ve emniyet hizmeti yurttaşa gü
ven, saygı, ümit verme vasfını yitirmiştir. 

Hizmetin sorumlu başlarının davranışı, Dev
let ve Hükümet onuru ile bağdaşamaz bir ma
hiyet taşımaktadır. 

Hükümet eşkıya ile müzakereye girişmekte, 
ikili anlaşma yapmaktadır. 

Jandarma araçsız, imkânsız, yetersiz ve ıs
laha muhtaçtır. Jandarma hizmeti görevlileri, 
hizmetin özellik ve ihtiyaçlarım bümiyen, teşki
lâtı partizan emellerine alet kılma hevesini ta
şıyan bir yönetime tabi olmanın ıstırabı içinde
dir. 

Emniyet hizmetinde ciddî aksaklıklar var
dır. Polis güç şartlar altında vazife görmek
tedir. Hükümet ve bakanUk politikasının ye
tersizliği ve olumsuzluğu sebebiyle polis suç 
önlemede müessiriyetten mahrum bulunmakta
dır. 

Hizmete almada ölçü ve itinanın kaybolma
sı sebebiyle bu meslek camiasına yakışmıyan 
kimselerin kadrolarda görünmesi ve yarattık
ları müessif olaylarla emniyet görevllerinin 

-itibarlarının sarsılmasına meydan verilmekte
dir. Partizanlık, mütegallibe ve zorbanın par
tizanca himayesi polisi suçluya, zorbaya, mü
tecavize karşı görevinin icabını yapmada müte
reddit ve ürkek hale getirmiştir. 

Bekçi zümresi unutulmuştur. Memur statü
sünden, işçi hukukundan mahrum bu toplum 
idarenin anlayış ve ilgisi dışında kalmıştır. Bir 
cümle ile perişan haldedir. Kısası, içişleri, iç-
güvenlik hizmetinin her bölüm ve kademesi ra
hatsızlık ve zafiyet içindedir. Bu halin müseb
bip ve âmili Hükümettir. 

Memleketin hali yurttaşı Hükümetin varlı
ğından şüpheye düşürmektedir. 

Hükümet edenlerin ihmali, yetersizlikleri, 
hatalı davranışları ile yurt ve yurttaş içgüven-
lik şartlarını ve huzurunu kaybetmiştir. 

Mesul Hükümet hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince gensoru açılmasının te
minini dilerim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Muzaffer özdağ 
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BAŞKAN — önerge gelecek birleşimin gün
demine alınacak ve gündeme alınıp alınmaması 
üzerindeki görüşmeler de o birleşimde yapıla
caktır. 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk poli
tikasının bütün yönleriyle incelenmesi için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve Adana Milletvekili Bekir Tünay'm, 
pamuk üretimi ve pamuk müstahsilinin dert ve 
meseleleri konusunda bir genel görüşme açıl
masını istiyen önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu yıl gerek Eğede, gerekse Çukurova ve 
Güneyde pamuk müstahsili yurttaşlarımız bü
yük sakıntılarla karşılaşmışlardır. 

Üretimi zahmetli ve masraflı olan pamuğun 
maliyeti yükseldiği halde, çeşitli sebeplerle pa
muk müstahsili mahsulünü değer fiyatiyle sa
tamamaktadır. 

Müstahsilin sıkışık durumda bulunduğu 
günlerde iç piyasada en büyük alıcı olan Sü-
merbank'ın piyasaya girmemesi, mahsulünü er
kence elden çıkarmaya mechur olan müstahsi
lin düşük fiyatla satış yapmasına yol açmıştır. 

Çiğit ihracının durdurulması da piyasada, 
müstahsil aleyhine tesir icra etmiştir. 

Türkiyenin en kıymetli ihraç maddelerin
den biri olan pamuğun değerlendirilmesi ve pa
muk ürötiminin geliştirilmesi önemli bir mesele 
halini almıştır. 

Milletlerarası pamuk piyasasının durumu da 
göz önünde tutularak Türkiyede pamuğun da
ha ucuz maliyetle ve daha bol üretilmesi, pa
muk ve başka mahsûllerin münavebe yolu ile 
ekilmesi, Çukobirlik, Antbirlik ve Tariş gibi ku
rumların alım politikaları, vasıflı tohum ve 
ucuz zirai mücadele gibi yönleriyle Türkiyenin 
pamuk politikasının topluca incelenmesine ihti
yaç bulunduğu inancındayız. 

Yerli sanayiimizin önemli bir hammaddesi 
olması bakımından ve döviz kaynağı olarak bü
yük değer taşıyan pamuk üretimi ve pamuk 

I müstahsilinin dert ve meseleleri konusunda bir 
genel görüşme açılmasını arz ve talebederiz. 

11 . 11 . 1968 
izmir Milletvekili Adana Milletvekili 

Mustafa Uyar Bekir Tünay 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini ala
cak ve sırası geldiği zaman görüşülecektir. 

11. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar-

I larımıza tesir eden hususların incelemek, üzere 
I anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Genel 
I Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, yurdumuza gelen yabancı sermaye ko
nusu ile ilgili olmak üzere, bir genel görüşme 
açılmasını istiyen önergesi vardır, önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelişmekte olan ülkeler, birincisi sermaye 
birikimini gerçekleştirmek için gerekli tasar
rufların yetersizliği, diğeri yurt içi üretimle 
sağlanamayan yatırım malları ithalinin doğur
duğu döviz kıtlığı olmak üzere, başlıca iki ne
denle dış kaynak ihtiyacı duymaktadırlar, özel 
yabancı sermaye, gelişmekte olan ülkelerin bu 
ihtiyaçla, yani ticaret ve kaynak açıklan sebe
biyle başvurdukları önemli bir kaynak olarak 
görülmekte; bunun yanı sıra, gelişmiş teknolo
jilerden yararlanma zorunluluğu da yabancı 
sermaye taleplerini bir ölçüde etkilemekte
dir. 

Ancak gelişmekte olan ülkeler, yabancı ser
maye kabul ederlerken son derece dikkatli ol
mak, konuyu ekonomik ve politik açılardan 
ayrı ayrı değerlendirmek zorundadırlar. 

Ekonomik değerlendirmede yabancı serma
ye yatırımlarının gelişmekte olan ülke ekono
misine ne kattığı sorunu cevaplandınlmalı; 
ödemeler dengesi üzerindeki etkileri, özetle ih
racat etkisi, gerçek ithal ikamesi, kâr transfer-

I leri gibi hususlar tartışılmalıdır. Tamamlayıcı 
i sanayi kollarını geliştirmiyen, üstün teknoloji 

getirmiyen, imalât sanayiinde ihracata yönelmi-
yen yabancı sermaye yatırımlarının gelişen ül
ke ekonomisine ciddî bir katkıda bulunduğu
nu ve ödemeler dengesini olumlu yönde etkile-

I diğini ileri sürmek mümkün değildir. Aksine 

46 — 



M. Meclisi B : 5 

bu türlü yabancı sermaye yatırımları, o ülkeye 
kattığından fazlasını alıp götürmekte; öde
meler dengesini daha da bozmakta; aynı za
manda arkasındaki büyük firma, dağıtım şebe
kesi, imtiyaz izni, teknolojik üstünlüğü gibi 
avantajları ile yerli teşebbüsleri kolayca tasfiye 
edebilmektedir. 

Yabancı sermaye sorunu politik yönü ile 
ele alındığında, önemli bir sınır meselesi ile 
karşılaşılmakta, gelişen bir ülkenin kapılarını 
yabancı sermayeye ardına kadar açarak onu 
sınırsız bir şekilde kabul etmesi büyük sakın
calar taşımaktadır. Bağımsızlık soyut bir kar» 
ram olmaktan önce, ekonomik bir ihtiyacoldu-
ğuna göre, üretimin büyük bir kısmının yaban
cıların kontrolünde bulunduğu bir ekonomi
ye, toplam hasıla ne kadar büyük olursa olsun 
gelişmiş bir ekonomi gözü ile bakılamıyacağı 
için, yabancı sermaye yatırımlarının sadece eko
nomik açıdan değerlendirilmemesi, aynı zaman
da politik yönü ile ele alınması gerekir. 

Bu itibarla konumuz Yüce Meclisin ilgisini 
gerektirmekte; yabancı sermayenin Türk eko
nomisine ne kattığının ve neyin karşılığı kattı
ğının tartışılması icabetmektedir. 

Bilindiği gibi memleketimizde yabancı ser
maye hareketlerinin üç aşaması olmuştur. Bi
rincisi Osmanlı imparatorluğunun kendi top
raklarında yabancıların iş görmesini kolaylaş
tırdığı ve «kapitülâsyonlar» diye tanımlanan 
dönemdir. 

Lozantta başlıyan ve kapitülâsyonlar düze
ninin tasfiye edildiği ikinci dönemde yurda ya
bancı sermaye girmemiş, yabancı şirketlerin ve 
dış borçların tasfiyesi 1944 yılına kadar sürmüş
tür. 

1950 yılında liberal ekonomi yanlısı bir par
tinin iktidara gelmesi ile de üçüncü döneme, 
yani yabancı sermayeyi teşvik dönemine ge
çilmiştir. 

Son yıllarda ise, yabancı sermaye yanlısı 
politikanın gittikçe yoğunlaştığı, adeta ulusal 
kalkınmamızın bu yoldan sağlanmak istendiği; 
özellikle imalât sanayiinde yabancıların kont
rol ettiği kesimin önemli gelişmeler kaydettiği 
görülmektedir. 

Ayrıca, dış ülkelerdeki aşikâr güçlükler, 
montaj sanayiinin gittikçe ağırlaşan yükü, kâr 
transferleri, azalan kredi imkânları, kısacası 

15 . 11 . 1968 0 : 1 

i büyüyen ticaret ve kaynak açığı sebebiyle baş-
gösteren ekonomik güçlüklere karşılık, seçimle
rin yaklaşmakta oluşu, İktidarın yabancı seıjma-
yeyi teşvik politikasında daha da ileri gitmesine 
ve gelişi güzel verilecek imtiyazlarla yabjtncı 
sermaye yatırımlarının artırılmasına yol akabi
lir. 

Bu itibarla Yüce Meclisin konuya süratle el 
koyması, izlenen yabancı sermaye politikasJLnın 
ulusal çıkarlarımıza yararlı ve zararlı yönleri
nin saptanması zorunlu bulunmaktadır. 

Bu amaçla Anayasanın 88 nci maddesi! ge
reğince bir genel görüşme açılmasını arz \ ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyai; ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunpıası 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek ü\zere 

I Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir1 Ge-
I nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/3$) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar, Konya M&leltvekili İhsan Kabadayı, ^da
na Milletvekili Bekir Tünay ve Ankara Millet
vekili Ahmet Üstün'ün, üzüm üretimi ile ilgili 
olarak bir genel görüşme açılmasını istiyen 
önergeleri vardır, önergeyi okutuyorum. 

13 .11.196$ 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ; 

Önemli ihraç maddelerimizden ve şaraplık 
için yegâne hammadde olan çekirdeksiz Huru, 
borda ve siyah üzüm üreticisi her yıl artan; ha
yat pahalılığı ve yükselen maliyet fiyatları jkar-
şısında, ürünlerinin satış fiyatında her hjangi 
bir artış göremediğinden, yıldan yıla zor duru
ma düşmektedir. 

Hayat pahalılığı yanında sel, don ve kurak
lık gibi hava şartlarının üretici aleyhine işljeme-
si de dolaylı olarak maliyeti yükseltmektedir. 

Bunlara ilâveten, Devlet adına müdahale 
alımı yapan ve aslında üretici kuruluşu lolan 

I Tarişin ilk ilân ettiği fiyatları sonradan terjs et-
I mesi veya geç fiyat ilân etmesi gibi tutuıja ve 
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davranışları, bilhassa küçük üreticiyi tereddüde 
sevk etmekte ve onu tefecinin kucağına itmekte
dir. 

Tarişin kooperatifleri tarafından üreticiler
den teslim alman kuru üzümlerin yağışlara mâ
ruz kalışının zararını üreticiye yükletmesi ve 
mahallî eksperlerin tesbit ettiği randımanların 
bilâhara Tariş tarafından değiştirilmesi, üreti
ciyi haklı olarak şikâyete sevk etmektedir. 

Gerek Eğede ve gerekse Orta - Anadolu, 
Gaziantep, Urfa gibi büyük üreticisi bulunan il
lerde, genellikle Tekel tarafından alman şarap
lık üzümlerin alım şartları ve piyasasındaki is
tikrarsızlık da üretici için ayrı bir ıstırap kayna
ğı olmaktadır. 

Çekirdeksiz kuru üzüm, bellibaşlı ihraç ürün
lerimizden olduğuna göre, kolayıkla ihracedil-
mesi, yüksek vasıf ve standartta bulunması ile 
doğrudan ilgilidir. Bu vasıflar içinse, kükürt, 
göztaşı ve diğer mücadele araç ve ilâçlarının ro
lü önemlidir. Halbuki, bu ilâçların fiyatı de
vamlı bir şekilde yükselmekte ve arandığı zaman 
kolaylıkla bulunamamaktadır. 

Üzüm ihracatının güvenle yapılabilmesi, ge
rek destekleme alımı yapan kurumlar ve gerek
se üretici halamından önemlidir. 

İhracatta, diğer üretici memleketler seviye
sinde tutunabilmek için dünya piyasasının şart
larını memleketimizde gerçekleştirmek gerek
mektedir. 

Tariş, aslında bir üretici kuruluşu olmakla 
beraber, bütün üzüm üreticisini sinesinde top-
lıyamamaktadır. Bunun en önemli sebeplerin
den birisi de, üretici kuruluşu olan kooperatif
lere maalesef politikamn girmiş olmasıdır. Bu 
sebeple de, Tariş ve kooperatifleri üreticiye pa
halıya mal olmakta ve üreticinin güvenini sars
maktadır. 

Bütün bu ve bunlara benzer ve üreticilerin 
malûmu olan diğer sebeplerden, üzüm ürününü 
ucuza mal etmek, üreticinin alın terini ve eme
ğini değerlendirmek, istikrarlı bir piyasa uygu
lamak, ihracatı rakip memleketler karşısında 
kolaylaştırmak, Tarişi ve kooperatiflerini poli
tika dışı bırakmak ve Tarişin alım piya
sasındaki şikâyet konusu olan uygulamasını 
üretici lehine düzeltmek ve üreticinin hiç de
ğilse, gelecek yıllar zarar görmesini önlemek 

için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasını arz ve rica ederiz. 

İzmir Milletvekili Konya Milletvekili 
Mustafa Uyar İhsan Kabadayı 

Adana Milletvekili Ankara Milletvekili 
Bekir Tünay Ahmet Üstün 

BAŞKAN — önerge gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

13. — Manisa Milletvekii Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/36) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un, üzüm üretimi ve bağcılığın ıslahı ile il
gili olarak bir genel görüşme açılmasını istiyen 
önergesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

30 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Amaç : 
Genel görüşmede izlediğimiz amaç, bağcılık

ta, üretimdeki güçlüklerin verim yetersizliğinin 
sebeplerini, iç ve dış pazarlamada üretici aley
hine işliyen hususları, maliyet, fiyat ve kredi 
dağıtımında mevcut durumun dengesizliğini tes
bit etmek. 

Türkiye'nin başlıca üzüm istihsal edilen böl
gelerinde bağların sökülmesi nedenlerini ortaya 
çıkarmak suretiyle esaslı ihraç ürünlerimizden 
ve döviz kaynaklarımızdan birini teşkil eden 
bağcılık alanındaki olumsuz gelişmeyi önlemek, 

Anayasanın 52 nci maddesine göre, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için üzümden elde edileıi gelirin 
daha âdil bir dağılımını sağlamak suretiyle yüz-
binlerce bağcı ailesinin yaşama seviyesini yük
seltme yollarını ve bağcılık sorununun halli için 
bir pilot bölge çalışmasının yapılması lüzumunu 
ortaya koymaktır. 

Bağcıların ve bağcılığın durumu : 
Dünyada üzüm üreten ülkeler arasında Ame

rika'dan sonra ikinci sırayı almamıza rağmen 
dekar başına verim yönünden mütalâa edildi
ğinde en düşük verim Türkiye'de alınmaktadır, 
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Kaliforniya'da dekar başına 500, Avustralya'da 
400, Yunanistan'da 400 kilo üzüm alınırken Tür
kiye'de dekar başına ortalama 200 kilo üzüm 
alınmaktadır. İzmir Ticaret Borsası rekolte tah
minlerine göre ise bu miktar 145 kiloya kadar 
düşmektedir. Dekar başına verim 400 kilonun 
altında kaldıkça bağcının emeğini kurtarması 
ve bağcılığın kurtulması mümkün görülmemek
tedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ve bakanlıkların 
resmî yayınlarından yararlanarak tesbit ettiği
mize göre, sulanabilen 10 dönüm bağ için yapı
lan masraf toplamı 1962 yılında 3 402 lira iken 
bu miktar 1966 yılında yüzde 49.7 artarak 
5 032 liraya yükselmiştir. 

Ayrıca toptan eşya fiyatları da 1964 e naza
ran yüzde 19.7 artış kaydetmiş bulunmaktadır. 

Bir taraftan maliyet bir taraftan da toptan 
eşya fiyatları yükseldiği halde çekirdeksiz ku
ru üzümün fiyatı 1964 ten 1968 yılına kadar ejı 
küçük bir artış göstermemiş ve hattâ 1963 ya
lında 245 kuruş olan 9 numara üzümün fiyaİı 
1968 de 227 kuruşa düşmüştür. 

Özellikle tabiat şartlarına f azlasiyle bağlı ta
rım işletmelerinde her yılki gelirin ayrı ayrı de
ğerlendirilmesi yerine beş yıllık durumun bîr 
bütün olarak değerlendirilmesinin daha doğru 
olacağı kanısındayız. Eğede 70 dekar bağa sa
hip bir ailenin 1962 -1966 yılları arasındaki b$ş 
yıllık durumu aşağıya çıkarılmıştır : 

Yıl 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

5 yıl toplamı 

5 yıllık 
ortalama 

Dekar başına 
ortalama 

Senelik 
masraf 

25.410 
13.225 
28.170 
35.316 
25.300 

127.421 

25.484 

364 

Alman 
üzüm 
Kg. 

13.600 
5.250 
4.800 

22.670 
3.500 

49.820 

9.965 

142.3 

Ortalama 
Fiyat Kr. 

171.22 
245.78 
226.— 
227.— 
227.— 

— 

219.8 

— 

Gelir 

23.256 
12.915 
10.944 
51.460.9 
7.945 

106.520.9 

21.304 

304 

Fark Tl. 

— 2.154 
— 310 
— 17.226 
+ 16.145 
— 17.355 

— 20.900 

— 4.180 

— 60 

Hastalık, dolu. 
Soğuk 

Soğuk 

Sonuç 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere 70 
dekar bağa sahip olan müstahsil : 

1. Beş senede 127 421 lira sarf etmiş buna 
mukabil 106 521 lira gelir sağlamıştır. Beş se
ne içinde 20 900 lira zarara girmiştir. 

2. Beş yıllık sürede her yü ortalama 
25 484 lira sarfetmiş buna karşılık 21 304 lira 
gelir sağlamıştır. Her yıl ortalama 4 180 lira 
zarara girmiştir. 

3. Bağcının kaderinin tamamen hava şart
larına bağlı olduğu görülmektedir. Bağcı hasta
lıktan, doludan ve soğuktan çok zarar görmüş
tür. 

4. Bu bağcının dönümünde 150 lira kredi 
aldığı düşünülürse, faizi hariç bankaya 10 500 
lira borçlandığı anlaşılmaktadır. 1965 yılı ha
riç bağcının banka borçlarını ödiyecek durum
da olmadığı görülmektedir. 

Soğuktan ve hastalıktan İzmir, Manisa, be
nizli, Balıkesir illerinin tamamı zarar görmüş 
olup 1962 mahsulüne nazaran 1963 yılındaki 
zarar oranı yüzde 38, 1964 yılındaki ise yüzde 
28 dir. Resmî yayınlara göre Manisa'daM bağcı 
ailelerden yüzde 50 si, izmir'deki bağcı aileler
den yüzde 35 i, geçimini sırf bağcılıktan sağ
ladıkları göz önünde tutulursa durumun ne ka
dar ciddiyet kazandığı anlaşılacaktır. 
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Kaldı ki, 70 dönüm bağ rantabl bir işletme
dir. Gelir sağlıyabilmiş olması iktiza eder. Ger
çekte, Ege'deki bağ işletmelerinin yüzde 80 i 
2 - 15 dekar arasındadır. Bunların tamamına 
yakın kısmı aile işletmesi oldukları halde hiç 
birisi çalışma yılını borçsuz kapanmamaktadır. 
Manisa'da bağların tamamına yakın kısmı ipo
teklidir. Manisa ovası bütün verimliliğine rağ
men kendisini ipotekten kurtaracak güçten yok
sun kalmıştır. 

Bizim Manisa'da, Turgutlu'da, Salih
li'de, Alaşehirde bilirkişilere, Bağcılar 
Birliği Başkan ve üyelerine yaptırdı
ğımız hesaplara göre bir kilo kuru üzüm 
Manisa'da 269, Turgutlu'da 280, Salihli'de 259, 
Alaşehir'de 235 kuruşa malolmaktadır. Halbuki 
dört yıldır çekirdeksiz kuru üzümün ortalama 
fiyatı 227 kuruştur. Kuru üzüm bağcının elin
den maliyetin altında alınmakta Anayasanın 
«Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanlarının 
emeğini değerlendirme» hususundaki âmir hük
mü yerine getirilmemektedir. 

Ortalama 
Yıl Üretim (Ton) Fiyat (Krş) 

1965 107 000 227 
1966 75 000 227 
1967 90 000 227 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere çe
kirdeksiz kuru üzüm istihsal eden 50 000 bağcı
nın geliri yaptığı masrafın altında kalmaktadır. 
Bağcıların büyük çoğunluğunun kaderleri yu
karda ele aldığımız 70 dönüm bağ sahibinin ka
derinden farksız olduğu anlaşılıyor. 

Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen geli
rin büyük kısmı küçük bir ihracatçı grupunun 
elinde kalmaktadır. "Türkiye Çekirdeksiz Kuru 
Üzüm İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre 1967 
yılında birliğe 78 üye kayıtlı bulunmaktadır. 
Ancak, bugün İzmir'de çekirdeksiz kuru üzüm 
işletmesi olan ve ihracat yapan 23 müessese 
vardır. Bu 23 müesseseden 14 ü ihracatın yüz
de 92 sini elinde tutmaktadır. İhracatçıların 
elde ettiği gelir aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir: 

1968 mahsulünün yarıya yakın kısmı sergi
de yağmur yemiştir. TARİŞ yağmur yemiş 
üzümleri almakta nazlandığı, Hükümet müda
hale alımında geciktiği için bağcılar tereddüt
ler geçirmiş ve küçük bağcıların çoğu üzümünü 
140 - 160 kuruş arasında bir fiyatla aracılara 
satmak durumunda kalmışlardır. Bu sene bağ
cıların perişan duruma düştüklerini, borçlarını 
ödiyemez hale geldiklerini söylemekte mübalâğa 
olmadığı kanısındayız. Üzümün maliyetin altın
da bir fiyatla satılması ve bağcıların çalışma 
yılını borçlu kapatmaları bağların sökülmesine 
sebebolmaktadır. Uzmanların tahminlerine göre 
bu hal devam ederse on yıl sonra üzüm ithal 
eden memleket haline gelmemiz mümkündür. 

Üzümden elde edilen gelirin dağılımı 
Çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen gelir 

dağılımındaki adaletsizliğe de kısaca değinmek 
isteriz. İhraç edilen çekirdeksiz kuru üzümü is
tihsal eden 50 000 bağcı ailenin yıllara göre ge
lir toplamı ve aile başına düşen ortalama gelir 
ve masraf aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Toplam Aile başına Yapılan 
Gelir düşen TL. masraf 

242 890 000 4 857,80 4 945 
170 250 000 3 405,— 5 092 
204 300 000 4 086,— 5 393 

Bir tonun 
ihracedilen fiyatı Tutar 

Yıl üzüm Kg.) (Dolar) (Dolar) 

1963 -1964 43 510 597 310,69 13 518 445 
1964 -1965 65 452 517 331,76 21 714 259 
1965 -1966 67 901 184 326,65 22 180 089 

Bağcı ailelerin geliri ile üzüm ihracatçıları
nın geliri karşılaştırıldığında çekirdeksiz kuru 
üzümden elde edilen gelirin dağılımındaki ada
letsizliğin ciddî ölçülere vardığı görülmektedir. 

Ege'de 50 000 bağcı ailesi bir çalışma yılı
nı genellikle borçlu olarak kapatırken üzüm ih
racatının yüzde 92 sini elinde tutan 14 üzüm 
ihracatçısından her biri ortalama 2 677 246 ura 
safi kâr temin etmektedir. 

Yüksek kâr sağladıkları için ihracatçılardan 
çoğu alıcıya ristürn ödeme muvazaalı yoluna 
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tevessül etmiş ve bir ara bu yüzden üçlü anlaş
ma (Türkiye - Yunanistan - Avustralya) bozul
ma tehlikesi geçirmiştir. Kaldıki, ihracatçı
ların yüzde 62 sinin aynı zamanda ithalâtçı ol
maları onların kazanç ve kâr şanslarını daha da 
artırmaktadır. 

9 numara üzümün tonu 325 dolara ihracedil-
diğine göre bir kilo üzümün ortalama ihraç fi
yatı 325 kuruşa gelmektedir. Kiloda 40 kuruş 
işleme masrafı 35 kuruş da kâr ayrıldığı tak
dirde ihracatçının 9 numara üzümü bağcının 
elinden 250 kuruşa alması mümkündür. Nite
kim, 1963 yılında 9 numara üzüm müstahsıldan 
245 kuruşa satınalınmış ihracatçı bundan yine 
kâr sağlayabilmiştir. 

Yukarda bilirkişilere yaptırdığımız maliyet 
hesabı hatırlanırsa, 250 kuruş bağcının eme
ğini bir derece kurtaracak bir fiyat sayılabilir 
ve bu suretle Anayasanın gereği yerine getiril
miş ve üzümden elde edilen gelir daha âdil bir 
dağıtıma tabi tutulmuş olur. 

Sonuç ve teklif: 
Bağcının kaderi büyük oranda hava şartla

rına bağlıdır. Bağcı bâzı yıllar soğuktan, bâzı 
yıllar hastalıktan, bâzı yıllar da yağmurdan 
fazlasiyle zarar görmektedir. Malî takatsizliği 
sebebiyle bağcıların yüzde 90 ı halen üzümünü 
toprak sergi üzerinde kurutmak durumundadır. 
Maliyet günden güne arttığı ve yaşama şartla
rı ağırlaştığı halde üzüm yıllarca elinden aynı 
fiyatla alınmaktadır. Modern bir bağcılığa geç
mek için elinde imkân yoktur. Verilen kredi 
kâfi değildir. Çaresiz kalan bağcı bu durumda 
bağını sökmek zorunda kalmaktadır. Ege'de 
bağ sökme yaydın bir hale geldiği bunu önle
me çareleri bulunmadığı takdirde bâzı uzman
ların söyledikleri gibi on sene sonra üzüm it
hal eden bir memleket durumuna gelmemiz 
mümkündür. 

Bu nedenlerle; 
1. Bağı soğuktan ve bâzı 'hastalıklardan 

korumak, maliyeti düşürmek, verimi artırmak 
üzere yüksek sisteme geçilmesi. (Turgutlu'da 
başarılı örnekler mevcuttur ve Süleyman Bağcı 
ile Selim örgen'in öncülük ettiği yüksek sis
temde dekar başına 1 200 kilo üzüm alınmakta
dır.) 

2. Kesilen üzümlerin beton sergilere seril
mesi ve yağışlardan tente ile korunması, 

3. Yaşlı bağların gençleştirilmesi veya ye
niden bağ dikiminin sağlanması için, 

Ege'de bir bölgede, örneğin, en çok üzüm istih
sal eden Manisa'da yüksek sistem modern bağ
cılık için bir pilot bölge çalışmasının yapılnıa-
sı, standardizasyonu ve devamlılığı sağlamak 
üzere özel bir organizasyon kurulması, 

4. Paydası uzmanlarca kabul edildiği tak
dirde bağcılıkta yüksek sisteme (Trellia) (veya 
Turgutlu sistemi) geçişin temini, beton sergi 
ve tente sorununun halli için uzun vadeli 
(15 yıl) ve düşük faizli (% 2) kredi imkânla-
rının araştırılması, 

5. Üzümden elde edilen gelirin daha âdil 
dağılımını, iç ve dış pazarlamada gerekli ge
lişmeyi sağlamak üzere TARİŞ'e yeni bir şekil 
vererek veya ihraç imkânları da olan yeni bir 
teşkilâtlanmaya giderek bağcıların durumunun 
güçlendirilmesi ve önemli bir döviz kaynağımız 
olan bağcılığın kurtarılması için, 

Gerekli sorunları konuşmak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ok 

Manisa Milletvekili 
BAŞKAN — önerge gündemdeki yerini ala

cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 
Gündeme geçiyoruz. 

14. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
daimî komisyonlara üye seçimi yapılacaktır. 
Listeler bastırılmış ve şu anda sayın üyelere da
ğıtılmaktadır. Bağımsız üyelerin kendilerinin 
adaylıklarını koymaları gerektiğinden, şimdiye 
kadar Başkanlığımıza adaylık için müracaat 
eden üyeler listeye dâhil edilmişlerdir. Yeni ta
lepte bulunan başka bağımsız üye arkadaşlar1 

varsa isimlerini ve istedikleri komisyonları lüt
fen Başkanlığa bildirirlerse secimden önce tara
fımızdan Genel Kurula arz edilecektir. 

Damıtılan listelerde Dışişleri Komisyonuna, 
Millî Savunma Komisyonuna ve Plân Komisyo
nuna üçer bağımsız üye adaylıklarını koymuş
lardır. Bu komisyonlarda bağımsızlara diisen 
üye sayısı 1 olduğundan sayın üyelerin oyları-
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m kullanırken üçer isimden ikisini silip bir tek 
bağımsız aday bırakmalarını önemle rica ede
rim. 

Tekrar ediyorum efendim; Dışişleri, Millî 
Savunma ve Plân Komisyonuna üç bağımsız üye 
aday olmuştur, ancak bu komisyonlarda bağım
sızlara düşen kontenjan birdir. Bu itibarla ba
ğımsız milletvekillerinden iki adayın ismi sili
necek, bir tanesi bırakılacaktır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Efen
dim, ben adaylığımı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ahmet Tahta-
kılıç adaylığını geri aldığını beyan etmektedir. 
Dışişleri Komisyonundan Sayın Tahtakılıç'ın 
isminin silinerek oy kullanılmasını rica ederim. 

Dilekçe Komisyonu için Millet Partisi ve 
Türkiye İşçi Partisi. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu için Millet 
Partisi. 

'Sayıştay Komisyonu için Millet Partisi. 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu için Yeni 

Türkiye Partisi ve Ulaştırma Komisyonu için 
Millet Partisi aday göstermemişlerdir. 

Tasnif işleminin süratle intacı için ten-
sibederseniz her biri bes üyeden kurulu beş ay
rı tasnif komisyonu kuralım. 

Bu hususu oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Birinci Tasnif Komisyonu: Adalet, Anayasa, 
Bayındırlık, Çalışma ve Dışişleri komisyonları
nın tasnifi işi ile meşgul olacaktır. 

Şimdi bir numaralı Tasnif Komisyonu için 
aJd çekiyorum: Şevki Yücel?.. Yok, 

Nevzat Şener?... Yok. 
Becai Ergüder?.. Yok. 
tbraihim Aytaç?.. Yok. 
Mehmet Göbekli?.. Burada. 
Bir Numaralı Komisyonun birinci üyesi bel

li oldu; Mehmet Göbekli. 
Ahmet Şevket Bohça?.. Yok. 
Hasan özcan?.. Yok. 
Mahmut Çetin?.. Yok. 
Kemal Bağcıoğlu?.. Yok. 
Sabit Osman Avcı?.. Yok. 
Misbah Ongan?.. Yok. 
Nihat Doğan?.. Yok. 
Ertuğrul Akça?.. Yok. 
Ahmet Üstün?.. Yok. 
Burlas Küntay?.. BuraJda. 
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I Nafiz Giray?.. Yok. 
Ahmet Türkel Bakandır. 
Turhan Şahin?.. Yok. 
Ali Karahan?.. Yok. 
Nahit Menteşe?.. Yok. 
Melâhat Gedik?.. Burada. 
Feyyaz Koksal?.. Burada. 
Oevad Odyakmaz?.. Burada. 
Bir numaral Tasnif Komisyonu: Sayın Meh

met Göbekli, Sayın Barlas Küntay, Sayın Me
lâhat Gedik, Sayın Feyyaz Koksal ve Sayın 
Cevad Odyakmaz'dan kurulmuştur. 

Şimdi îki numaralı Tasnif Komisyonu için 
ad çekiyorum. Bu komisyon, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Gümrük ve Tekel, İçişleri, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri komisyonlarının oy pusula
larını tasnif edeceklerdir. 

Vedat Ali Özkan?.. Bakandırlar. 
Cengiz Nayman?.. Yok. 
Emin Paksüt?.. Yok 
Çetin Altan?.. Yok. 
Gültekin Sakarya?. Burada. 
Halil Balkıs?.. Yok. 
Arif Atalay?.. Yok. 
Mehmet Atagün?.. Yok. 
Kemal Demir?.. Burada. 
Orhan Dengiz?.. Burada. 
Kemalî Bayazıt?.. Yok. 
Mehmet Ersoy?.. BuraJda. 
Emin Erdinç?.. Burada. 

îki numaralı Tasnif Komisyonu; Sayın Gül
tekin Sakarya, Sayın Kemal Demir, (Sayın Or

han Dengiz, Sayın Moflımet Ersoy ve Sayın Meh
met Emin Erdinç'ten kurulmuştur. 

Şimdi üç numaralı komisyon için aid çekiyo
rum. Üç Numaralı Tasnif Komisyonu: Maliye, 
Meclis Hesaplarını İnceleme, Millî Eğitim, 
Millî Savunma ve Plân komisyonları için veri
lecek oyların pusulalarını tasnif edecektir. 

ilhami Sancar ?.. Yok. 
Ali Rıza AKbıyıkoğlu?.. Yok. 
Osman Zeki Oktay?.. Yok. 
Mithat Dülge?.. Burada. 
İsmail Selçuk Çakıroğlu?.. Yok. 
Mahmut Bozdoğan?.. Yok. 

I Sabri özcan San?.. Yok. 
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Hasan Fehmi Boztepe?.. Burada. 
İhsan Ataöv?.. Yok. 
llyas Seçkin?.. Yok. 
Vefa Tanır?.. Yok. 
İbrahim Boz?.. Burada. 
Ahmet Uysal?.. Yok. 
Kasım Gülek?.. Yok. 
Nizamettin Erkmen?.. Yok. 
Kudret Bosuter?.. Yok. 
Şevket Adalan?.. Yok. 
Ali Rıza Uzuner?.. Burada. 
Aydın Yalçın?.. Yok. 
Cemal Yavuz?.. Burada. 
Üç numaralı Tasnif Komisyonu: Sayın Mit

hat Dülge, Sayın Hasan Fehmi Boztepe, Sayın 
İbrahim Boz, Sayın Ali Rıza Uzuner ve Sayın 
Cemal Yavuz'dan kurulmuştur. 

Şimdi Dört numaralı Tasnif Komisyonunun 
seçimine geçiyorum. 

Bu komisyon: Sağlık ve Sosyal, Sanayi, Sa
yıştay, Tarım ve Ticaret komisyonları için ve
rilecek oyları sayacaktır. 

Selçuk Aytan?.. Yok. 
Ahmet Atıf Hacıpaşaoğlu?.. Yok. 
Hüseyin Doğan?.. Yok. 
Muslihittin Gürer?.. Yok. 
Memduh. Erdemir?.. Yok. 
iSeyfi Kurtbek?.. Yok. 
Hayri Başar?.. Yok. 
llyas Kılıç?.. Yok. 
Celâl Nuri Koç?.. Yok. 
Lebit Yurdoğlu?.. Yok. 
Sinan Bosna?.. Burada. 
Cihat TurP-ut?.. Yok. 
Fennî İslimyeli?.. Burada. 
Neriman Ağaoğlu .. Yok. 
Settar İksel .. Yok. 
Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın)?.. Yok. 
Kasım Küfrevi?.. Burada. 
Abdül Lâtif Ensarioğlu?.. Burada. 
İbrahim Aysoy?.. Yok. 

1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanıt 
nuna ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Isken-

Süleyman Ünlü?.. Yok. 
Sevinç Düşünsel?.. Burada. 
Dört numaralı Tasnif Komisyonu: Sayın Si

nan Bosna, Sayın Fennî islimyeli, Sayın Kasım 
Küfrevi, Sayın Ensarioğlu, Sayın Sevinç Dü-
şünsel'den kurulmuştur. 

Beş numaralı Tasnif Komisyonu için ad çe
kiyorum. Bu komisyon; Turizm ve Tanıtma, 
Ulaştırma, Dilekçe, Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri ve Meclis Kitaplığı komisyonları için veri
lecek oyları tasnif edecektir, 

Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Himmet Erdoğmuş?.. Yok. 
Ferda Güley?.. Yok. 
Turgut Nizamoğlu?.. Burada. 
Hâlim Araş?.. Yok. 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu?.. Yok. 
Nermin Neftçi?.. Yok. 
Hüseyin incioğlu?.. Yok. 
Dursun Akçaoğlu?.. Yok. 
Şinasi Osma?.. Yok. 
Kinyas Kartal?.. Yok. 
Erol Yılmaz Akçal?.. Yok. 
Hâmit Fendoğlu?.. Burada. 
Adnan Akarca .. Yok. 
Cemal Külâhlı .. Burada. 
Cevdet Geboloğlu?.. Yok. 
Mehmet Ali Arsan?.. Yok. 
Turgut Göle?.. Yok. 
Selâhattin Güven?.. Yok. 
Ömer Usta?.. Yok. 
Ali ihsan Balım?.. Yok. 
Mehmet Yüceler?.. Burada. 
Önol Sakar?.. Yok. 
Enver Güreli?.. Burada. 

Beş numaralı Tasnif Komisyonu da; Sayın 
Turgut Nizamoğlu, Sayın Hâmit Fendoğlu, Sa
yın Cemal Külâhlı, Sayın Mehmet Yüceler ve 
Sayın Enver Gürelı'den kurulmuştur. 

der Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bur
sa Üyesi Cahit Ortaç'ın, İl özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar personeli
ne avans verilmesi hakkında, Nevşehir Millet
vekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bâzı 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon Millet
vekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile Denizli Mil
letvekili Zafer Nihat OzeVin, Özel idare ve 
belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri me
mur ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme 
yapılmasına dair, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener ve iki ardakaşının, 657 saylı Devlet 
Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair, Cumhuriyet 
Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın^ 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılması hak
kında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuru
luşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine geçi
ci zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanu
na ek, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 5 arkadaşının, Mahallî idarelerde ve Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve hiz
metlilere zam yapılması hakkında, Istanbıd 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Emekli, âdil ma
lûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alan
lara da geçici zam verilmesini sağlamak üzere 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir 

14. — Komisyonlara üye seçimi 

BAŞKAN — Efendim, şimdi dağıtılan liste
lerde Dışişleri Komisyonuna, Millî Savunma Ko
misyonuna ve Plân Komisyonuna üçer bağımsız 
üye, adaylıklarını koymuşlardır. Halbuki bu ko
misyonlarda bağımsızlara düşen üye sayısı bir 
tanedir. Bu itibarla sayın üyeler Dışişleri, Millî 
Savunma ve Plân Komisyonuna oy verirken bu 
komisyonlara ait aday listelerinde yazılmış olan 
bağımsızlardan iki tanesini silerek bir tanesini 
bırakacaklardır. 

Dilekçe Komisyonu için Millet Partisi ve Tür
kiye işçi Partisi, Gümrük ve Tekel Komisyonu 
için Millet Partisi, Sayıştay Komisyonu için 
Millet Partisi, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
için Yeni Türkiye Partisi ve Ulaştırma Komis
yonu için Millet Partisi aday göstermemişlerdir. 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, aday gösterildiği Gümrük ve Tekel •• 
Komisyonu adaylığından çekildiğine dair öner
gesi. 

madde eklenmesine dair ve Balıkesir Millet
vekili Adnan Akm'ın, 29 . 12 . 1966 tarih 
ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifleri ve İçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 
2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. Sayısı: 
716) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; günde
mimizin ikinci defa oya konulacak işler bölü
münde yer alan ve uzun müddetten beri ge
rekli çoğunluğu sağlıyamamış olan bir kanun de
ğişiklik tasarısı vardır. Tensibederseniz bu ka
nun tasarısı için de açık oylamayı birlikte ya
palım. 

Bu hususu kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, sıra ile dizilmiş olan sepetlerin en 
sonuncusu, gündemin ikinci sayfasında, ikinci 
defa oya konulacak işler başlığı altında yer 
alan, 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına tahsis edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın bir öner
ge göndermiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bu devre çalışma döneminde Meclis komis

yonlarına yapılacak seçimlerde talebim hilâfına 
meslekim ile ilgisi olmıyan Gümrük ve Tekel 
Komisyonuna aday gösterildiğimi öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Ben daha önceki yıllar Anayasa Komisyonun
da çalıştım. Meslekim de hukukçuluktur. 

Bu itibarla Gümrük ve Tekel Komisyonuna 
adaylığımı koymuyorum. Seçilirsem kabul etmi-
yeceğimi arz eder, gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon 

Mustafa Akalın 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — TJrfa Milletvekili Cemal Güven'in, aday 
gösterildiği İmar ve İskân Komisyonu adaylığın
dan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Cemal 
Güven'in önergesini okutuyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
imar ve İskân Komisyonuna adaylığımı koy

muyorum. Seçilir isem istifa ediyorum. Gereğini 
saygıyla arz ederim. 

Urfa 
Cemal Güven 

BAŞKAN — Bu da bilgilerinize sunulur. 
Efendim, oylamaya hangi ilden başlıyacağı-

mızı tesbit için ad çekiyorum. 
Maraş ilinden başlıyoruz. 
(Maraş milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Efendim, 1 numaralı Tasnif 

Komisyonu : Sayın Mehmet Göbekli, Barlas 
Küntay, Melâhat Gedik, Feyyaz Koksal ve Ce-
vad Odyakmaz'dan kuruludur. Bu komisyon, 
komisyonlara ayrılan yerde ve 1 nci sırada otu
ruyor, diğer üyelerin de lütfen oraya teşrifleri
ni rica ederim. 

9, numaralı Komisyon : Sayın Gültekin Sa
karya, Kemal Demir, Orhan Dengiz, Mehmet 
Ersoy ve Mehmet Emin Erdinç'ten kuruludur. 
Bu komisyon, komisyonlara ayrılan yerde ve 
2 nci sırada oturmaktadır, üyelerinin gelmiyen-
leri varsa teşriflerini rica ederim. 

3 numaralı Komisyon : Sayın Mithat Dülge, 
Hasan Fehmi Boztepe, İbrahim Boz, Ali Rıza 
Uzuner ve Cemal Yavuz'dan kuruludur. Bu 3 
numaralı Komisyon lütfen, Güven Partisine ay
rılmış olan sıraların başında bir yer işgal edip 
vazifeye başlasınlar efendim. 

4 numaralı Komisyon : Sayın Sinan Bosna, 
Fennî Islimyeli, Kasım Küfrevi, Abdüllâtif En-
sarioğlu, Sevinç Düşünsel'den kuruludur. Bu ko
misyon, komisyonlara ayrılan yerde ve 3 ncü sı
radadırlar, noksan üyesi varsa lütfen teşrifini 
rica ederim. 

5 numaralı Komisyon : Sayın Turgut Nizam-
oğlu, Hamit Fendoğlu, Cemal Külâhlı, Mehmet 
Yüceler ve Enver Güreli'den kuruludur. Lütfen 
bu komisyon, Millet Partisine ayrılmış olan sı
raların başında tensibedeceği bir yere otursun 
efendim. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı için yapılan açık oy
lama işlemi devam etmektedir. Sayın üyelerin 
orada da oy kullanmalarını rica ederim. Bu oy
lama işlemi tasnif süresince de devam edecek
tir. 

Oylarını kullanmamış arkadaşlarımız varsa 
lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Daimî komisyonlar için oylarını kullanmamış 
arkadaş kaldı mı efendim? Yok. 

Daimî komisyonlar için yapılan oy verme iş
lemi bitmiştir. 

Şimdi baştan itibaren beş sepeti, Sayın Oe-
vad Odyakmaz'm bulunduğu 1 numaralı Komis
yona götüreceksiniz. 

İkinci gelen beş sepet, 2 numaralı Komis
yona, yani Sayın Orhan Dengizin bulunduğu 
Komisyona, 

Üçüncü beş sepet, 3 numaralı Komisyona, 
Sayın Mithat Dülge'nin bulunduğu Komisyona, 

Dördüncü beş sepet, Sayın Sevinç Düşünser-
in bulunduğu Komisyona, 

Son beş sepet, 5 numaralı Komisyona, Sayın 
Enver Güreli'nin bulunduğu Komisyona götürü
lecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
için yapılmakta olan açık oylama işlemi devam 
etmektedir. Oy kutusu Başkanlık Divanı Önün
deki kürsüde bulunduruluyor. Sayın üyeler
den oylarını kullanmamış olanlar varsa lütfen 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

(Oylar toplandı ve ayırıma geçildi.) 

17. — Grup başkanvekîllerinin, üçüncü top
lantı yılında mevcut bulunan ve henüz görevle
rini tamamlamamış olan Geçici komisyonların ve 
üyelerinin bu toplantı yılında da göreve devam 
etmelerine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üçüncü toplantı yılında mevcut bulunan ve 
görevini henüz tamamlamamış olan Geçici ko
misyonların ve üyelerinin bu toplantı yılında da 
görevlerine devam etmesi hususunun karara 
bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

A.P. Grup C.H.P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Sabit Osman Avcı Kemal Satır 
G.P. Grup Y.T.P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Coşkun Kırca Kasım Küfrevi 

BAŞKAN — Bu Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu Geçici komisyonlar ilgili bir sunuş var
dır, okutuyorum. 
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Geçici Komisyonlar 
«1. — Genel Nüfus Kanunu tasarısı ile nü

fus kanunu tasarısı ve Adalet, Dışişleri, içişle
ri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/69, 1/70) (1 Nu
maralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz önerge ile, bu geçici komisyonların 
ve üyelerinin dördüncü toplantı yılında da gö
revlerine devamını kabul buyurmuştunuz. Şim
di okunan ve ayrı ayrı okunan hususları da oyu
nuza sunacağım. 

Genel nüfus kanunu tasarısı ile nüfus kanu
nu tasarısı ve Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporunun 1 Numaralı Geçici Komis
yonda ögrüşülmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mütaakıp maddeleri kâtip arkadaşımız oku
dukça oyunuza sunacağım. 

«2. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve konut ka
nunu tasarısı ile izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 13 arkadaşının, konut kanunu teklifi 
ve Adalet, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve is
kân ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/157, 1/266, 
2/17) (2 Numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/195) (5 Numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«4. — Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Tü
tün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili Hilmi iş
güzar'in, Tütün ve tütün tekeli kanun teklifi ve 
Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/205, 2/198, 
2/362) (6 Numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

«5. — Tütün satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleri ile Türkiye tütün ekicileri genel bir

liği kanun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, tütün tarım sa
tış kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Tür
kiye tütün ekicileri genel birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/208, 2/18) (7 Nu
maralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«6. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri 
ve Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/213, 
2/1, 2/54, 2/445) (10 Numaralı Geçici Ko
misyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
leı*... Kabul edilmiştir. 

«7. — Kooperatifler kanunu 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'm, kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (11 Numaralı 
Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«8. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü Kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve 5441 sa
yılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 ar
kadaşının, Bölge Tiyatroları Kanun teklifi ve 
Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu geçici komisyon 
raporu (1/333, 2/199, 1/332, 2/8) (12 numaralı 
Geçici Komisyon)». 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi B : 5 15 . 11 . 1968 O : 1 

«9. Serbest Malî Müşavirlik Kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu geçici komisyon rapo
ru. (1/166) (13 Numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«10. Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis Mimar 
Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı ka
nunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonla
rından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (2/413) (14 Numaralı Geciçi Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

«11. Devlet ihale Kanunu tasarısı ve An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 ar-
kadaşiyle Cumhuriyet Senatosu Tunceli Eski 
üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının, Dev
let ihale Kanunu teklifi ve Nevşehir Milletve
kili Ali Baran Numanoğlunun 2490 sayılı Artır
ma Eksiltme ve ihale Kanununun 66 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu, (1/150, 2/31, 
2/267) (15 Numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«12. Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu istanbul üyesi Rifat öztürkçi-
ne, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 ar-
kadaşiyle Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik inci'nin Su Ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (25 Numaralı Ge
çici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«13. Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ile Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 arka
daşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kademe
lerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me-

I zunu personele, «Mahrumiyet yeri ödeneği» ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Taryn ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kuruli Ge
çici Komisyon raporu. (2/561, 2/498) (27 nu
maralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«14. T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin (ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı 
Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici madde
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/237) (32 numaralı Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«15. 2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ktırulu 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (35 numaralı 
Geçici Komisyon)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«4 numaralı Geçici Komisyon: 
6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklik

ler yapılması hakkında kanun tasarısı ile An
talya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 6785 jsayılı 
imar Kanununun 42 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında, İstanbul Milletvekili Ali Esat 
Birol ve Osman Nuri Ulusoy'un, 6785 sayılı 
imar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Eski yangın yerlerine çap verilmesi için 6785 
sayılı imar Kanununa geçici maddeler eklen
mesi hakkında, Çorum Milletvekili Hilmi \ ince
sulu, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Ada
na Milletvekili Kemal Sarabrahimoğlu'nun, 
Sahiller hakkında kanun teklifleri. (1/225, 
2/46, 2/540, 2/307, 2/431. 2/461) (imar ye is
kân, içişleri, Plân ve Turizm ve Tanıtma ko
misyonlarından 5 er üye seçilerek kurulmuş
tur.)» 

BAŞKAN — Efendim okunan 4 numaralı 
komisyon için oylarınıza müracaat ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

«8 numaralı Geçici Komisyon : 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 ar

kadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddeleri-
I nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl-
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ması hakkında, Denizli Milletvekili Hüdai Oral I 
ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Anonim Ortak
lığı adlı bir Petrol Dağıtım ve Satış Teşkilâtı 
kurulması hakkında, İstanbul Milletvekili Sa-
dun Aren ve 4 arkadaşının 6326 sayılı Petrol 
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması hak
kında, istanbul Milletvekili Sadun Aren ve 5 ar
kadaşının Petrol kanunu teklifleri. (2/14, 2/21, 
2/308, 2/310) (Maliye, Ticaret, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonlarından 4 er I 
üye seçilerek kurulmuştur.)» I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«9 numaralı Geçici Komisyon: I 

Devlet Malzeme Ofisi Kuruluş Kanunu ta
sarısı, Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasa
rısı ile, Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 
arkadaşının Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli ve 
3 arkadaşının, Ziraat Bankası kuruluş kanunu 
teklifleri. (1/271, 1/294, 2/20, 2/493) (Bayın
dırlık, Sanayi, Ticaret, Tarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, içişleri, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma, Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyon
larından 3 er üye seçilerek kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«15 numaralı Geçici Komisyon: I 

Genel Muhasebe Kanunu, özel Yatırımlar 
Bankası Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu, Be
lediye Gelirleri Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanununun 50 nci maddesiyle 83 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarıları ile Ankara Milletvekili 
İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşının özel 
Yatırım Bankası kanunu teklifi, istanbul Mil
letvekili Nurettin Bulak'ın 4792 sayılı İşçi Si
gortaları Kurumu Kanununun 20 nci maddesi
ni değiştiren kanun teklifi, Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga ve 19 arkadaşının 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 26 nci mad
desinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri. (1/112, 1/141, 1/246, 
1/252, 1/323, 1/323, 2/32, 2/188,2/447) (Sayış
tay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel, Mali
ye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. | 
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«16 numaralı Geçici Komisyon: 
Millî Parklar Kanunu ile Gaziantep Millet

vekili Ali ihsan Göğüs'ün Millî Parklar Kanu
nu teklifi, Balıkesir Milletvekili Mehmet Zeki 
Yücetürk ve 5 arkadaşının Tabiatı Koruma 
Sahaları kanunu teklifleri. (1/132, 2/36, 2/653) 
(Adalet, Tarım, Maliye, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden 
kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«17 numaralî Geçici Komisyon: 
Sermaye Piyasasının Tanzimi ve Teşviki 

hakkında kanun tasarısı. (1/346) (Ticaret, Ça
lışma, Maliye, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«18 numaralı Geçici Komisyon: 
Emniyet Sandığı kanun tasarısı. (1/307) 

(Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«19 numaralı Geçici Komisyon: 
istanbul Milletvekili ismail Hakkı Teekinel 

ve 166 arkadaşının Yargıtay kanunu teklifi, 
içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın Temyiz 
Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanu
nun 2020 sayılı Kanunla değiştirilmesine dair, 
Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldırım 
ve 35 arkadaşının hukuk mezunu yargıtay baş
kâtiplerinin savcılık ve hâkimlik sınıfına alın
maları hakkında kanun teklifleri. (2/184, 
2/325, 2/644) (Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

«23 numaralı Geçici Komiyon: 
17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve 

Küçük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci 
maddesiyle geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci mad
delerin eklenmesine dair kanun tasarısı ile, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi. (1/85, 2/524) 
(içişleri, Adalet, Ticaret ve Sanayi komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulmuştur)» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«26 numaralı Geçici Komisyon: 
Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu»-

nun Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme kanu
nu teklifi. (2/320) (Adalet, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«28 numaralı Geçici Komisyon: 
Noterlik kanun tasarısı ile Sakarya Millet

vekili Muslihittin Gürer ve 9 arkadaşının 3456 
sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı Kanun
la değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında, Kars Milletvekili Abbas Âli Çetin'in 
3456 sayılı ve 28 . 6 . 1938 tarihli Noterlik Ka
nununa 5 madde eklenmesine mütedair. (1/445, 
2/175, 2/263) (Çalışma, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«29 numaralı Geçici Komisyon: 
Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in Köy 

Alt - Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurul
masına dair kanun teklifi. (2/296) (Maliye, 
Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«30 Numaralı Geçici Komisyon 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile, Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nrn 5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanu
nunun değişik 89 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında, Çankırı Milletvekili Tabir Akman 
ve 11 arkadaşının 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son paragrafının kaldırılması hak
kında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 
arkadaşının Postacılara (PTT dağıtıcılarına ve 
hat bakıcılarına) fiilî hizmet zammı verilmesi 
için 5434 sayılı Kanunun 37 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
(1/557, 2/468, 2/509, 2/642) (Maliye ve Plân 

Komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulmuş
tur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«31 Numaralı Geçici Komisyon 
Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve üç !ar-

kadaşmın tşçi Yardımlaşma Kurumu (1YAK) 
kanunu teklifi (2/614) (Ticaret, imar ve İskân, 
Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân Komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«34 Numaralı Geçici Komisyon 
Menkûl Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 

kanun tasarısı (1/404) (Adalet, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulmuş
tur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«37 Numaralı Geçici Komisyon 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar

kadaşın^ Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu Ka
nunu teklifi (2/143) (Ticaret, Maliye, Tarım 
ve Plân Komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«38 Numaralı Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın 

ve 11 arkadaşının Milletlerarası münasebetlerin 
yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun 
teklifi (2/243) (Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışiş
leri ve Plân komisyonlarından 3 er üye seçile
rek kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«40 Numaralı Geçici Komisyon 
imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Görev

leri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna 
bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve İskân Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı (1/518) (imar ve İskân ve Plân 
Komisyonlarından 9 ar üye seçilerek kurulnmş-
tur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«41 Numaralı Geçici Komisyon 
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Devlet mühendislik ve mimarlık akademi
leri kanunu tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Selâhattin Güven'in devlet mühendislik ve mi
marlık yüksek okulları kanunu teklifi, Antakya 
Milletvekili ihsan Ataöv'ün devlet mühendis
lik ve mimarlık yüksek okulları kanunu teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri kanunu teklifleri. (1/533), 2/117, 
2/204, 2/361) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 9 ar üye seçilerek kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«42 Numaralı Geçici Komisyon 
Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç ve 2 

arkadaşının Üniversiteler ve yüksek okullar 
ders kitapları tedarik ve satışının fakülteler ve 
yüksek okullar idarelerince düzenlenmesine da
ir Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç ve 3 
arkadaşının Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1964 tarihli ve 
351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ilk fık
rası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri (2/710, 2/711) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 10 ar 
üye seçilerek kurulmuştur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«43 Numaralı Geçiui Komisyon 

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlıı'nun 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni mad
deler eklenmesi hakkındaki 864 sayılı Kanunun 
geçici maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/690) (Maliye), Çalışma ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üye seçilerek kurulmuş
tur.)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

Millet Meclisi daimi komisyonları için yapı
lan açık oylama işleminin sonuçlarını bildirir 
tasnif komisyonları raporlarını sırası ile arz 
ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Komisyonu üyelikleri için yapılan se
çime (188) üye katılmış ve nisap hâsıl olma
mıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
A. Karahisar 

Mehmet Göbekli 

üye 
Samsun 

Melâhat Gedik 
Üye 

Sivas 

üye 
Bursa 

Barlas Küntay 

üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 

Gevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (195) üye katılmış ve nisap hâsıl olma
mıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

Üye 
Samsun 

Melâhat Gedik 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 

Üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
Üye 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (191) üye katılmış ve nisap hâsıl ol
mamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

üye 
Samsun 

Melâhat Gedik 

üye 
Bursa 

Barlas Küntay 

üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
Üye 
Sivas 

Gevad Odyakmaz 
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Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (191) üye katılmış ve nisap hâsıl olma
mıştır. 

Arz olunur. 
Üye "üye 

Afyon Karahisar Bursa 
Mehmet Göbekli Barlas Küntay 

üye 
Samsun 

Melâhat Gedik 
Üye 

üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 

Cevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (195) üye katılmış ve nisap hâsıl olma
mıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

üye 
Samsun 

Melâhat Gedik 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 

Üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 

üye 
Sivas 

Oevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa* 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu üye
likleri için yapılan seçimle (193) üye katılmış 
ve neticede ekseriyet sağlanamadığından tasnife 
geçilmemiştir. 

Arz olunur. 

üye 
Sivas 

Gültekin Sakarya 

üye 
Uşak 

Orhan Dengiz 

Üye 
Bolu 

Kemal Demir 

üye 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

tfye 
Van 

Mehmet Emrin Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Komisyonu üyelikleri içj|n 
yapılan seçime (193) üye katılmış ve neticede 
gerekli çoğunluk sağlanamadığından üyelerin 
aldıkları oylar ayrı ayrı sayılmamıştır. 

Arz olunur. 

üye 
Sivas 

Gültekin Sakarya 

Üye 
Uşak 

Orhan Dengiz 
Üye 
Van 

t)ye 
Bolu 

Kemal Demir 

üye 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

Mehmet Emin Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (192) üye katılmış ve neticede ekseri
yet olmadığından ferdî tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Sivas 

Gültekin Sakarya 

Üye 
Uşak 

Orhan Dengiz 
üye 
Van 

üye 
Bolu 

Kemal Demir 

Üye 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

Mehmet Emin Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 

İmar ve İskân Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime (193) üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ferdî tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 

üye 
Sivas 

Gültekin Sakarya 
üye 
Uşak 

Orhan Dengiz 
Üye 
Van 

üye 
Bolu 

Kemal Demir 
üye 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Mehmet Emin Erdinç 
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Yüksek Başkanlığa 

Köy İşleri Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (193) üye «katılmış ve neticede ekse
riyet olmadığından tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

tfye 
Sivas 

Gültekin Sakarya 

Üye 
Bolu 

Kemal Demir 

Üye Üye 
Uşak Kütahya 

Orhan Dengiz Mehmet Ersoy 
Üye 
Van 

Mehmet Emin Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (191) üye katılmış, ve neticede nisap 
hâsıl olmamıştır. 

Arz olunur. 

Başkan 
Manisa 

Mithat Dülge 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Üye Üye 
Bingöl Nevşehir 

Cemal Yavuz İbrahim Boz 
Üye 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Yüksek Başkanlığa 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime (192) üye katılmış 
ve neticede nisap hâsıl olmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (192) üye katılmış ve neticede nisap 
hâsıl olmamıştır. 

Arz olunur. 

Başkan 
Manisa 

Mithat Dülge 

Üye 
Bingöl 

Cemal Yavuz 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Üye 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
Üye 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (187) üye katılmış ve neticede ni
sap hâsıl olmamıştır. 

Arz olunur. 

Başkan 
Manisa 

Mithat Dülge 

Üye 
Bingöl 

Cemal Yavuz 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Üye 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
Üye 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Yüksek Başkanlığa 

Plân ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime (186) üye katılmış ve neticede ni
sap hâsıl olmamıştır. 

Arz olunur. 

Başkan 
Manisa 

Mithat Dülge 

Üye 
Nevşehir 

İbrahim Boz 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Üye 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
Üye 

Bingöl 
Cemal Yavuz | 

Arz olunur. 

Başkan 
Manisa 

Mithat Dülge 
Üye 

Bingöl 
Cemal Yavuz 

Üye 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

Üye 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
Üye 

Nevşehir 
İbrahim Boz 
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Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu üyelik
leri için yapılan seçime (196) üye katılmış ve 
neticede gerekli çoğunluk sağlanamadığından 
ismen tasnif yapılamamıştır. 

Arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

Sanayi Komisyonu üyelikleri için yapıttan 
seçime (188) üye katılmış ve neticede gerekli 
çoğunluk sağlanamadığından ismen tasnif ya
pılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Aydın Balıkesir 
Sinan Bosna Fennî Islimyeli 

Üye Üye 
Ağrı Diyarbakır 

Kasım Küfrevi Abdüllâtif Ensarioğlu 
Üye 
Kars 

Sevinç Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (193) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı olan üyeler gerekli çoğunduk 
sağlıyamadı'klarından ismen tasnif yapılmamış
tır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Aydın Balıkesir 
Sinan Bosna Fennî Islimyeli 

Üye Üye 
Ağn Diyarbakır 

Kasım Küfrevi Abdüllâtif Ensarioğlu 
Üye 
Kars 

Sevinç Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (190) üye katılmış ve neticede gerekli 
çoğunluk sağlanamadığından ismen tasnif yapı
lamamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Aydın 

Sinan Bosna 
Üye 
Ağn 

Kasım Küfrevi 

Üye 
Balıkesir 

Fennî Islimyeli 
Üye 

Diyarbakır 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Üye 
Kars 

Sevinç Düşünsel 

üye 
Aydın 

Sinan Bosna 

üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 

Üye 
Balıkesir 

Fennî Islimyeli 
Üye 

Diyarbakır 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Üye 
Ağrı 

Sevinç Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime (194) üye katılmış ve neticede gerekli 
çoğunluk sağlanamadığından ismen tasnif ya
pılmamıştır; 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Aydın Balıkesir 

Sinan Bosna Fennî Islimyeli 

Üye Üye 
Ağrı Diyarbakır 

Kasım Küfrevi Abdüllâtif Ensarioğlu 
Üye 

Ağn 
Sevinç Düşünsel 

Yüksek Başkanlığa 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime (196) üye katılmış olduğu 
tesbit edilmiş ve ferdî tasnife lüzum görülme
miştir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Yozgat Malatya 
Turgut Nizamoğlu Hamit Fendoğlu 

Üye 
Bursa 

Üye 
Kayseri 

Cemal Külahlı Mehmet Yüceler 
Üye 

Balıkesir 
Enver Güreli 
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Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime (196) üye katılmış olduğu tesbit 
©dilmiş ve ferdî tasnife lüzum görülmemiştir. 

Arz olunur. 

üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

üye 
Bursa 

Cemal Külahlı 
Üye 

Üye 
Malatya 

Hamit Fendoğlu 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

Balıkesir 
Enver Güreli 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu üyelikleri için 
yapılan geçime (192) üye katılmış olduğu tes
bit edilmiş ve ferdî tasnife lüzum kalmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

üye 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Üye 
Malatya 

Hamit Fendoğlu 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 
Üye 

Balıkesir 
Enver Güreli 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu üyelikleri için yapılan seçime (196) 
üye katılmış olduğu tesbit edilmiş ve ferdi 
tasnife lüzum görülmemiştir. 

Arz olunur. 

üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Üye 
Malatya 

Hamit Fendoğlu 

Üye 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

Üye 
Balıkesir 

Enver Güreli 

Yüksek Başkanlığa 

Meclis Kitaplığı Karma Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime (186) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri yazılı olan 
üyeler hizalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Yozgat Malatya 
Turgut Nizamoğlu Hamit Fendoğlu 

Üye 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Üye 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Üye 
Balıkesir 

Enver Güreli 

Çoğunluk olmadığından listeyi 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı için yapılan acık oylama 
işleminin sonucunu da arz ediyorum : 

Oylamaya 160 üye katılmış, sonuçta 154 ka
bul, 5 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek yapılan açık 
oylama işleminde, gerekse daimî komisyon seçim
lerinde gerekli çoğunluk olmadığı tesbit edilmiş 
bulunuyor. Bu seçimler g-elecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

18 Kasım 1968 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot 
olayına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlha
mı Ertem'in yazılı cevabı (7/598) 

16 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bir sü
reden beri bâzı öğrencilerce uygulanan boykot 
kararma, bir kısım öğretim üyelerinin de katıl
dığı gazetelerde yayınlanmıştır. 

1. Boykot olayının çıkarılmasına sebebolan 
muamele nedir? Ve bu muamelede her hangi bir 
kanunsuzluk var mıdır? 

2. Bu Üniversite Kuruluş Kanununa göre, 
yetkili organlar boykot olayı karsısında her 
hangi bir tahkikata tevessül etmişler midir? 
Tevessül edilmişse ne netice alınmıştır? 

3. Derslerine devam etmiyen öğretim üye
leri hakkında yapılacak her hangi bir kanuni 
muamele yok mudur? Varsa, yetkili organlar 
vazifelerini yapmışlar mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 .11.1968 

Özel 
1009 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19 . 12 . 1967 gün ve 7/598-5591/33943 
sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot olayına 
dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevap 
notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki boykot 
olayı baklandaki 19 . 12 . 1967 günlü yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap notu ; 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi idari îli$ı-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Arif Pasaylıoğlu'nun 
görev süresinin uzatılması dolayısiyle ortaya çı
kan buhrandan - ilgili fakülte öğrencileri ders
lere boykot karan almışlar - bir kısım öğretim 
üyeleri de, fiilî bir değeri olmamakla beraber, 
bir sempati tezahürü olarak derslere girmemfk 
arzusunu göstermişlerse de Rektörlüğün ika?, ve 
ricası ile ertesi gün bu kararlanndan vazgeçmiş
lerdir. 

2. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'm, 
Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Îlhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/647) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak ve müddeti içinde cevap-
landınlmasına delâletinizi önemle rica ederim. 

26 . 1 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

1. a) Bakanlığınız aleyhinde açılmış olup 
1961 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
nan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka-
d a n lehte karara bağlanımışjtır? 

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

a) Mahkeme hare, 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 Misil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutarı nedir? ı 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk ser
vislerine mensup müşavir, avukat ve görevlile
rin istihkak kesbetltikleri ücreti vekâlet tutarı 
nedir? 

Bu ücret hangi esaslar dahilînde tesbit edil
mektedir? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
1011 

2 . 11 .1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 . 1 . 1968 gün ve 7/647-5843/35777 
sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosulter'in, Millî 
Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara dair 
verdiği yazılı soru önerg-esi ile ilgili cevap no
tumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ek: iki cetvel. 

İlhamı Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Mah. Mas. 
Yıl Kabul Kısmen Lira K. 

Bakanlığımız 
aleyhine hük
medilen Av. 

ücreti 
Lira K. 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

41 
28 
19 
34 
32 
139 
205 

1 
1 
2 

1 
6 

73 
79 
111 

5 212 
506 

3 271 
9 787 

50 
48 
34 
63 
90 
62 

500 
1 600 
400 

5 006 
23 550 
47 825 

Bakanlığımız lehine hükmedilen avukatlık 
ücreti 

Danıştayın 23 . 2 . 1957 tarih ve E. 56/302 
ve K. 57/189 sayılı tevhidi içtihat karanna 
göre Bakanlığımız lehine avukatlık ücretine 
hükmedilmemektedir. 

Yekûn 498 11 20 042 57 

50 

77 881 50 

K. T. Ed. 

Neticesi: 
1961 3 ret 
1962 
1963 1 ret 

1 (*) 
1964 3 ret 
1965 7 ret 

1 (*) 
1966 4 ret 
1967 1 ret 

3 (*) 

Hare Mas. 

12 

32 50 

40 
20 

50 

Ücreti V. 

1961 -1967 yılları ara
sında Bakanlığımız 
lehine olan dâvalar 

2 387 Aded 

(*) Henüz neticelenmemiş. 

— 66 — 
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3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazım, 
Kemer Barajı lojmanlarının eğitim işlerinde kul
lanılmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ve Millî 
Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in yazılı cevapları 
(7/730) 

6 . 5 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim, Tarım, Ba
yındırlık ve diğer ilgili Bakanlar tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunu
zu saygiyle rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

SORU : 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi sınırları içindeki 

Kemer Barajının inşası sırasında mütaahhit 
firma tarafından bâzı hizmet binaları ve loj
manlar da inşa edilmiştir. Barajın ikmali ile 
1958 senesinde bu binalar Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne bırakılmış bulunmaktadır. 
Fennî tesisatı, sıcak ve soğuk suyu bulunan ve 
sayıları yüze yakın olan bu betonarme bina
lar onyıldır boş durmakta ve günden güne ha-
rabolmaktadır. Oysa ki bu binalar için sarfedi-
len paralar barajın maliyetine dâhil edilmiş ve 
millet kesesinden çıkmıştır. 

Binalardan çeşitli âmme hizmetleri için is
tifade edilmesi imkânları ciddî bir şekilde etü-
dedilmemiştir. ilköğretim Genel Müdürlüğü, 
11 Kasım 1967 tarih ve 57032 sayılı yazısı ile 
burada bölge ilkokulu yapılamıyacağını bildir
miştir. Her ne kadar Bozdoğan köylerinin ilk
okul ihtiyacı tamamlanmış gibi ise de, ilkokulu 
bitiren çocuklardan Bozdoğan Ortaokuluna gi
debilen hemen hemen yok gibidir. 

1. Bütün meslek okulları ortaokula da
yalı hale getirildiğine göre köy çocuklarına 
ortaokul öğrenimi verilmezse, köy ilkokulu me
zunlarının birer meslek sahibi olmaları imkan
sızlaşacağı cihetle, Bozdoğanca bu ihtiyacı bi
raz olsun gidermek için bahis konusu binalarda 
çevre köy olkokulları mezunlarını yetiştirecek 
bir bölge yatılı ortaokulu açılması düşünülemez 
mi? 

2. Bu binalar, aynı zamanda halk eğitimi 
hizmeti de görecek şekilde, köy ilkokul mezun
larını alacak bir bölge sanat ortaokuluna tah
sis edilemez mi? 
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I 3. Bu binalarda bir orman okulu açılması 
mümkün değil midir? | 

4. Kalkınma ihtiyacında olan fakir ülke
mizde bu binalardan her hangi bir okul veya t ir 
başka kamu hizmeti için istifade edilmesi düşü-
nülmüyorsa, bu israfı halka haklı gösterecek 
mazeretiniz nedir? 

5. İhmal edilmiş bir ilçe olan Bozdoğjan 
halkı bu binaların değerlendirilmesinin, kapa-
baya ekonomik bir canlılık vereceği kanısında
dır. Bu görüşü paylaşır mısınız? 

T C . 
Bayındırlık Bakanlığı 

Yüksek Fen Heyeti Reisliği 21 . 6 . 1$68 
U. Evrak Md. ğü No. : 15849 

Sayı : 1/408 
Konu : M. Kemal Yılmaz'm öner
gesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 . 1968 gün Gen. Sek. Kanun

lar Müd. 7/730 - 6504/40275 sayılı yazılan; : 
Kemer Barajı lojmanlarının eğitim işlerin

de kullanılmasına dair Aydın Milletvekili jM. 
Kemal Yılmaz'm önergesine hazırlanmış olan 
cevabın iki nüsha olarak sunulduğunu arz ede-

I rim. 
Bayındırlık Bakanı 

Orhan Alp 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Yüksek Fen Heyeti Reisliği 
Konu : Kemer barajmdaki loj
manlar Hk. 

Aydın Milletvekili Sayın Kemal Yılmaz'in Ke
mer Barajı Lojmanları hakkındaki yazılı soru

suna hazırlanan cevap 
İlgi : 6 . 5 . 1968 günlü önerge. j 
Kemer Barajının inşası sırasında yapılıp ha

len boş olan binalarda; 
1. Bölge yatılı Ortaokulu. 
2. Halik Eğitim hizmeti görecek şekilde 

ilkokul mezunlarını alacak bir bölge Sanat 
Ortaokulu. 

3. Orman Okulu açılması ve bu binaların, 
başka kamu hizmetlerine tahsisi, 

Konuları, doğrudan doğruya Millî Eğitim, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakaıüık-

I larını ilgilendirmektedir. 
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T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 15 . 7 . 1963 

499 - 64787 
Konu : Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 6 . 1968 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/730 - 6504/40275 sayılı yazı : 

Kemer Barajı lojmanlarının eğitim işlerin
de kullanılmasına dair Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızı kapsıyan kısımla
rına ait cevabımız aşağıdadır. 

ikinci Beş Yılık Kalkınma Plânının Tarım 
eğitimiyle ilgili ilke ve politikasına uygun ola
rak memleketimizin muhtelif yerlerinde Orta 
Okula dayalı 3 yıl süreli Ziraat Meslek okul
ları açılması öngörülmüş ve bu cümleden ola
rak Aydın'in Söke ilçesinde kurulacak Ziraat 
Meslek Okulu inşaatına 1968 de başlanmıştır. 

Mevcut icra plânına göre adı geçen il'de 
ikinci bir Ziraat Okulu açılması düşünülmemek
tedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 2 . 11 . 1968 
1007 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 .1968 gün ve 7/730 - 6504/40275 

sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ke

mer Barajı lojmanlarının eğitim işlerinde kul
lanılmasına dair verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
T. O. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
özel 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 6.5.1968 
günlü yazılı soru önergesi notu: 

Kemer Barajının inşası sırasında mütaahhit 
firma tarafından yapılan binaların, okul ola-
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rak kullanılması konusu ilgili Genel Müdürlük
lere incelettirilmiştir. 

Yatılı Bölge okularının yapımı, Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde programlaştırılmıştır. 
Aydın ilinde bütün köylerin ilkokul problemi 
çözüldüğünden bu bölgede yatılı bölge okulu 
yapılması söz konusu olamamaktadır. 

Binalann halihazır durumları ve bulun
dukları yer Ortaöğretim hizmetlerine uygun 
değildir. 

Sanat Enstitüleri kurulurken Endüstri ve 
yoğun yerleşme bölgelerinde ve öğrenci temini 
bakımından elverişli bölgeler araştırılmakta
dır. Söz konusu yere 60 Km. mesafede, Nazil
li'de bir Sanat Enstitüsü bulunmaktadır. 

Ayrıca kurulması teklif edilen Bölge Sanat 
Ortaokulunun benzeri bir kurumu Türkiye'de 
bulunmamaktadır. 

4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Bulanık ilçesindeki lise binasına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/734) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekili 

Muş'un Bulanık ilçesinde halk tarafından 
yaptırılan 10 dersaneli lise binası bomboş bek
lemektedir. 

Bu binanın tahsisi ile bu bölgede bir sanat 
okulu açılması hususunda Bakanlığınız ne dü
şünmektedir?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 2 . 11 . 1968 
1010 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10. 6 .1968 gün ve 7/734 -6520/40126 
sayılı yazınız. 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, Muş'un 
Bulanık ilçesindeki Lise binasına dair verdiği 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuz 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

JVÜ11Î Eğitim Bakanı 
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Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin 
3 . 5 . 1968 günlü yazılı soru önergesi notu: 

Sanat Enstitüleri, Merkez nüfusu 15 000 
den yukarı olan, Merkez ve Çevre Ortaokulla
rının her yıl en az 500 mezun verdiği yerlerde, 
asgari 20 1000 <M2 arsa lüzerine inşa edilen, öğ
retim atölye ve lâboratuvar binaları ile yakla
şık olarak 5 000 000 Tl. sarfiyle kurulabilen 
müesseselerdir. 

Merkez nüfusu 6 202 olan Bulanık ilçesi yu
karıdaki şartları taşımadığından emek ve halk 
tarafından Lise olarak yaptırılan binada Sanat 
Enstitüsü açılması mümkün görülmemekte ise 
de, durum incelenmekte, emeğin boşa gitme
mesi çareleri aranmaktadır. 

5. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluların mer
kez teşkilâtında çalıştırılan personele ve yapı
lan işlere dair sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/744) 

Millet Meclisi Başjkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

12 . 6 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Boısuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça
lışmalar ve randıman hesapları yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itibariyle; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
b) îş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 

nedir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/838 - 55101 

31 . 10 . 19Ö8 

Millet Meclisi Başkanlığına 

llgfi : 15 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdi&r-
7/744 - 6619/41571 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in «Ba-
kanlılk ve Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez 
teşkilâtında çalıştırılan personele ve yapılan 
işlere» dair yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in (Bakan
lık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların merkez teş
kilâtında çalıştırılan personele ve yapılan idle
re dair) yazılı soru önergesine verilen cevap 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistiM ça
lışmalar ve randıman hesaplan bir kısım kuru
luşlarımız tarafından yapılmaktadır. (Türkiye 
Kömür İşletmeleri, Petrol Dairesi, Maden Tbt-
kik ve Arama Enstitüsü, Maden Dairesi, Iprjaş, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Petrol 0(fi-
si müesseselerinde istatistikî çalışmaları yapıl
makta ve bunlann bir kısımnda da aynı zaman
da randıman hesaplan yapılmaktadır.) 

2. Memur ve hizmetli olarak personel mik
tarı. 

Aded 

Bakanlık Merkez Teşkilâtı 
Petrol. Dairesi Reisliği 
DSİ 
EİE 
Maden Tetkik ve Arama 
Etibank 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Petrol Ofisi 
Petkim 
Ipraş 

$93 
İ82 

1 İ42 
456 

2 İH 
1 İ82 

İBd 
484 
$25 
499 
443 

— — t — -

3. Hukuk servislerinde çalışan 
hizmetli sayısı. 

7 073 
hukukçu ı ve 

— 69 — 
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Aded 

12 
3 

17 
2 
6 

27 
7 
8 

20 
& 
3 

110 
4. Bakanlığımızın kuruluş tarihi olan 1964 

yılından bu yana her yıl itibariyle; 
a) Gelen Giden 

evrak evrak 

Hukuk Müşavirliği 
Petrol Dairesi 
DSt 
EİE 
Maden Tetkik ve Arama 
Etibank 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Petrol Ofisi 
Petkim 
tpraş 

Gelen 
evrak 

Bakanlık Merkez Teşkilâtı : 
1964 64 000 
1965 75 725 
1966 77 316 
1967 72 576 
1968 (6 aylık) 43 239 
Petrol Dairesi : 
1964 10 245 
1965 11 250 
1966 12 750 
1967 9 320 
1968 (6 aylık) 4 769 

DSİ : 
1964 172 512 
1965 140 405 
1966 168 502 
1967 179 743 
1968 (6 aylık) 70 517 

EİE : 
1964 13 000 
1965 13 917 
1966 14 542 
1967 15 742 
1968 (6 aylık) 12 346 
Maden Tetkik ve Arama : 
1964 29 135 
1965 32 608 

33 750 
52 315 
56 739 
56 375 
35 250 

7 174 
7 672 
8 793 
6 832 
3 576 

104 317 
102 591 
119 260 
110 744 
51 728 

14 086 
15 153 
16 929 
19 736 
12 189 

19 883 
20 551 

1966 
1967 
1968 (6 aylık) 

Etibank : 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (6 aylık) 

36 976 
46 743 
25 194 

131 053 
141 114 
155 771 
173 954 
63 936 

Türkiye Kömür işletmeleri: 

1964 27 203 
1965 27 409 
1966 28 285 
1967 30 450 
1968 (6 aylık) 15 766 

Türkiye Petrolleri A. O.: 
1964 38 362 
1965 50 825 
1968 54 654 
1967 55 888 
1968 (6 aylık) 23 811 

Petrol Ofisi : 

1964 63 584 
1965 72 966 
1966 76 305 
1967 80 783 
1968 (6 aylık) 42 003 

Petkim : 

Giden 
evrak 

24 412 
29 026 
16 169 

92 336 
101 918 
109 990 
119 259 
60 377 

25 685 
25 855 
25 109 
26 986 
13 772 

35 697 
46 477 
41 252 
45 725 
18 398 

39 365 
50 018 
48 375 
49 851 
26 213 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (6 aylık) 

îpraş : 
1964 
1965 
1966 
1967 

(6 aylık) 1968 

— 
940 

3 591 
8 778 
5 118 

7 205 
7 620 
7 391 
8 970 
5 683 

— 
1 080 
3 137 
7 951 
4 499 

8 860 
7 080 
7 030 
8 670 
5 292 

— 70 
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b) ve c) îş sahiplerince verilen dilekçeler 
ve tekemmül etmiş işlemler : 

Müsteşarlık Bürosu : 
Verilen Tekemmül eden 

dilekçe sayısı işlem sayısı 

1964 
1965 
1966 
1967 

(7 aylık) 1968 

Personel Md. : 

1964 
1965 
1965 
1967 
1968 

1 026 
1 115 
1 252 
1 050 
795 

1 026 
1 115 
1 252 
1 050 
795 

Verilen Tekemmül eden 
dilekçe sayısı işlem sayısı 

916 
690 
625 
428 
259 

311 
365 
625 
428 
259 

Eğitim ve Insangücü Md. 

Türkiye Kömür İşletmeleri: 
Verilen Tekemmül etlen 

dilekçe sayısı işlem sayıcı 

1964 
1965 
1966 
1967 

(6 aylık) 1968 

Petkim : 

1964 
1965 
1966 
1967 

(7 aylık) 1968 

507 
512 
822 
804 
243 

507 
512 
822 
804 
243 

Verilen Tekemmül eden 
dilekçe sayısı işlem sayıjsı 

92 
371 
851 
525 

92 
371 
851 
480 

Yukarda gösterilenlerin dışında kalan kuru
luşlara gelen dilekçeler umumi olarak gelen çv-
rak arasında kayda geçmiş olduğundan bunların 
tefriki mümkün olamamıştır. 

1964 
1965 
1966 
1967 

(6 aylık) 1968 

Maden Tetkik 

1964 
1965 
1966 
1967 

(6 aylık) 1968 

Etibank : 

1964 
1965 
1966 
1967 

(6 aylık) 1968 

dilekçe sayısı 

185 
133 
47 

149 
40 

ve Arama : 

Verilen 
dilekçe sayısı 

655 
752 
689 

3 200 
890 

Verilen 
dilekçe sayısı 

1 530 
1 339 
1 694 
1 958 
1 057 

işlem sayısı 

185 
133 
47 

149 
40 

Tekemmül eden 
işlem sayısı 

655 
752 
689 

3 200 
890 

Tekemmül eden 
işlem sayısı 

1 530 
1 339 
1 694 
1 958 

729 

d) Hukuk servislerinden 
kııkî mütalâalar : 

Hukuk Müşavirliği 

(7 aylık) 
Maden Dairesi : 

DSİ 

EÎE 

(6 aylık) 

(6 aylık) 

(6 aylık) 

: 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

talebolunan bu 

180 
171 
291 
281 
121 

1 897 
2 058 
5 119 
3 134 
1 396 

3 022 
3 346 
3 064 
3 301 
2 100 | 

— 
35 
48 
72 
40 
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Maden Tetkik ve 

(6 aylık) 

Etibank : 

(6 aylık) 

Arama : 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Türkiye Kömür İşletmeleri : 

(6 aylık) 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Türkiye Petrolleri A. 0. : 

(6 aylık) 
Petrol Ofisi : 

(6 aylık) 
Petkim : 

(6 aylık) 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

6 
12 
17 
16 
17 

682 
645 
824 
785 
265 

29 
24 
19 
17 
16 

34 
59 
50 

124 
50 

357 
491 
509 
744 
900 

27 
63 
90 
87 

6. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, ithalât ve ihracat yapmaktan menedilen gay
rimüslimlere tekrar müsaade verilme sebebine 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin 
yazılı cevabı (7/765) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

15 . 6 . 1968 
Zonguldak Milletvekili 

Ekmel; Çetiner 

1. Lisans ticareti yaptıkları için daimi ola-
rat ithalât ve ihracattan mahrum edilip kara 
listeye alınan ve bu durumları Ticaret Bakanlı
ğından 18 . 9 . 1964 tarihli ve 5/12744 sayılı 
yazı ile Türkiye Ticaret Odaları Birliğine bildi
rilmiş olan gayrimüslim vatandaşlardan M. Es-
kinazi ve Tanaş Niko Mavridis ile Fesih Feleks 
Plâstik firması Yorgi Yadis'in, bu cezalarının 
kaldırılması için yaptıkları müracaatlar; 
19 . 7 . 1966 ve 23 . 1 . 1967 tarihlerinde olmak 
üzere Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel'den 
evvelki iki Bakan tarafından da reddedilmiştir. 
Böyle olduğu halde Fesih Fleks Plâstik firması
nın tekrarladığı müracaatin, Ticaret Bakanlı
ğını deruhde eylediği aylarda Sayın Ahmet Tür-
kel tarafından kabul edilerek bu firmanın ve 
bilâhara diğer iki firmanın cezalarının kaldırı
lıp kara listeden çıkarılmalarının mucip sebebi 
nedir? 

2. Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel, han
gi kanuni salâhiyetine dayanarak bu cezaları 
kaldırmıştır? 

3. Bunların daha evvelki müracaatlarının 
19 . 7 . 1966 ve 23 . 1 . 1967 tarihlerinde olmak 
üzere Sayın Ahmet Türkel'den evvelki iki Ti
caret Bakanı taraflarından reddedilmelerinin se
bepleri nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi 

Şube remzi ve No. 5/22381 

4 . 11 , 1968 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

ilgi : 20 . 6 
sayılı yazıları. 

1968 tarih ve 7/765-6653/41774 

Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılan eki, 
Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in yazılı 
soru önergesi tetkik edilmiştir. 

Mezkûr önergede belirtilen hususları kapsa
mak üzere hazırlanan cevabi yazı ilişik olarak 
takdim kılmmmaktadır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ekmel Çetiner'-
in lisans ticareti yapan bası firmaların tahsis
ten men cezalarının kaldırılması hakkındaki so
rularının cevabı aşağıda izah olunmuştur : 
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İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı sanayiciler
den Moris Eskenazi, Persifleks ve Tanaş isimli 
firmalar, 11 nci kota «Âcil ihtiyaçlar» bölümün
den aldıkları tahsisleri Türkiye Odalar Birliğin
den müsaade almaksızın başka bir firmaya dev
rettikleri tesbit olunmuş ve haklarına İthalât 
Yönetmeliğinin 47 nci maddesi uygulanarak 
13 ncü ve mütaakıp kota devrelerinde sanayici 
sıfatiyle kendilerine tahsis verilmemesi müeyyi
deye bağlanmıştır. 

Bu durum karşısında 13 ncü ve mütaakıp 
kotalardan tahsis alamıyan Demetre Georgicedos 
Persifleks Fabrikasını kiralıyan, Yorgi Yorgia-
dis ile Îstepan Serkisyan, Türkiye Odalar Birli
ğine müracaat ederek 78426 sicilli Persifleks 
firması ile hiçbir ilgileri bulunmadığını, hukukî 
yönden de yeni kurulmuş bu müesseseye eski bir 
firmaya ait cezai müeyyidenin tatbik edilemi-
yeceğini ifade ederek, tahsis talebinde bulun
muştur. 

Ayrıca, Türkiye Odalar Birliği, 10 . 12 i 1966 
tarihli ve 5/80945 sayılı yazısiyle, yukarıda adı 
geçen firmalara, İthalât Yönetmeliğinin 47 nci 
maddesi muvacehesinde uygulanan müeyyidenin, 
yapılan inceleme sonucu ve öteden beri tatbik 
edilegelmekte bulunan âzami dört kota devresi 
tahsisten men müddetini doldurmuş olmaları ha-
sabiyle, kaldırılmasının uygun olacağını mütalâa 
ederek bildirmiştir. 

Zikri geçen Birliğin bu talebi Bakanlığımız
ca incelenerek, İthalât Yönetmeliğinin 47 nci 
maddesinin, izinsiz olarak tahsisini devreden sa
nayicilere verilecek cezanın asgari haddini tes
bit ettiği, fakat âzamisinin takdirini de Bakan
lığımıza bırakmakta olduğu görüşü ile verilen 
cezanın değiştirilemiyeceği hususu 9 Şubat 1967 
tarih ve 5/2156 sayıh yazımızla iş'ar olunmuş
tur. 

Bilâhara Türkiye Odalar Birliğinden alınan 
15 . 3 . 1967 tarih ve 5/16934 sayılı yazının eki 
İstanbul Sanayi Odasının 1 . 3 . 1967 tarih ve 
4197 sayıh yazısından ezcümle, 

78426 sicilli Persifleks D'emetre Georgiadis 
firmasının kaydının 5 . 1 . 1965 tarihinde Odala
rından silindiği ve 87955 sicil numaralı Persif
leks Serkisyan firmasının 7 . 12 . 1964 tarih ve 
2331 sayılı Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde 
ilânı mütaakıp 5 . 1 . 1965 tarihinde Odalarında 
kaydının yapıldığına değinildikten sonra, fir
manın XIII ncü ve mütaakıp kotalarda tahsis 

almadığının ve defter kontrollarmda, piyasa
dan mal temin etmek suretiyle faaliyetini devam 
ettirdiğinin anlaşılması üzerine, cezanın kalkjma-
smın Odaları Yönttim Kurulunun 12 . 10 . J966 
tarih ve 100/1213 sayılı Kararı ile tasvibediljiiği 
belirtilmiş ve Demetre Georgiadis firması \ ile 
ilgisi kalmıyan 87955 sicilli Yorgi Yorgiadis i ve 
Îstepan Serkisyan firmasının daha fazla mağdu
riyetine meydan verilmemesi kaydedilmiştir. 

Zikri geçen firmalara ceza 4 . 7 . 1964 tari
hinden itibaren uygulanmaya başlanmış; ve 
25 . 4 . 1967 tarihine kadar devam etmiştir. Biun-
dan mütenebbih olan kimseler esasen kötü Ibir 
örnek vermemişler, bilâkis memleket ekonomisi
ne hadim olarak çalışmışlardır. Bu durumu; da 
göz önünde bulundurarak sunu taksirleri oljmı-
yan mezkûr şahısların mağduriyetlerinin deva
mı lüzumsuz görülmüştür. Esasen Dış Ticaret 
Rejim Kararında ve bahis konusu Yönetmelikte 
de cezanın değiştirilenüyeceğine dair âmir bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan aynı karar ve Yönetmelikte, 
yapılmış bir idari işlemin tashih, tâdil, ikmal Ve
ya ıslah edilemiyeceği hususunda her hangi bir 
hüküm de mevcut değildir. Bilâkis, yukarıda 
tadadolunan hususları idarenin uygulaması fse 
kanuni yetkisi meyanındadır. Binnetice «idiri 
muameleler», muhkem, kaziye haline gelen 
mahkeme kararlan olmadıklarına göre takdir 
hakkının işlemesinin psk tabiî olduğu izahtan 
varestedir. 

Bu itibarla, 13 ncü kotadan itibaren verilen 
ve beş kota devresi tatbik edilen tahsisten mfen 
cezalarının kaldırılmasında, firma sahibinin de
ğişikliği göz önünde tutulmak ve takdir hakkı 
kullanılmak suretiyle muayyen bir yerde cezai 
müeyyidenin devamının durdurulması uygun gö
rülmüştür. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

7. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Güreş sporunun ıslah edilmesine dair 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın yazılı 
cevabı (7/799) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Kâ

mil Ocak tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica tderim. 

Çankırı Milletvekili; 
Mehmet Aîi Arsan 
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Son yıllarda Türk güreşinin bir çöküntüye 
doğru gittiği yapılan beynelmilel temaslar neti
cesi ortaya çıkan bir hakikattir. Asırlardır sırtı 
yere gelmiyen Türk bu kez minderlerde şampi
yonluk yüzü görmemektedir. Bunun sebepleri 
elbette vardır. Güreşi minderden alıp lâf ebeliği 
minderine intikal ettirdiniz mi iste bu olur. Gü
reşçiyi değil masadaki adamı güreşçi kabul eder
seniz, güreşçiyi ise yalnız temaslara gidecek he
yetin kadrosunu tamamlama bakımından ihti
yaç hissedilen adamlar olarak nitelerseniz bu 
neticeleri aldığımıza şaşmamak lâzım. 

Milyonluk tesisler, gösterişli törenler şaşaalı 
beyanatlar, ama imkânsız aç güreşçiler. Güreşçi 
değil, seyahat adamları. Eş dost kayırma pro
fesyonel seyahat ekipleri. Bu Türk güreşini as
la başarıya götürecek yol değildir. Bu Ata spo
runu da Türk Milletinden söküp atacak yoldur, 
Millet içinde faciadır. Türk gücünün sembolü 
Türk gibi kuvvetli sözleri artık unutulmaya baş
lamıştır, Onun yerini bol beyanat veren hezi
metleri ona buna yükliyen profesyonel konuşu
cular almıştır. Artık bitsin bu dram, Türkü 
tek spor dalında dünyaya tanıtan «Türk gibi 
kuvvetli» sözünün temsilcileri gerçek güreşçiler 
çıksın. Bunun ışığı altında : 

1. Türk giirtşinin ıslahı hakkında bir reviz
yon düşünüyor musunuz? 

2. Bu başarısızlıkları ne gibi sebeplerle halk 
oyuna açıklı yacaksmız? 

3. Gerçek güreşçi yetiştirme ve seçme işle
rinde yeni gerçekçi programlı bir yol uygulıya-
cak mısınız? 

4. Güreşçilerimize ne zaman masa başı 
adamlarından daha fazla değer vermeye başlı-
yacaksınız? 

Devlet Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 7 . 11 . 1968 

Sayı : 2086 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1968 tarih ve 7/799-6829/42812 
sayıh yazınıza karşılıktır. 

Güreş sporunun ıslah edilmesine dair Çankırı 
Milletvekili Mthmet Ali Arsan tarafından veri
len yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırla
nan cevabi yazıdan iki nüsha ekte gönderilmiş
tir. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 
Kâmil Ocak 

Devlet Bakanı 

Millî ve ata sporumuz olan ve Türk kamu 
oyunun diğer spor dallarına nazaran daha faz
la alâka duyduğu güreş branşında, son-yıllar
da çeşitli etkiler sebebiyle bir duraklama mü
şahede edilmektedir. Ancak bu duraklama, ka
ramsar bir görüşle çöküntü olarak tavsif edi
lebilecek bir seviyeye de asla düşmemiştir. 
Bununla beraber, bu spor dalında müşahede 
edilen duraklama alınmış ve alınacak tedbir
lerle önlenecek, güreşimiz arzulanan seviyeye 
yükseltilecektir. 

Bilindiği gibi, çağımızda milletler, spora 
büyük önem vermekte, güçlerinin üstünde ya
tırımlar yapmaktadırlar. 

Memleketimizde de, milletlerin bu konuda
ki hamlelerine paralel çalışmalara girişilmiş 
bulunmaktadır. Mevcut bütçe imkânlarımız 
içinde, sporcu ve öğretici kadrolarımızın yetiş
tirilmesi, tıbbi kontrol, teknik neşriyat, tarihî 
ve bilimsel araştırmalar yapılması, yeter mal
zeme temin edilmesi çalışmaları bu cümleden
dir. 

Bahis konusu duraklamanın nedenleri 
üzerinde hassasiyetle durulmuş ve aşağıda mad
deler halinde arz edilen sebeplerden ileri gel
diği neticesine varılmış ve bu aksaklıkların gi
derilmesi için yine maddeler halinde sıralanan 
tedbirlere tevessül olunmuştur. 

Duraklama sebepleri idari bakımdan: 
1. Federasyon kuruluşunda görev alanla

rın kendi aslî meşguliyetleri dışındaki zaman
larda spora ayırabildikleri hizmetin, göster
dikleri gayretin kifayet etmemesi, 

2. Güreş kulüpleri ile güreşçi barındıran 
müesseselerin, muhtelif sebeplerle çalışmaların
da kifayetli olamamaları, 

3. Güreşçilerin çalışmaları için salon, ça
lışma yeri, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarının 
tam olarak karşılanamaması, 

4. Güreçi yetiştiren ve kaynak olarak ka
bul edilen bölgelerimizde genç müstait kabili
yetlerin aranıp bulunmasında yeterli gayretler 
gösterilmemesi, 

5. Bu spora gönül veren gençlere maişet
lerini temin ve maddi bakımdan sıkıntı çekme
meleri için iş teinini hususunda gerekli yardı
mın yapılmaması, 

Teknik bakımdan: 
1. Güreşler bugün (3) er dakikadan, 3 

devde halinde ve 9 dakikaya indirilmiştir. Son 
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senelere kadar 15 dakika olarak yapılan, yer 
güreşini de içine alan ve güreşçilerimizin yetiş
me tarzlarına çok uygun düşen bu tarz müsa
bakalarda; yer güreşi kaldırılmış, zaman da 
çok kısaltılmış olduğundan, güreş sürat kazan
mış ve bu suretle halter, aletli jimnastik, kros, 
atletizm v.s gibi spor dallarını içine alan komp
le bir spor haline gelmiştir. Yeni şekle inti
bak etmek üzere her şeyden önce öğretici kad
rosunun buna göre yetiştirilmesinde geç kalın
mıştır. 

2. Bâzı antrenörlerimiz, modern mânada 
yapılması gereken ilmî, programlı ve metotlu 
çalışma sistemine karşı reaksiyon gösterip 
eski ve klâsik çalışmada ısrar etmişlerdir. 

3. Bu spor dalında vâki gelişmeler, başarı 
kazanan milletlerin çalışma, tarz ve usulleri, 
kifayetli bir şekilde izlenememiştir. 

Yukarıda arz edilen aksaklıkların gideril
mesi için alınan tedbirler: 

İdari tedbirler: 
1. Yeni bir federasyon kadrosu başına ge

tirilmiş federasyon reorganize edilmiştir. 
2. Bu kadronun daha rasyonel bir prog

ramla çalışmasına imkân verilmek üzere mad
dî bakımdan büyük bir deştik sağlanmış, ge
çen sene 3 442 003 lira olan bütçe bu sene ki
fayetli bir seviyeye yükseltilmiştir. 

3. Hizmetin merkezden teşkilâta doğru 
sevk ve idaresinde bölgelerle sıkı işbirliği yap
mak üzere bölge temsilcilikleri ihdası cihetine 
gidilmiştir. Bu suretle bölge faaliyetlerini 
tam olarak harekete geçirmek, yakın kontrol-
lannı yapmak vâki aksaklıkların kısa zaman
da giderilmesini ve ihtiyaçlara ânında cevap 
verilmesini sağlamak imkânı elde edilmiştir. 

4. Olimpiyatları mütaakıp kısım ayı için
de .mevcut öğretmenlerin tek sistem tatbik et
melerini sağlıyacak, yeni bir antrenör semine
rinin düzenlenmesi programlanmıştır. 

5. Mevcut antrenörlere ilâveten yeniden 
alınan 40 antrenör kadrosuna, seminerde başa
rı gösteren ve bu spora emek vermiş şahıslar
dan - atamalar yapılacak ve bunlar muhtelif 
bölgelerde görevlendirilmek suretiyle kaynak
lar harekete getirilmiş olacaktır. 

6. Bu çalışmalara paralel olarak yurdu
muz Marmara, Ege, Doğu, Orta - Anadolu, Ka
radeniz ve Güney - Anadolu olmak üzere 6 

bölgeye ayrılmış ve bölgeleriçi ve daha sonra 
bölgelerarası müsabakalar tertibedilerek bu 
spora olan ilginin geliştirilmesi sağlanmıştır. 

7. Güreş sporuna hevesli ve istikbal vâ
deden gençlerin yetiştirilmelerini teminen her 
ildeki kulüplere yardım yapılmış programa alın
mıştır. 

8. Üniversiteler, yüksek okullar, orta de
receli okullar ve müesseselerde güreş sporu
nun geliştirilmesi için programlar yapılmış
tır. 

9. Bölgelere ve güreş faaliyetlerinde bu
lunan kulüplere çalışmalarını desteklemek ama-
ciyle, bu seneki bütçemizden ayrılan 400 000 
lira ile 30 aded kauçuk minder yaptırılarak ve
rilmesi plânlanmıştır. 

10. ilk olarak Ankara'd aM «Yaşar Doğu» 
kapak salonu tamamen güreş federasyonu em
rine verilmiştir. Bu suretle genç, hevesli ve is
tikbal vâdeden gençlerin modern bir anlayış 
içinde yetiştirilmeleri için bir güreş okulu açıl
ması plânlanmıştır. Yakında faaliyete geçirile
cektir. 

11. En önemli konulardan biri olarak gü
reşçiyim maişet derdinden kurtarmak amaciyle 
bir program hazırlanmıştır. Olimpiyatlardan 
sonra tatbikine başlanacaktır. 

12. Birçok millî güreşçilerimizin yetiştik
leri ve güreşin en büyük kaynaklarından birisi 
olduğuna şüphe bulunmıyan ordu safhaların
dan daha fazla istifade edebilme imkânları 
araştırılmaktadır. 

13. Yabancı memleketlerin sportif faali
yetlerini ve yeniliklerini yakinen takibetmek 
ve gerekli neşriyatı zamanında yapmak üzere 
federasyon bünyeleri içinde bir yayın bürosu 
kurulmuştur. 

14. Millî takıma kaynak kabul edilen ana
nevi karakucak ve yağlı güreşler teşvik edile
cek ve bu müsabakalar yeni kabiliyetler bul
mak üzere imkân nisbetinde federasyon ilgili-
lerince yakından izlenecektir. Edirne er mey
danının inşaasma 1969 yılında başlanacaktır. 

15. Daha önce Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce satınahnmış bulunan Bursa'daki 
Park Otelin bütün tesisleri içine alan sabit 
kamp yeri olarak kullanılması maksadiyle, ge
rekli ilâve tadilât çalışmaları yalan zamanda 
bitirilerek sporcularımızın istifadesine sunula
caktır. 
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16. Güreşçilerimizin, sağlık, anatomi, form, 
gıda ve kilo düşme durumlarını ilmî bir şekil
de takip ve kontrol edecek spor hekimliği üze
rinde hassasiyetle durularak federasyon bünye
sine, sağlık kişilerini yürütecek bir branş ilâve 
edilmiş, ayrıca kamplarda spor hekimliğinde 
ihtisas yapmış elemanların görevlendirilmesi 
cihetine gidilmiştir. 

17. Güreş sporu ile ilgili olarak mevcut 
oyunları ve sitilleri izah edici bir güreş el ki
tabı çıkarılması ve bir filim çevrilmesi için ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. 

8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik'te bir yatılı öğretmen okulu inşası ile 
Bozüyük'te lise açılmasına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in yazılı cevabı. 
(7/801) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Gittikçe nüfusun çoğalan ve bir sanayi 
merkezi haline gelen Bozöyük ilçesinde bir 
lise açmayı düşünüyor musunuz? Bir kısmı 
kullanılmıyan yeni ortaokul binasının bu işe 
tahsis edilme imkânı karşısında lise öğretmen 
kadrolarını ne zaman verebilirsiniz? 

2. Bilecik il merkezinde memleketin önem
li bir ihtiyacını karşılıyacak olan yatılı öğret
men okulunu ne zaman tahakkuk ettirebilirsi
niz.? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 .11.1968 

Özel 
Sayı : 1041 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30. 9 .1968 gün ve 6843/42884 - 7/801 
sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bilecik'te 
bir yatılı öğretmen okulu inşası ile Bozüyük'te 

lise açılmasına dair verdiği yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

îlhami Ertem 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm Bilecik'te bir 
yatılı öğretmen okulu inşası ile Bozüyük'te lise 
açılması hakkındaki 4.7.1968 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabımız. 

1. Kadro, öğretmen, ders araç ve gereç nok
sanlıkları sebebiyle 1968 - 1969 öğretim yılında 
Bilecik ili Bozüyük ilçesinde bir lisenin açılması 
mümkün olamamıştır. 

Artan nüfusu ve gelişmesi dikkate alınarak 
önümüzdeki yılda Bozüyük'ün bir liseye kavuş
turulmasına çalışılacaktır. 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öğ
retmen yetiştirme konusunda öngörülen hedef
lere varılmak üzere, malî imkanlar elverdiği 
takdirde Bilecik merkezinde 1969 - 1970 öğre
tim yılından itibaren faaliyete geçecek bir ilk-
öğretmen okulunun çılması plânlaştınlmıştır. 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
ın, İhraç malları kontrol lâboratuvarlarınm ne 
zaman kurulacağına dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer ile Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in yazılı cevapları (7/806) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 
Ticaret Bakanı ile Adliye Bakanlarının cevap
landırmalarına delâletlerinizi rica ederim. 

Mehmet Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

Ülkemizde gıda ihrsu? mamulleri skandal se
risi devam etmekte olup, her gün bir yeni olay 
ortaya çıkmakta ve bugüne kadar da ciddî bir 
tedbir alma yoluna gidilmediği görülmektedir. 
Hatırlanacağı üzere zeytinyağı skandali üzeri
ne tartışmalar yapılmış yazılar yazılmış, resmî 
şâhıslar beyanat vermiş, ve nihayet Avrupalıla
rın hayvanlara dahi sağlık bakımından lâyık 
görmediği makina yağı zeytin yağlar vatandaş
larımızın midelerinde hazmolduğu gibi dâva 
da soruşturmalarda hazım oldu, kapandı âdeta 
bir çıkmaza girdi. Bunun gibi niceleri muhterem 
basınımıza intikal etmeden örtbas ediliyor. İn
san âdeta duyduklarının doğruluk derecesine 
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inanamıyor. Bu kez de üzüm skandali, üzüm ih-
racedeceksiniz içine keçi pisliği karıştıracaksı
nız, ve sonra da ihracatımızda gelişmeler var di
yeceksiniz. İşte bu felsefe Türk dış ticaretine 
indirilen en büyük darbedir. 

Kimdir bu vatan hainleri? insanlarının dü
şüncelerinden dolayı sağcı ve solcu diye damga
landığı bir ülkede esas damgalanacak halka ta
nıtılacak vatan haini bu tip sahtekârlar olmalı
dır. İşte gerçek komünistler de anlatıldığı tarz
da bunlardır. 

Türkiye öyfle bir memleket oldu ki, kanun, 
nizam, millete saygı ortadan kalktı. Nizam ye
rine nizamsızlıklar aldı yürüdü sahtekârlık hır
sızlık, gasp, zalimin haklı, masumların haksız 
olduğu bir ülke havasına büründü. Kim ne ya
parsa yanma kâr kalır kanısı âdeta Anayasa ni
zamı gibi kalblere yerleşti. Nerede kanunlar? 
Nerede nizam koruyuculan? Kanunlar çalışmaz 
hale geldi. Ne oldu bu zeytinyağcılar? Ne ola
cak üzümcüler, tütüncüler v. s. kim kime. Niçin 
hâlâ dış ticaret için kontrol lâboratuvarları ku
rulmuyor. Haydi iç piyasada vatandaşa kontrol
suz gıda maddeleri yedirtiyorsunuz. Ama, ihraç 
mamulleri üzerinde üç - beş sahtekârın yapmış 
olduğu sahtekârlıktan dollayı tüm Türk ulusu
nun suçlanmasına göz yummak kanunları sürat
le çalıştırmamak, bu ulus için asgari o sahtekâr
lar kadar saygısızlıktır. 

Aşağıdaki sorularımın cevabım aldıktan son
ra verilen cevaplatın yine temelinde politik ge
çirmeler vâridolacak olursa o zaman da bir mil
letvekili olarak tüm ulusa yapılan bu yersiz 
saygısızlığı Yüce Meclise Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince getireceğimi bildirir, saygı
larımı sunarım. 

1. Türkiye'de ihraç mamulleri kontrol lâ
boratuvarları ne zaman kurulacaktır? Bu yön
de bir çalışma var mıdır? 

2. Zeytinyağı skandali sanıkları ne oldu? 
Bunların ihraç Ksanslan iptal edildi mi? Veya 
bu tarzda tüm ulusu suçlamaya yol açan sahte
kâr esnafların ticari her türlü yetkilerinin iptali 
düşünülüp düşünülmediği? 

3. Üzüm skandalinin da zeytinyağı skan
dali gibi mi muamele göreceği? 

4. Şayet kanunlarımız bu tarz tüccara bâzı 
katı cezalar getirmiyor ise Temel Hak ve Hür
riyetler Kanunundan evvel Ticaret Kanunumuz

da köklü değişiklikler yapılarak Yüce Meclise 
şevki düşünülüyor mu? 

5. Şayet kanunlarımız kâfi ise niçin bu
güne kadar bu kanunlar tatbik edilme imkânı 
bulamıyor? 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 31 . 10 . 1968 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 42345 

Konu : Çankırı Milletvekili Mehmet 
Ali Arsan'm soru önergesinin ce-
vaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 30 . 9 . 1968 gün ve 7/806 - 6880/43İ20 
üayılı yazılarına : 

İhı aç malları kontrol lâboratuvarlarının ne 
zaman kurulacağı ve ihracedilen gıda madde
lerindeki yolsuzluklarla ilgili olarak, Çankırı 
Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan tarafından 
Ticaret Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltil
miş bulunan yazılı soru önergesinin, Bakanlığı
mıza taallûk eden kısımları hakkında gereldi 
bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

Önergede Zeytinyağı skandali olarak bahis 
konusu edilen olay hakkında İzmir Cumhuriyet 
Savcılığından alman bilgiye göre; B. A. Gomel 
ve Şürekâsı firması tarafından İtalya'ya ihrace
dilen zeytinyağlarının madenî yağ ihtiva etmesi 
sebebiyle, İthalâtçı Sairo Firması tarafından ia
de edilmesi üzerine, keyfiyetin Ticaret Bakan
lığınca 3 . 8 . 1967 gün ve 314-292-9 sayılı ya
zı. ile bu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal et
tirildiği, olaya derhal el koyan Cumhuriyet Sav
cılığının muhtelif yönlerden geliştirerek ikmal 
ettiği hazırlık soruşturması sonunda, 18.8.1967 
tarihli talepname ile 6 sanık hakkında «evsafı
na uygun olmıyan mağşuş zeytinyağı ihracet-
mek ve halkın yiyeceği zeytinyağını bozarak 
umumun sıhhatini tehlikeye düşürmek» suçla
rından Sorgu Hâkimliğine âmme dâvası açıldı
ğı ve suça iştirakten dolayı Zikna Şirketi sorum
lusu 3 sanık hakkında da 12 . 9 . 1967 tarihli 
ek talepname ile keza âmme dâvası açılmış bu
lunduğu 8 sanığın muhtelif tarihlerde tevkif 
ve tahliyelerine mahkemece karar verilip, 
23 . 11 . »1967 gün ve 152/164 sayılı kararna
me ile, 9 sanıktan 8 i hakkında T. C. K. nun 64, 
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1394 ve 402 nci maddeleri gereğince son tahkika
tın tamir Ağır Ceza Mahkemesinde açılmasına 
ve 1 sanık hakkında da muhakemenin men'ine 
karar verilmiş olduğu ve o tarihten beri bu yer 
Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte bulu
nan dâvanın, nihai kararın ittihaz olunması 
için, duruşmanın 1 . 11 . ,1968 tarihine bırakıl
dığı, anlaşılmış bulunmaktadır. 

öte yandan, önergede üzüm skandali olarak 
bahis konusu edilen olay hakkında da, Bakanlı
ğımıza intikal etmiş, her hangi bir bilgi mev
cut bulunmamaktadır. 

Ayııca önergede, bu tarz fiillere karşı ka
nunlarımızın gerekli cezayı ihtiva edip etmediği 
ve ettiği takdirde ise, niçin tatbik edilmediği 
hususu sorulmaktadır. 

Mevzuatımızda yer alan ceza hükümleri, bu 
konuda işlenen suçlara karşı kâfi müeyyideyi 
ihtiva etmekte ve bunun yanında,, adlî mercilere 
intikal eden her olay, usul hükümleri dairesin
de intacedilip, kanuni muktazalan bu merciler 
tarafından takdir ve tâyin edilmektedir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

Standardizasyon Md. 
Şube remzi ve No. 110-4 

Sevk No. : 7/5629 
2 . 11 . 1968 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 tarih, 7/806, 6880/43120 

sayılı yazınız 
ihraç malları kontrol lâboratuvarlannın ne 

zaman kurulacağına dair Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan tarafından verilen yazılı 
soru önergesine ait Bakanlığımız cevabı iki nüs-
hr, olarak ilişikte sunulmuştur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

ihraç mallarının kontrolü ile ilgili yazılı 
soru önergenizde üzerinde durulan hususların 
cevaplan aşağıda sunulmuştur: 

1. ihraç mallarına ait kontrol lâboratuvar
ları konusuna girmeden evvel, hâlen Bakan

lığım Kontrol Teşkilâtınca yürütülmekte olan 
ihraç kontrolları hakkında kısaca bilgi veril
mesi faydalı olacaktır. 

Malûmları olduğu üzere ihraç maddelerinin 
kontrolü, Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın 
Murakabesi ve Korunması hakkındaki 1705 ve 
bunun eki olan 3018 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre yapılmaktadır. Bu kanunlar ge
reğince bir malın ihracatta kontrol altına alı
nabilmesi için o maddenin kontrola esas olacak 
vasıf ve şartlarının tesbiti gerekmektedir. Bu 
sebeple en önemli ve müsaidolan ihraç mad
delerinden başlanılmak suretiyle bu madde
ler teker teker ele alınmakta ve bunlara ait 
murakabe tüzükleri veya standartlar hazırlan
mak suretiyle ihraç kontrollarına geçilebil-
mektedir. Bu itibarla halen bütün ihraç madde
lerimiz kontrol edilemeyip ancak tüzük ve stan
dartları çıkarılmış olanlar üzerinde Bakanlığı
mızca kontrollar yapılmaktadır. Tüzük ve stan
dartların hazırlanması, o madde hakkında lüzum
lu geniş tütlerin yapılmasına ve netice itibariyle 
zamana ihtiyaç gösterdiğinden bu kontrollann 
her yıl yeni yeni ihraç maddelerimize teşmili 
peyderpey mümkün olabilmektedir. Bir taraf
tan ihraç mallarının kontrolü zaruretini, di
ğer taraftan bu kontrollann ihracatımızı ak. 
satmaması lüzumunu göz önünde tutan Bakan
lığım ihracat kontrolü çalışmalarını her iki za
rurete göre ayarlamakta ve bu dengeyi bozma
mak için gerekli gayreti göstermektedir. Bu 
çalışmalar neticesi olarak bugüne kadar baş
lıca önemli ihraç maddelerimiz standart veya 
tüzükleri, hazırlanmak suretiyle kontrol altına 
alınmış veya alınmak üzere bulunmuştur. Ha
len bu suretle ihraçlara kontrol edilmekte olan 
maddeler şunlardır:. 

Fındık, palamut, yumurta, çekirdeksiz kuru-
üzüm, tiftik, yapağı, Antepfıstığı, pamuk, tu
runçgiller, şeftali, salyangoz, elma, sofralık 
üzüm, kuru fasulye; nohut, mercimek, ceviz kü
tüğü, armut, çilek, bağırsaklar, büyükbaş - kü
çükbaş hayvan ham derileri, pikle deri ve ye
meklik zeytinyağı. 

Bu maddelere ait kontrollar, başlıca ihraç 
ve istihsal merkezlerimizde mevcut kontrol 
teşkilâtımız tarafından, tüzük ve standartlar
daki. esaslara uygun olup olmadıklarının tes
biti bakımından yapılmaktadır. Bu kontrollar-
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dr, yine standart ve tüzüğündeki hükme göre, 
kontrol edilen partiden belirli miktarda am
balajlar ayrılıp, ambalajlar ve muhtevası ek
seriya el ve gözle muayene edilmek, tartılmak, 
koklanmak suretiyle, ayrıca gereğinde kal
burlama, halkadan geçirme, özürlü taneler ve 
yabanca maddeler ayrılıp ekspertiz edilme gi
bi fizik işlemlere tabi tutularak denetlenmek
tedir. Rutubetin ölçülmesi gibi cihazlara ihti
yaç gösteren işlemler de lâboratuvar dışında 
eksperler tarafından pratik âletlerle yapıla
bilmektedir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere halen 
yapılmakta olan ihraç kontrollarında, bir yıl 
evvel yürürlüğe girmiş olan Zeytinyağı Stan
dardı gereğince yapılan kontrollar hariç, lâ-
boratuvarlar büyük bir rol oynamamaktadır. 
Fakat, gerek madde etütlerini sağlamak gerek
se kontrollar bakımından gerekli olduğu za
man tahliller yapmak üzere İstanbul Kontrol 
Merkezimizde Ticari Tahliller ve Standardizas-
yon Lâboratuvan. adini taşıyan mütekâmil 
bir lâboratuvar mevcut olduğu gibi İzmir Kont
rol Merkezimizde de kontrol isleri bakımın
dan grenis imkânlara sahip bir lâboratuvarımız 
vardır. Güney bölgemiz ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere bu bölprede de bir lâboratuvarm 
kurulması*. inin çalışmalar yapılmaktadır. Ay
rıca gerekli hallerde Tarım ve Sağlık Bakanlık
larına bağlı gıda kontrol lâhoratuvarlarından 
faydalanılması da mümkün bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, mevcut lâboratuvarlarm ihra
cat kontrollan bakımından bugün için ihtiyacı 
karşıîıyacnk durumda olduğu görülmektedir. 

2. Parafinli zevtin yağı olayı ortaya çıktı
ğı sıralarda, bilindiği gibi, zeytin yağı standardı 
henüz yürürlüğe girmemiş ve bu sebeple Bakan
lığım kontrol teşkilâtınca bu madde üzerinde 
ihraç kontrollan. tesis edilmemiş idi. O zaman 
zevtin yaeı ihracatında yapılmakta olan kontrol, 
sadece tescil edilen asit derecesinin hakikate uy
gun. olup olmadığının tesbitinden ibaretti. Bu 
itibarla olayın sanıkları hakkında kovuşturma, 
standardın mesnedi olan 1705 ve 3018 savılı ka
nunlara göre değil, Gıda Maddeleri Tüzüğüne 
aykırılık ve Ceza Kanunu hükümlerinin ihlâli 
yönünden yürütülebilmiş, sanıklar bu dâvaların 
birisinde beraet etmişler, diğer dâva ise henüz 
neticelenmemiştir. 
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I Mahkemelerce suç sabit görülüp mahkûmi
yete bağlanmadıkça bir hâdiseden dolayı ilgili 
firma hakkında Bakanlığımızca başkaca bir 
muamele yapılması mevzuatımız gerekince 

I mümkün olmadığından mahkemece varit görül
memiş bir suçu esas alarak o firma hakkında 
her hangi bir idari tedbire tevessül edilmesine 
imkân görülememektedir. 

3. Üzüm konusuna gelince, İngiltere'ye gön
derilen bir kısım çekirdeksiz kuru üzümlerde 
keçi pisliğine tesadüf olunduğu alıcı firma ta
rafından ifade edilmiş bulunmaktadır. Ancak 
bu hâdise zannedildiği gibi bir tağşiş olayı ol
mayıp sadece mala müstahsil elinde iken kurut
ma yerinden veya çuvaldan cüzi miktardai pis
liğin karışmış olmasından ibarettir. Zira bulu
nan miktar ortalama olarak 1 000 kiloda 4 aded 
gibi kasıt ve tağşiş ihtimallerini tamamen berta
raf edici bir durum göstermiştir. Müstaihsıl-
dan bu şekilde gelmiş olan üzümün içindeki; pis
liğin işleme yerlerinde gerek kalburlama ve 
gerek yıkama safhalarında ayrılması çok güç 
olmaktadır. Zira pislik hem üzümün iriliğinde 
olması sebebiyle kalburlamada kalbur altına 
düşmemekte, hem de üzümden ağır olmadığın
dan taş ve sair yabancı maddelerle birlikte 
vıkama safhasında üzümden ayrılamamaktadır. 
İhracat kontrolunda ise malın muayyen bir kıs
mı ayrılıp sondaj suretiyle bakılmakta bu se-

I beple ve tamamının elden geçirilmesine fiilen 
imkân olmadığından bakılmıyan sandıklardaki 

I bu türlü pek cüzi ve bütün mala sâri olmayan 
kusurların görülememesi mümkün olabilmekte
dir. Bahsi geçen kusur, üzüm müstahsil elinde 

I iken bilhassa sergi yerlerinde meydana gildi-
qine göre Bakanlığımızca üzüm kurutma yer
lerinin ıslahı ve bu konuda müstahsıla yeni i im
kânlar sağlanması hususunda aşağıdaki tedbir-
lar tesbit olunup ilgililere bildirilmiş ve tatbika
ta geçirilmiştir. 

a) Müstahsil ihtiyacı için gerekli görülen 
I 1 800 ton sergi kâğıdının parası, Türkiye j Çe

kirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliğinde 
teşekkül eden fondan karşılanmak üzere bu pa
ra Birlik tarafından Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına faizsiz olarak yatırılmıştır. 

b) Halen SEKA'da mevcudolan 6 - 700 ton 
I sergi kâğıdı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Şan-
I kasınca derhal alınarak müstahsıla dağıtılmış, 
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mütebaki kısım, için de imalata geçilmesi sağ
lanmıştır. 

c) Kâğıtların dağıtımı işini Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ve Tariş müştereken 
düzenlemektedir. 

d) Üreticiye dağıtılan kâğıtların bedeli, üç 
yıl vâde ile, üç taksitle ve banka masrafı kar
şılığı olan % 1 faizle tahsil edilecektir. 

e) öte yandan beton sergi yerlerinin yapı
mını kolaylaştırmak maksadiyle, T.C. Ziraat 
Bankası, plasman sıkıntısı mevcudolan şubelere 
gerekli plasmanı sağlamakta olduğu gibi beton 
sergi yeri için verilen (40 M2 ye 310 Türk Lirası 
şeklindeki) kredi ile ilgili incelemeleri yaparak, 
kredinin düşük olduğunu tesbit ettiğinden bu
nu artırmış bulunmaktadır. Ayrıca sergi yerleri 
için tip proje hazırlatarak önceden müstahsıla 
bedelsiz dağıtmak suretiyle «proje ücreti>x adı 
altında her hangi bir paranın müstahsıldan alın
masını önliyecek; sergi yerleri için kredi verilir
ken ziraat teşkilâtı ile temas ederek, sergi yer
lerinin yol kenarlarında yapılmaması sağlana
caktır. 

f) Müdahale alımlarındaki taban fiyatlar, 
normal vasıfta ve temizlikteki üzümlerin fiyat
larıdır. 

g) Normal alabileceği miktarın % 20 den 
fazlası konmuş olan çuvallardaki üzümler Ta-
rişçe mubayaa edilmemektedir. 

Ayrıca, bu tedbirler yanında, kurumuş üzüm
lerin ayıklanması, daha küçük çuvallara konul
ması ve haddi istiabından fazla üzüm konularak 
sıkıştırılmasına mâni olunması, kuru üzümün ta
şınmasında daha ziyade yeni çuval kullanılma
sı, fabrikasyon sırasında yabancı maddeyi daha 
iyi nisbette aiyıklıyabilecek tesislerin ilâvesi gi
bi hususlar da tetkik edilmektedir. 

4. Bakanlığımızca yapılmakta olan ihraiç 
kontrollarının mesnedini teşkil eden ve tüzük ve 
standartlara aykırı hareketlerin müeyyidelerini 
muhtevi bulunan 1705 sayılı Kanundaki hüküm
lerin ağırlaştırılması maksadiyle Meclise veril
miş olan bir tadil tasarısı halen Ticaret Komis
yonundan geçmiş bulunmaktadır. Tasarının 
kanunlaşması halinde bu konudaki cezaların alt 
ve üst hadleri yükselmiş olacak ve bu suretle 
mahkemelerin suçlulara daha ağır ceza verebil
meleri imkân dâhiline girecektir. 

5. Yukardan beri verilen izahatımız bu 
maddedeki soruya da cevap vermektedir. 

I 10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sdl'tn, Sakarya Ceza Evinden haksız olarak çı
kardan gardiyanların mağduriyetlerinin önlen
mesine dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in yazılı cevabı (7/816) 

19 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1967 yılı içinde Sakarya Ceza Evinde mey
dana gelen ayaklanma sonunda altı gardiyan 
İşten çıkarılmıştır. 

O zamanla Müdür Hüseyin Haydaroğlu zen
gin ve tanınmış mahkûmları hareketlerinde 
serbest bırakıp koruduğu içindir ki, bu ayak
lanmanın müdüre karşı olduğu if&dıe edilmiştir. 

Elbette ki yasalar gereğine göre inceleme 
yapılmış ve gerçek ortaya çıkarılmıştır. 

Ancak, kusurlu olduğu bilinen Müdür Hü
seyin Haydaroğlu bir nakille paçayı kurtarmış, 
fakat yoksul, kimsesiz altı gardiyan işinden 
atılarak aileleriyle birlikte işsizliğe ve perişan
lığa itilmiştir. 

Durumlarını, suçsuz olduklarını defalarca 
ilgili makamlara bildiren bu gardiyanlara ce
vap bile verilmemiştir. 

Sayın Balkan, bu konuyu tekrar inceletmek 
gerekmez mi? 

Haksız olarak işinden çıkarılmış gardiyan
ların mağduriyetlerini ve perişanlıklarını önle
mek lâzımgelmez mi? 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 12.11.1968 

C. T. E. Genel Müdürlüğü 
Personel 

Sayı : 44636 
Konu : Sakarya Ceza Evi gar
diyanları hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadesiyle gelen 30 . 9 . 1968 tarih ve 
7/816-6943/43536 sayılı yazınıza. 

Sakarya Ceza Evinden haksız olarak çıka
rıldığı iddia edilen gardiyanların mağduriyet-
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lerinin önlenmeğine dair Sakarya Milletvekili 
Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilen yazılı 
soru önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

9 . 12 . 1967 günü Sakarya Ceza Evinde 
oan v* mal emniyetini tehlikeye sokacak şekil
de vukubulan isyanı mütaakıp, bu yer ceza 
evinde görev ifa eden Başgardiyan Ahmet Bay
rak 31 . 12 . 1967, Başgardiyan Muavini Meh
met Ceviz 31 . 12 . 1967 ve 12 . 1 . 1968, Baş
gardiyan Muavini Mehmet Akıgün 6 . 1 . 1968, 
Başgardiyan Muavini Mehmet Yaramaz 1.1.1968, 
Gardiyan Kâzım Coşkun 31 . 12 . 1967 ve 
Gardiyan Recep Büyüktaş 31 . 12 . 1967 ta
rihli dilekçelerle daha fazla görev yapamıya-
caklannı beyanla istifa etmişler ve Adapazarı 
Adalet Komisyonunca da talepleri kabul edile
rek görevlerinden ayrılmışlardır. 

Adı geçen gardiyanlar haksız olarak işle
rinden çıkarılmamışlardır. Ceza evindeki isya
nı mütaakıp daha fazla görev yapamıyacakla-
nnı ileri sürmek suretiyle istifaen görevlerin
den ayrılmışlardır. 

Bunlardan, Başgardiyan Ahmet Bayrak'dan 
maadasının bir şikâyetine raslanmamış olup, 
Ahmet Bayrak'ın Başbakanlığa gönderdiği di
lekçesi mahallî C. Savcılığı aracılığı ile ince
lettirilerek yapılan işlemlerde bir usulsüzlük gö
rülmediği Uesbit edilmiş ve keyfiyet 6.5.1968 
/tarih ve 18444 sayılı yazımızla kendisine tebliğ 
olunmuştur. 

Bütçenin (D) cetvelinden ücret almakta 
olan gardiyanların özlük işleri mahallî adalet 
komisyonları tarafından yürütülmekte olduğun
dan münhallerin doldurulmasında bakanlığım
ca atama yapılmamaktadır. 

Bu itibarla, yazılı soruda ileri sürüldüğü 
gibi ortada bir haksızlık bulunmamaktadır. 
Adapazarı Ceza Evi kadrosunda münhal gar
diyanlık bulunduğu takdirde, diğer talipler 
meyamnda isimi geçenlerin de müracaatı halin
de Adalet Komisyonunca durumları incelenip 
neticesine göre işlem yapılabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Dinoer 

Adalet Bakanı 
11. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

öner'in, Eber ve Akşehir gölü taşkınlarının ön
lenmesine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Segin'in yazılı cevabı. 
(7/819) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kfay-
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
20 . 7 . 19fe8 

Afyon Karahisar Milletvejkili 
Murat öner 

Soru : ; 
Eber gölü Bolvadin, Çay ve Sultandaği il

çelerimizde geniş bir yer kaplar. Su yjizü 
rakımı evvelce 995 metre olarak tesbit edil
miştir. Fakat göl her yıl biraz daha yükse
lerek ekilebilir toprakları su altında bırakmak
tadır. 

Sultandaği ve Akşehir ilçelerimizdeki Ak
şehir gölü, Eber gölünün taşkınlarından 
da beslenerek daha büyük bir hızla tarım g a 
zisini basmakta ve ekilemez hale getirmeli
dir. | 

Bu durumdan çiftçimiz büyük zararlar gör
mekte ve ilerisi için endişeleri artmaktadu|\ 

1. Her iki göl etrafında 1966 - 1967 ve 
196(8 yıllarında yeniden su altında kalan aıfazi 
tesbit edilmiş midir? Edilmişse her yıla jait 
miktarı nedir? 

2. Zarar gören arazinin sahiplerine Üev-
letçe tazminat ödenmekte midir? 

3. Bu göllerin araziye yayılmasını |ön-
lemek ve daha önceki yıllarda su altında jka-
lan topraklan kurtarmak için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? Düşünülmesi gereken 
tedbirler ne zaman uygulanacak ve bu uygu
lama ne zaman bitecektir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabu 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/847 

8 . 11 . 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/819 - 6957743652 sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Murat önjer'-

in; «Eber ve Akşehir gölü taşkınlarının jön-
lenmesi» ne dair yazılı soru önergesi cevabı | ili
şikte sunulmuştur. j 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin i 
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Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'in 
«Eber ve Akşehir gölü taşkınlarının önlenme
si» ne dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Eber ve Akşehir gölleri kenarında 
bulunan araziler, iklim şartlarına bağlı ola
rak, göl ve seviyelerinin değişmesi neticesin
de ve belirsiz periyot içinde, yüksek su sevi
yesi taşkınlarına mâruz kalmaktadır. 

İstikşaf çalışmalarına göre, Eber gölü ke
narında takriben 3 000 Ha. ve Akşehir gölü 
kenarında da 6 750 Ha. arazi, yağışlara bağlı 
olarak, yüksek su seviyesi taşkınlarından za
rar görmektedir. 

2. Adı geçen göllerin etrafında yer alan 
arazilerin taşkına mâruz kalması, yapılmış 
her hangi bir tesisimizden dolayı meydana gel
mediği için her hangi bir tazminat ödenmesi 
mevzuubahis değildir. 

Ancak, bu gibi taşkınlarda, gerek görüldüğü 
takdirde İmar ve İskân Bakanlığınca bâzı yar
dımlar yapılmaktadır. 

3. Son senelerin fazla yağışlı olması sebe
biyle Eber ve Akşehir gölleri yükselerek civa
rındaki arazilerde ve bâzı meskûn mahaller
de taşkın zararı tevlidetmiiş bulunmaktadır. 

Eber ve Akşehir gölleri yüksek su seviyesi 
taşkınlarının önlenmesi konusu «Eber - Akşe
hir Projesi» istikşaf çalışmaları meyanında in
celenmiş ve göllere munsabolan yan dereler 
üzerinde depolama yapılarak taşkınların ön
lenmesi imkânı bulunamamış ve taşkınların 
Eber gölü su potansiyelinin değerlendiril
mesi neticesinde kontrol altına alınması öngö
rülmüştür. 

Bu projeye göre, Eber gölü ayağı üzerin
de ve Eber gölü Kuzeyinde olmak üzere 2 
aded pompaj istasyonu ile 31 CO0 Ha. arazi
nin sulanması ve projenin tahakkuku halinde 
her yıl 302 milyon m3 suyun Eber (gölünden 
Akşehir gölüne intikalinin önlenerek, ğöl ci
varındaki arazilerin yüksek su seviyesi taşkın
larından korunması sağlanmış olacaktır. 

Eber - Akşehir projesinin plânlama çalış
maları 1969 yılında tamamlanacak olup, bu ça
lışmaların ikmalini müteakip, projenin kalbili 
inşa ve rantabl bulunacak üniteleri bütçe im
kânlarına bağlı olarak inşaat programlarının 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

1 12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Ya-
zılıgürgen köyünde oturan iki Millî Mücadele 
Kahramanına, İstiklâl Madalyası beratı ile şe
ref aylığı verilmesine dair sorusu ve Milli Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/857) 

27 . 8 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savun
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasında aracılığınızı saygılarımla rica 
ederim. 

'Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesine bağlı Yazılı-
gürgen köyünden Halil Oğlu İsmail Yıldız ile, 
'Sait Yıldız Millî Mücadeleye 3 . 10 . 1337 tari
hinde katılmışlar hiçbir firarları olmadan ve 
temiz bir sicille savaşmışlar ve de 3 . 3 . 1340 
tarihinde terhis olmuşlardır. 

Adı geçen Millî Mücadele Kahramanlarımı
zın hakettikleri İstiklâl Madalyasını almaları 
lâzımgelirken, bugüne kadar çeşitli müracaat
larına rağmen kendilerine cevap verilmemiş ve 
böylece beratlarını alamamışlardır. 

İsmail Yıldız, Onbaşı rütbesine de sahibola-
rak 19. Hücum Taburunda 3. Bölükte görev yap
mış, Gevye Boğazları savaşlarına katılmış,, 
Bandırma Harekâtına iştirak etmiş ve aynı ta
burla Bursa'ya, Trakya'ya gitmiş daha sonra 
11. Jandarma Hudut Taburuna ve 12. Hudut 
Taburu emrine verilerek, görevini buralarda 
sürdürmüştür. 

Sait Yıldız, 19. Hücum Taburunun 1. Bö
lüğünde aynı görevlerde bulunmuştur. 

Millî Mücadeleye katılan ve Yunanla sava
şan adı geçen kahramanlarımızın kayıtlı bu
lundukları Akyazı Askerlik Şubesine de mü
racaatta bulunmuşlar ancak, Askerlik Şubesi 
1944 yılında Adapazarında vukubulan Dep
rem ile o zaman askerlik şubesinin yıkıldığını 
buradaki arşivin ziyan olduğunu belirtmiş, si
cillerini ve kayıtlarını çıkaramamıştır. 

Kabul edilen son kanunla millî mücadeleye 
iştirak eden şahısların (66 sayılı Kanun) kır
mızı şeritli İstiklâl Madalyası ve beratı aldık
ları malûmunuzdur. Künyesi belli olan 316 do
ğumlu İsmail Yıldız ve Sait Yıldız'ın (ikizdir) 
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şeref aylığına sahibolabilmeleri için belgeleri
nin kayıtlardan bulunup değerlendirilmesi ge
rekir. Diğer Millî Savunma arşivlerinde, hiç 
şüphesiz kıtaları belli olan, bu zatların Kayıt 
ve sicilleri vardır. 

Yukarda adı geçen Millî Mücadele gazile
rimizin maduriyetlerinin daha da sürmemesi 
için ve hakları olan şeref aylığına kavuşabilme
leri yönünden kayıtlardan sicillerinin çıkarıl
ması gerekmez mi? Bu konunun incelenmesi ve 
değerlendirilmesi için ne düşünüyorsunuz? 

T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 7.11.1968 

Ankara 
Kanun: 744/1-68 

Konu: Hayrettin Uysal'ın 
yazılı soru cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 30 Ey
lül 1968 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Mü
dürlüğü 7/857, 7102/44811 sayılı yazısı. 

Sakarya ili Akyazı ilçesine bağlı Yazıhgür-
gen köyünden iki kişiye İstiklâl Madalyası ve
rilmesi konusunda Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal tarafından verilmiş yazılı soru öner
gesi ile ilgili bilgiler aşağıda sıralanmıştır : 

1. İstiklâl Madalyası verilmesi işlemi 30 Ma
yıs 1926 tarih ve 869 sayılı Kanun gereğince [Ba
kanlığımca yürütülmektedir. 15 Mayıs 1335| ta
rihinden 9 Eylül 1338 tarihine kadar Millî jOr-
duda görev almış olanlara bu madalya verilmek
te ve bunun için de kanuni şartları belirtecek bel
gelerin bulunması titizlikle aranmaktadır. 

2. Akyazı Askerlik Şubesindeki kayıtların 
1944 yılındaki deprem sebebiyle ortadan kalk
mış olması karşısında, müracaatçıların elinde 
bulunan ve durumlarını açıklıyacak belgelerin 
(terhis belgesi, nüfus cüzdanı gibi) dikkate alı
narak haklarında inha belgesinin doldurulması 
30 Temmuz 1968 tarihli Bakanlık tamiminin 
gereğidir. 

3. Adı geçen ismail Yıldız ve Sait Yıldız'm 
Akyazı Askerlik Şubesine başvurmalara ve şube 
kayıtları bulunmasa bile ellerinde geçmişteki as
kerlik durumlarını gösterir güvenilir belgelerin 
bulunması halinde madalya inha işlemi yapıla
caktır. Bunun için gerekli talimat ilgili Asker
lik Şube Başkanlığına verilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, yaprak tütünün rekolte, maliyet ve satı§ fiyatı ile or
talama ihraç ve miktarına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin ile Ticaret Ba
kanı Ahmet TürkeVin yazılı cevapları (7/867) 

28 . 8 . 1968 \ 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususlardan mümkün olanlarının Eylül ayı sonuna kadar bir grup halinde, diğerle
rinin, Ekim ayı sonuna kadar ikinci grup olarak Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili: 
Mustafa Ok 

KONU (Soru) 1965 1966 1987 

Yaprak tütünde Türkiye rekoltesi 
Yaprak tütünde Ege rekoltesi 
Tütün ekilen alan (Dekar olarak) 
Eğede tütün ekilen alan (Dekar olarak) 
Dekar başına verim (Türkiye ortalaması) 
Dekar başına verim (Ege ortalaması) 
Bir dfikann maliyeti (Türkiye ortalaması) 
Bir dekann maliyeti (Ege ortalaması) 
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KONU (Soru) 1965 1966 1967 

Türkiye'de tütün ile iştigal eden aile miktarı 
Eğede tütün ile iştigal eden aile miktarı 
Kendi tarlasına tütün eken aile miktarı (Türkiye) 
Kendi tarlasına tütün eken aile miktarı (Ege) 
Kiraladığı tarlaya tütün eken aile miktarı (Türkiye) 
Bir tütün ekici ailenin tütünden ortalama kazancı (Türkiye) 
Bir tütün ekici ailenin tütünden ortalama kazancı (Ege) 
Yaprak tütün alış ortalaması (Türkiye için Tekel) 
Yaprak tütün alış ortalaması (Ege için Tekel) 
Yaprak tütün mubayaa miktarı (Tekel) 
Yaprak tütün mubayaa miktarı (Tüccar) 
Yaprak tütün alış ortalaması (Türkiye için tüccar) 
Yaprak tütün alış ortalaması (Ege için tüccar) 
thracedilen tütün miktarı 
Yaprak tütün ortalama ihraç fiyatı 
Bir kilo yaprak tütünün işleme masrafı (Ortalarla Tekel için) 
Bir kilo yaprak tütünün işleme masrafı (Ortalarıa tüccar için) 
Ihracedilen kırık tütün miktarı 
îhracedilen kırık tütünün ortalama fiyatı 
Bir kilo tütünün işlenmesinde verilen fire (Tekel) 
Bir kilo tütünün işlenmesinde verilen fire (Tüccar) 
Ayrılan ıskarta (Iskonto, görmez, su çürüğü v. s.) miktarı (Tekel) 
Ayrılan ıskarta (Iskonto, görmez, su çürüğü v. s.) miktarı (Tüccar) 
Tütün ekiminde aile ziraati yapanların yüzdesi 
Tütün ikicilere verilen kredi (Toplam olarak) 
Tütün ekicilerden banka ve kooperatiflere borçlu olan aile miktarı 
Tekelin baş fiyatları 
Tüccarın baş fiyatları 
Tekel baş fiyatla kaç koçan tütün almıştır (Türkiye'de) 
Tekelin yaprak tütüne ödediği en düşük fiyat nedir (Türkiye'de) 
Tütün ekicilerden kesilen % 5 (% 4, % 2) lerin miktarı nedir 
Aynı kanun gereğince (Türk Tütün Ortaklığı) Tekelden ve Ziraat Bankasından para kesilmiş 
midir 
Tahkim heyetine ve mahkemeye intikal eden olay miktarı nedir 
Bunlardan kaç tanesi ekicinin lehine sonuçlanmış ir. 
Tütün ihracından elde edilen gelirin genel ihracat gelirine oranı nedir. 
Tütün ihraceden firma miktarı nedir. (Yerli) 
Tütün ihracatçılarından alman vergi miktarı (Toplam olarak) 
Tütün ihracatçılarına reeskont yolu ile verilen kredi miktarı nedir. 
Sanver Firması 1966 mahsulünden ne kadar tütün almıştır. 
Sanver Firmasından henüz parasını alamamış kaç ekici vardır. 
Sanver Firmasında bankaların alacağı kalmış mı lir. 
Eldeki stok miktarı nedir. (Tekel) 
Eldeki stok miktarı nedir. (Tüccar) 
ihracatçıların izmir Fuar Kotasından istifade ettikleri miktar (Toplam olarak Tl.) 
Yunanistan'ın yaprak tütün rekoltesi nedir. 
Yunanistan'ın ihracettiği yaprak tütün miktarı. 
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KONU (Soru) 

O : 1 

1965 1966 1967 

Yunanistan'ın ortalama ihraç fiyatı (Dolar olarak) 
Yunanistan'ın elindeki stok miktarı nedir. 
Bulgaristan'ın yaprak tütün rekoltesi 
Bulgaristan'ın ihracettiği yaprak tütün miktarı 
Bulgaristan'ın ortalama ihraç fiyatı (Dolar olarak) 
Yugoslavya'nın yaprak tütün rekoltesi 
Yugoslavya'nın ihracettiği yaprak tütün miktarı 
Yugoslavya'nın ortalama ihraç fiyatı (Dolar olarak) 
Yugoslavya'nın elindeki stok miktarı nedir. 

22 . 10 . 1968 
T. 0. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 

Sayı : 5827 
Konu : Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği (Kanunlar Müdür

lüğü) 30.9.1968 tarih ve 7124/44956-7/867 
sayılı yazılan. 

1965, 1966 ve 1967 yıllan yaprak tütün re
koltesi, maliyet ve satış fiyatlariyle, ortalama 
ihraç fiyat ve miktarlarına dair, Manisa Millet
vekili Mustafa Ök tarafından verilen 28.8.1968 
tarihli yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla il
gili kısımlannın cevaplan 2 nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un yaprak tütün rekoltesiyle, maliyet, satış ve 
fiyatlan hakkındaki yazılı soru önergesi cevabıdır 

1965 1966 

ortalama ihraç 

1967 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Yaprak tütünde Türkiye rekoltesi (Kilo) 
Yaprak tütünde Ege rekoltesi (Kilo) 
Tütün ekilen saha (Dekar olarak) 
Ege'de tütün ekilen alan (Dekar) 
Dekar başına verim (Türkiye ortalaması, 
kilo) 
Dekar başına verim (Ege ortalaması, kilo) 
Bir dekann maliyeti (Türkiye ortalaması 
lira) 
Bir dekann maliyeti (Ege ortalaması lira) 
Türkiye'de tütün ile iştigal eden aile mik-
tan (Ekici adedi) 
Ege'de tütün ile iştigal eden aile miktan 
(Ekici adedi) 
Kendi tarlasına tütün eken aile miktan 
(Türkiye) 

132 374 122 
85 164 644 
2 220 620 
1 435 873 

59,6 
59,3 

426 
433 

164 196 957 
107 706 009 
2 849 450 
1 948 280 

57,6 
55,3 

430 
425 

189 259 178 
129 588 961 
2 961 259 
2 052 080 

.63,6 
63,1 

473 
481 

379 030 

186 112 

418 882 

227 096 

427 798 

230 679 

Ekicilerinin Tekel İdaresine verdiği tarla be
yannamelerinde böyle bir kayıt bulunmadığın
dan bu hususta istatistikî bir malûmat mevcut 
değildir. 
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12. Kendi tarlasına tütün eken aile miktarı 
(Ege'de) 

13. Kiraladığı tarlaya tütün eken aile miktarı 
(Türkiye) 

14. Bir tütün ekici ailenin tütünden ortalama 
kazancı (Türkiye) Tl. 

15. Bir tütün ekici ailenin tütünden ortalama 
kazancı (Ege'de Tl.) 

16. Yaprak tütün alış ortalaması (Türkiye için 
Tekel) kuruş 

17. Yaprak tütün alış ortalaması (Ege için Te
kel) kuruş 

,18. Yaprak tütün mubayaa miktarı (Tekel) 
kilo 

19. Yaprak tütün mubayaa miktarı (Tüccar) 
kilo 

20. Yaprak tütün alış ortalaması (Türkiye için 
tüccar) kuruş 

21. Yaprak tütün alış ortalaması (Ege için tüc
car) kuruş 

22. Îhracedilen tütün miktarı (Tekel) ton 
23. Yaprak tütün ortalama ihraç fiyatı (Te

kel) dolar olarak 
24. Bir kilo yaprak tütünün işleme masrafı 

(ortalama, Tekel için Kr.) 
26. Îhracedilen kırık tütün miktarı (Tekel) 

ton 
27. Îhracedilen kınk tütünün ortalama fiyatı 

dolar 
28. Bir kilo tütünün işlemesinde verilen fire 

(Tekel, % olarak) 
30. Ayrılan ıskarta (iskonto, görmez, suçürüğü 

v. s. miktarı) Tekel 

Ekicilerinin Tekel İdaresine verdiği tarla be
yannamelerinde böyle bir kayıt bulunmadığın
dan bu hususta istatistik! bir malûmat mevcut 
değildir. 

Ekicilerinin Tekel İdaresine verdiği tarla be
yannamelerinde böyle bir kayıt bulunmadığın
dan bu hususta istatistik! bir malûmat mevcut 
değildir. 

1965 1966 1967 

2 918 

3 967 

896 

927 

70 016 193 

56 935 194 

841 

825 
10 604 

1,59 

100 

63,5 

0,25 

% 10 

3 035 

3 752 

822 

811 

79 648 205 

77 764 «73 

793 

790 
17 407 

1,37 

100 

1 540 

0,18 

% 10 

3 231 

4 065 

808 

769 

110 338 798 

70 132 433 

700 

693 
20 176 

1,28 

100 

2 053 

0,18 

% 10 

3437 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre ayrı 
denk haline getirilip, usulü dairesinde imhası 
gerekirken, bilerek veya bilmiyerek iyi denkler 
içine karıştırılan ticari kıymeti olmıyan ve har
manlara elverişli bulunmıyan aksam ile bakım
sızlıktan mütevellit denkler içinde görülen küf
lü ve suçürüklü tütünler. 

— 86 — 



M. Meclisi B : 5 15 . 11 . 1968 O : 1 

1965 1966 1967 

(Türkiye) Kilo 
(Ege) » 

31. Ayrılan ıskarta (iskonto, görmez, suçürüğü 
v. s. miktarı) tüccar 

1384 271 1932 502 2 417 395 
217 137 524 944 735 178 

Tüccarlar mubayaa sırasında, ekicinin ambarla-

32. Tütün ekiminde aile ziraati yapanların yüz
desi 

33. Tütün ekicilerine verilen kredi (toplam 
olarak) 

35. Tekelin başfiyatfları 
Ege (Değirmendere) 
Karadeniz (Maden) 
Marmara (Çilmi) 

36. Tüccar başfiyatları : 
Ege (Değirmendere) 
Karadeniz (Maden) 
Marmara (Çilmi) 

37. Tekel başfiyatla kaç koçan tütün almıştır. 
(Türkiye'de) 

38. Tekelin yaprak tütüne ödediği en düşük 
fiyat nedir? (Türkiye'de) kuruş 

39. Tütün ekicilerinden kesilen % 5, % 4, % 2 
lerin miktarı nedir? 

40. Aynı kanun gereğince (Türk Tütün Ortak
lığı) Tekelden ve Ziraat Bankasından pa
ra kesilmiş midir? 

41. Tahkim Heyetine veya mahkemeye intikal 
eden olay miktarı nedir? 

mada zuhur eden zimmet kilosunun tamamını 
mukavele ve paftalarında bedelli olarak göster
mektedir. 

Bu hususta istatistiki bir malûmat mevcut de
ğildir. 

Tekel İdaresince tütün ekicilerine 3437 sayılı 
Kanunun 55 nci maddesin© göre tevzi olunan 
avans, bir yardım ve kredi mahiyetinde olma
dığından, soru, bu bakımdan Bakanlığımızca 
cevapsız bırakılmıştır. 

Kr. 
Kr. 
Kr. 

Kr. 
Kr. 
Kr. 

1 325 
2 100 
1 900 

1 350 
1 925 
1 600 

1 325 
2 100 
1 850 

1 325 
2 025 
1 600 

1 325 
1 800 
1 600 

1 350 
1 650 
1 560 

Türkiye'nin dört bölgesinin 220 alım noktasın
da her yıl takriben 250 - 300 bin ekiciden tütün 
mubayaa eden Tekel İdaresinin her mahalde 
kaç ekiciden baş fiyatlarla tütün satmaldığına 
dair tutulmuş bir kayıt olmadığı gibi böyle ista
tistiki malûmatın istihracına da maddeten im
kân yoktur. 

150 150 150 

Tütün ekicilerinden kesilip Ziraat Bankasına 
yatırılan primlerin tutan 69 510 665,19 lira 
olup, faizleriyle birlikte bu para 31.12.1967 
tarihi itibariyle 107 604 000 liraya baliğ olmuş 
bulunmaktadır. 

Türk Tütün Ortaklığı için Tekelden para kesil-
memiştir. 

Bu konuda derlenmiş istatistiki bir malûmat 
yoktur. 
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1965 1966 1967 

42. Bunlardan kaç tanesi ekicinin lehine sonuç
lanmıştır. Bu konuda derlenmiş istatistiki bir malûmat 

yoktur. 

47. 

48. 

50. 

Sanver Firması 1966 mahsulünden ne ka
dar tütün almıştır. (Kilo) 
Sanver Firmasından henüz parasını alama
mış kaç ekici vardır? 

Eldeki stok miktarı nedir (Tekel) destek
leme malı. 

— 631 000 — 

Sanver Firması ^tarafından tesellüm edilmiyen 
tütünlerin tamamı Tekel İdaresi ve tüccar ta
rafından mubayaa edilmiştir. Ancak, evvelce 
transferi yapıldığı halde ekiciye ödenmiyen pa
ra miktarı hakkında bir malûmat mevcut değil
dir. 

62 301 75 419 85 000 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
îbrahim Tekin 

5 . 11 . 1968 
T. O. 

Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi 

5/22444 
Şube remzi ve No. 322.420.2 

Konu : Manisa Milletvekili Musta
fa Ok tarafından verilen yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 tarihli 7/867-7124/44956 

sayılı yazınız. 

Yaprak tütünün (1965, 1966 ve 1967 yılları 
için) rekolte, maliyet ve satış fiyatı ve mikta
rına dair Manisa Milletvekili Mustafa Ok tara
fından verilen yazılı soru önergesinde Bakanlı
ğımı ilgilendiren suallere ait cevaplar iki nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesi saygı ile arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

Soru : İlhracedilen tütün miktarı 
ıSoru : Yaprak tütün ortalama ihraç fiyatı. 
Cevap : 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 

Miktar ton 

64 820 
81 600 
90 107 

88 

Kıymet 
(000 Tl.) 

802 927 
962 336 

1 059 402 

Ortalama 
fiyat 

(Kg./Tl.) 

12,38 
11,77 
11,75 
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Soru : Bir kilo yaprak tütünün işleme masrafı (ortalama - tüccar için) 

Cevap : Bu husus her bölge için ayrı ayrı hesabedilmek icabeder. Şöyle M: 

Bölgeler 

Ege 
Marmara 
Karadeniz 

1965 maJhsulü 
Makina El Ort. 

Kuruş Kr. Kr. 

47 115 70 
70 100 — 

110 180 — 

1966 mahsulü 
Makina El Ort. 

Kuruş Kr. Kr. 

44 115 70 
75 120 — 

120 190 — 

1967 mahsulü ! 
Makina El Ort. 

Kuruş Kr. IÇr. 

45 115 70 
70 100 — 

120 190 — 

Soru : İhracedilen kırık tütün miktarı : . 

Cevap : ihracedilen kırık tütün miktarı ihraç devreleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

H966yU967 1967/1968 1968/1969 
İhracat devresi İhracat devresi İhracat devresi 

ton ton (1.9.1968 -15 .10 .1968) tpn 

4 976 4 319 3 332 

'Soru İhracedilen kırık tütünün ortalama fiyatı: 
Cevap : İhracedilen kırık tütünlerin ihracat devreleri itibariyle ortalama fiyatları aşağıda 

gösterilmiştir. 

1968/1969 
1966/1967 ortalama $ 1967/1968 ortalama $ (1.9.1968 -15 .10 .1968) $ 

U_J 1 , , , , j - _ 

0,16 0,17 0,16 

Soru : Bir kilo tütünün işlenmesinden verilen fire: (Tüccar) 

Cevap : Ekiciden alındığından itibaren işlemeye tabi tutulan tütünlerin bir kilosu ortalima 
olarak 

1965 1966 1967 
Fire ve toz Fire ve toz Fire ve toz 

% % % 

Ege 11 
Marmara 8 
Karadeniz 9 
fire ve toz vermektedir. 

12 
8 
9 

13 
8 
8 

Tabloda gösterilen fire ve toz yüzde nisbetlerinden gayri ortalama % 4 oranında kırık alın
maktadır. Rekoltenin vasfına göre, bu nisbetler randıman fazlalaştıkça azalmakta, randı
man azaldıkça çoğalmaktadır. 

Soru : Ayrılan ıskarta (ikonto, görmez, suçürüğü v. s.) miktarı (Tüccar) 

Cevap : Görmez tütünler imalât neticesinde randımandan (AK) ayrılmış olarak bir kıy^net 
ifade etmekte ye alım ve satıma tabi tutulmaktadır. Tüccarın mubayaasında suçürüğü nam} ile 
bir çıkarma mûtat değildir. Iskonto tâbirinden bir şey anlaşılmamıştır. 
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Soru : Tüccarın baş fiyatları: 

Cevap : Tüccar baş fiyatları îrekolte istihsal vasıflarına göre her sene için değişebilmekte 
olup, ekseriyetle Tekel idaresi Destekleme mubayaası baş fiyatları civarında ve bazan da onun 
üstünde tezahür ettiği görülmektedir. Soru konusu seneler için baş fiyatları bölgelere göre, 
aşağıda gösterilmiştir. 

1905 1906 1907 
Bölgeler Kuruş Kuruş Kuruş 

Ege (Değirmendere) 1 080 1 25 1 350 
Marmara (Düzce - Çilimi) 1 000 1 000 1 500 
Karadeniz 
(ISamsun - Maden) 1 000 1 000 1 375 
Karadeniz (Erbaa) 1 905 2 1005 1 050 

Soru : Tütün ihracından elde edilen gelirin genel ihracat gelirine oram nedir? 
Cevap : 

1905 1900 1(967 

% 19,24 %' 21,80 % 22,59 

Öoru : Tütün ihraceden firma miktarı nedir? (Yerli) 
Cevap : Tütün (yerli) ihracatçı firmalar soru konusu seneler itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

1905 1900 1907 
Aded Aded Aded 

83 73 82 

Not : 1968 yılı ihracat hareketleri henüz başlamadığından hakiki yerli ihracatçı firmalar adedi 
belli olmamakla beraber, 1967 yılı adedinden az olmaması icalbeder. 

Soru : Tütün ihracatçılarına reeskont yolu ile verilen kredi miktarı nedir. 

Cevap : Tütün mevzuunda T. C. Mefrkez Bankasından yapılan reeskont kredileri mevsimine 
göre tâyin ve tesbit edilmektedir. 

Verilen miktar 
Yıllar (000 Tl.) 

320 500 
1900 413 '900 
1907 300 000 

Soru: Sanver Firması 1900 mahsulünden ne kadar tütün almıştır. 

Cevap: Tekel İzmir Başmüdürlüğü kayıtlarına göre, Sanver Firması 1900 mahsulünden 
028 239 kilo tütün mubayaa etmiştir. 

Soru: Sanver Firmasından henüz parasını alamamış kaç ekici vardır. 

Cevap: izmir 3 noü icra iflâJs Memurluğunun 908/7 sayılı dosyasında yapılan tetkike göre, 
Sanver Firmasından henüz parajsmı alamamış ekici adedi 138 dir. Firmanın bu ekicilere olan borç 
miktarı 1 476 882 Tl. dır. 
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Soru: Sanver Firmasından bankaların alacağı kalmış mıdır? 

Cevap: Sanver Firmasının bankalara olan borç mükftarı: 

Tl. 

Türkiye Kredi bankası 
Zirat Bankası 
Vakıflar Bankası 
Garanti Bankası 
Yapı ve Kredi Bankası 

Bu yekûn içinde yalnız tüttün için: 
Yapı Kredi Bankasına 
Vakıflar Bankasına 

995 772 
1 977 572 
2 906 628 

1 108 
898 229 

6 779 309 olup, 

898 299 
320 000 

Borçlu bulunduğu ayrıca öğrenilmiştir. 
Soru: Eldeki stok miktarı nedir. (Tüccar) 

Cevap: Tüccar elindeki stok miktarı bölgelere göre ve soru konusu seneler itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir. 

Bölgeler 1965 (Ton) 

Ege 422 
Marmara 144 
Karadeniz 446 

1966 (Ton) 

6 060 
590 

1 011 

1967 (Ton) 

52 460 
1 195 
3 233 

Yekûn 1 012 7 661 56 888 

Soru: İhracatçıların İzmir Fuar Kotasından istifade ettikleri miktar (Toplam olarak Tl.) 
Cevap: Tekel Genel Müdürlüğü namına gelip Türk parasına tahvil edilen dövizlerin tytarı 

4 638 951,13 dolardır. (41 750 560,17 Tl.) bu miktardan ithalat için döviz tahsisine bağlanan ise 
3 996 774,63 dolardır. (35 970 971,67 Tl.) 

'Soru: Tütün ekicilerine verilen kredi (toplam olarak) 
Cevap: 

1965 1966 . 1967 
Tl. Tl. Tl. 

Banka 104 859 848 169 660 620 198 082 855 
Kooperatif 119 708 594 152 '521 522 180 816 162 

Toplam 224 563 442 322 182 142 378 899 017 
iSoru: Tütün ekicilerinden banka ve kooperatiflere borçlu olan aile miktarı? 
Cevap: 

1965 1066 1967 

Banka 140 687 136 564 132 547 
Kooperatif 96 978 92 977 98 786 

Soru: Aynı kanun gereğince (Türk tütün ortaklığı) Tekelden ve Ziraat Bankasından |>ara 
kesilmiş midir? 

Cevap: Tekelden ve Ziraat Bankasından her hangi bir para kesilmemiştir. 
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Soru: — Yunanistan'ın yaprak tütün rekoltesi nedir? 
— Yunanistan'ın ihracettiği yaprak tütlün miktarı? 
— Yunanistan'ın ortalama İhraç fiyatı (Dolar olarak) 
— Yunanistan'ın elindeki sifcok miktarı nedir? 

Cevap: Yunanistan hakkındaki soruların cevapları aşağıda konuları itibariyle ayrı ayrı gös
terilmiştir. 

istihsal : 
Mahsul yılı istihsal (Ton) 

1966 120 963 
1906 90 900 
1967 100 455 

ilhraç fiyat : (ihraç devreleri Itilbariyle) 

Ortalama ihraç 
İhracat fiyatı 

Devreler Ton $ 

1965 - 1966 76 814 
1966 - 1967 79 796 
1967 - 1968 69 670 

1 539 
1 546 
1 514 

Stoklar: (1 Eylül 1968 tarihinde) 
Mahsul yılı Stok (Ton) 

15 904 
1966 19 470 
1967 81 580 

116 954 
Soru: — Bulgaristan'ın yaprak tütün rekoltesi nâdir? 
— Bulgaristan'ın ihracettiği yaprak tütün miktarı? 
— Bulgaristan'ın ortalama ihraç fiyatı (Dolar olarak) 
— Bulgaristan'ın elindeki stok miktarı? 
Cevap: Bulgaristan hakkındaki soruların temin edilebilen cevapları aşağıda konuları itibariyle 

ayrı ayrı göeiterilımişffcir. 
İstihsal: 

Mahsul yılı Stok (Ton) 

1965 
1906 
1967 

120 000 
120 000 
120 000 

— 92 — 



M. Meclisi B : 5 15 . 11 . 1968 O : 1 

İhracat: (Yular itibariyle) 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 

İhracat 
Ton 

92 300 
98 200 
95 000 

Ortalama 
ihraç, fiyatı 

Tesbit edilemedi 

Stok miktarı : Tesbit edilemedi. 

Soru: — Yugoslavya'nın yaprak tütün rekoltesi? 

— Yugoslavya'nın ihracettiği yaprak tütün miktarı? 
— Yugoslavya'nın ortalama ilhraç fiyatı (Dolar olarak) 
— Yugoslavya'nın elindeki stok miktarı nedir? 

Cevap: Yugoslavya hakkındaki soruların temin edilebilen cevapları aşağıda konuları itibariy
le ayrı ayrı g'öBiterilmişıtir. 

İstihsal : 
Mahsul yılı 

1965 
1966 
1967 

İhracat ve ortalama fiyatı: (Yıllar itibariyle) 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 

Stok miktarı: Teafedt edilemedi. 

İhracat 
Ton 

23 295 
20 894 
19 238 

İstihsal ton 

56 133 
58 546 
60 000 

Ortalama 
ihraç fiyata 

$ 

1,53 
Tesbit edilemedi 

1,69 

14. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisine ve şerbetçi-
&tu ziraatinin geliştirilmesine dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakam İbrahim Tekin'in ya
zılı cevaU (7/870) 

9.9.1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Büıay 

1. — Bilecik ili bir üzüm memleketidir ve 
üzümleri de şarap imaline elverişlidir. Geçmiş
te bir şarap fabrikası dahi kurulmuştur. Üzüm-
lerimij&in değerlendirilmesi ve kalkınamamış 
bölgemizde bir işgücü yaratılması bakımından 
Bilecik veya ilçelerinde bir şarap fabrikası; te
sisini düşünüyor musunuz? 

2. — Şerbetçi otu mevzuunda Bakanlığını
zın ilgisini şükranla ve takdirle karşılamakta
yız. Bu ekimin Bilecik ve Pazaryerinden başka 
Osmaneli, Gölpazarı, Bozüyük ve Söğüt ilçele
rimize de teşmilini yapacak mısınız? Pazarye-
rinde bir hublon kurutma tesisi kurulması işi 
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halen ne safhadadır ve ne zaman tahakkuk ede
cek, kapasitesi ne olacaktır? 

3. — Şerbetçi otu ziraatinin Bilecik'teki 
gelişme seyri ne olacaktır? 

4. — Bilecik, ilçe ve köylerinde tütün eki
mi ve inkişafı konusundaki düşünce ve tasav
vurlarınız nelerdir? 

Teşekkür ve hürmetlerimle. 
T. C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 5906 
1 . 11 . 1968 

Konu : Bilecik Milletvekili Sa
di Binay'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 30 . 9 . 1968 tarih ve 7133/45130-7/870 
sayılı yazıları. 

Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisi ve şer
betçiotu ziraatinin geliştirilmesi ile tütün eki
mi ve inkişafı hakkında, bu yer Milletvekili 
Sadi Binay tarafından verilen 9 . 9 . 1968 ta
rihli yazılı soru önergesi cevabı iki nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Bilecik'te bir şarap fabrikası tesisi ve şer

betçiotu ziraatinin geliştirilmesi ile tütün eki
mi ve inkişafına dair, Bilecik Milletvekili Sadi 
Binay'ın 9 . 9 . 1968 tarihli yazılı soru önerge
si cevabıdır. 

Bilecik ili veya ilçelerinde bir şarap fabri
kası tesisi : 

1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
Tekel İdaresi ile ilgili kısımlarında, Bilecik ili 
veya ilçelerinden birinde şarap fabrikası ku
rulması gibi bir husus yer almamış bulundu
ğundan, böyle bir yatırım yapılmasına imkân 
görülememektedir. 

Şerbetçiotu mevzuu : 
2. — Bilecik ilinde halen merkez kaza ile 

Pazaryeri ilçesine bağlı 13 köy ve Amerikan 
Asma Fidanlığında şerbetçiotu ekimi yapılmak
tadır, | 
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Bu yıl şerbetçiotu ekimi için merkez ve ka
za ve Pazaryeri'nden başka Osmaneli, Gölpaza-
rı ve Bozüyük'ten şifahi müracaatta bulunan
lar olmuşsa da hublon ziraatı ile alâkalı bulu
nan Tarım Bakanlığı Asma Fidanlığı ilgilileri 
ile temas etmeleri tavsiye edilmiştir. 

Tekel İdaresince, halen Bilecik merkezinde 
faaliyette bulunan günlük bir ton yaş hublon 
kurutma kapasiteli pilot fabrikası sahasında, 
saatte âzami 80 Kg. kuru hublon verebilecek 
ikinci bir fabrika kurulmak üzere plânlanmış, 
bina ve tesislerinin bu sene ihalesi yapılmak 
üzere olduğundan, (mevcut plantasyonların 
ihtiyacını karşılaması itibariyle, Pazaryeri'nde 
ayrı bir fabrika kurulması düşünülmemekte
dir. 

3. — 1968 yılında ekim alanı 318 dekara 
yükselmiş olup 1969 yılında 750 dekan bulaca
ğı tahmin olunmaktadır. 

Bilecik, ilçe ve köylerinde tütün ekimi ve 
inkişafı konusu : 

4. — Bilecik il ve ilçeleri, Tekel Teşkilâtı 
itibariyle Bursa Başmüdürlüğüne bağlıdır. Bu 
Başmüdürlükte mevcut Tekel Tütün Ziraat 
Teşkilâtının daha iki fen elemanı ile ta!rviye 
edilerek İnegöl, Bilecik civarının birer fen me
muru ile idaresi düşünülmektedir. Bu takdir
de, tütüncülüğün muhtelif devrelerinin icabet-
tirdiği fennî teknik çalışmalar ekici ayağına 
kadar götürülecek ve tatbikatı da gösterilecek
tir. 

Halen bu bölgede ıslah olunmuş ve 308 sayı
lı Kanun gereğince Tarım Bakanlığınca tescil 
ve sertifiye edilmiş 1800 numaralı Bursa tü
tün çeşidi ekilmektedir. Her yıl Tekel İdaresin
ce elde edilen saf soy tütün tohumları ekicile
re bedelsiz olarak dağıtılmakta olup, 1968 yı
lında Bilecik'in 11 köyünde 120 ekiciye 296 
dekarlık arazi için 20 Kg. tütün tohumu dağı
tılmıştır. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
15. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'-

nun, Ankara - lst\anbul yolu üzerinde yapılan 
top atışlarının başka bir bölgede yapılmasına 
dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/887) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Baka
nı tarafından yazıla olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarınla rica ederim. 

17 . 9 . 1968 
Hatay Milletvekili 
Reşat Mursaloğlu 

Top atşları sebebiyle Ankara - İstanbul yo
lu, belli günlerde Sarayköyü civarında saat 
8 den 13 e kadar gidiş gelişe kapalı tutulmak
tadır. 

A) Ankara'yı, Güneydoğu ve Orta - Anado
lu'yu İstanbul'a bağlıyan bu önemli yolun uzun 
süre trafiğe kapatılarak yerli ve yabancı yüz
lerce yolcu taşıyan otobüs ve taksilerin, ton
larca sebze, meyva ve eşya taşıyan kamyonla
rın seyrüseferden menedilmesinin vakit kay
bına ve maddi hasara sebebolması, 

B) Atış sırasında atışın yapıldığı bölge
deki köylerde halkın evinde ve tarlasında bu
lunması, 

C) Atıştan sonra serbest bırakılan vası
taların birbirini geçerek yol almak için trafik 
kazaları yapmaları, 

Halkın haklı şikâyet ve sızlanmasına yol 
açmaktadır. 

Yukardakj. mahzurları dikkate alarak, 
1. Bu bölgedeki top atışlarının; daha az 

zararlı ve bu gibi şikâyetleri önleyici bir yer
de yapılması hususunun düşünülüp düşünül
mediğinin, 

2. Düşünülüyorsa ne zaman tatbikata ge
çileceğinin açıklanması.. 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 739/1-68 

Konu : Topçu Atış Poligonunun 
nakli 

7 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi. : Millet Meclisi Başkanlığının 30 Eylül 
1968 tarih Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 7/887/7181/45533 sayılı yazısı. 

Ankara - İstanbul yolu üzerinde yapılan 
top atışlarının başka bir bölgeye nakledilmesi 
hususunda Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğ

lu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler aşa
ğıda sıralanmıştır:. 

1. Yapılan atışlar yüzünden İstanbul - An
kara Devlet yolunun trafiğe kapatılması çeşit
li yönlerden sakıncalı görüldüğünden Zir buca
ğı sınırlan içindeki Topçu Atış Poligonunun 
daha uygun bir yere nakledilmesi uygun gö
rülmüş ve bu hususta karar alınmıştır. 

2. Yapılan inceleme ve araştırmalar so
nucunda, Konya ilinin Ereğli ve Karapınar il
çeleri sınırlan içinde böyle bir poligonun ku
rulması uygun görülmüş ve gerekli kamulaş
tırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

3. Poligon için gerekli hizmet ve sosyal 
ihtiyaç kuruluşlannm yapımı plânlanmış ve 
1969 yapı mevsimi sonuna kadar tamamlan
mak üzere yüklemlisine verilmiştir. Yapı işle
minin 3/4 ü tamamlanmış olup çevre güvenli
ği çalışmalarına devam edilmektedir. 

Zir (Yenikent) deki atış poligonu 1969 yılı 
içinde terkedilecektir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

16, — Erzurum Milletvekili Adrmn Şenyurf-
un, memur evleri yapılmasına dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Cihat Bilgekan'ın y'azilı cevabı 
(7/891) r r ; • 

Millet-Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasjna 
delâlet buyurulmasını saygılanmla rica ede
rim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Yurdun muhtelif yerlerindeki mesken sı
kıntılarını gidermek memurlara, dolayısiyle da
ha iyi bir geçim imkânı sağlamak kadar, on-
lan birer ev sahibi yapmak için Emekli San
dığı, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sair suret 
ve vasıtalarla memur evleri yapılmasa, husu
sunda bir düşünce ve çalışmalarınız var mıdır? 

95 — 
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T. O. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. Emeklilik 
Sayı : 115619-84/18050 

Konu : Erzurum Milletvekili Ad
nan Şenyurt'un yazıla soru öner
gesi Hk. 

11 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 10 . 1968 tarihli ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/891/7238/45850 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Andnan Şenyurt tara
fından, mesken sıkıntısını gidermek üzere, T. 
C. Emekli Sandığı, İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ve sair vasıtalarla memur evleri yapılması 
hususunda bir düşünce ve çalışma olup olma
dığı. hakkında verilen yazıla, soru önergesinin 
cevabının iki nüsha olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyut'-
un yazılı soru, önergesine cevap 

Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt 
tarafından verilen yazılı soru önergesinde; yur
dun muhtelif yerlerindeki mesken sıkıntısını 
gidermek, aynı zamanda memurları birer ev 
sahibi yapmak üzere, Emekli Sandığı, İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve sair suret ve vasıta
larla memur evleri yapılması hususunda bir 
düşünce ve çalışma olup olmadığı sorulmakta
dır 

Devlet memurlarınının kiralık konut ihtiya
cı ile, mülk konutu ihtiyaçlarının ne suretle 
karşılanacağı, 1657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 193 ncü maddesinde,, subay ve ast
subayların konut ihtiyaçlarının da ne suretle 
karşılanacağı, Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 187 nci maddesinde açıklan
mıştır. 

Bu hükümlere göre, lüzum ve zaruret gö
rülen yerlerde Devlet memurlarının kiralık 
konut ihtiyacının, imar ve İskân Bakanlığın
ca tesbit edilerek, Bakanlar Kurulunca ona
nacak programlar gereğince, genel veya kat
ma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle 

karşılanması ve bu hususun ayrıca özel ka
nunlarla düzenlenmesi gerekmektedir. 

Devlet memurlarının mülk konutu için sos
yal ipotek kredisi üe subay ve astsubayların 
mülk konutu için ipotek kredisinin (Bunların 
da, iştiraki suretiyle) emekli aylıklarını ödemek
le görevli kurum tarafından tesis edilecek fon
dan karşılanması gerekmekte, keza bu hususun 
da özel kanunlarla düzenlenmesi iktiza etmek
tedir. 

Malûm bulunduğu üzere, halen Personel ka
nunlarının uygulanmasına başlanmamıştır. Bu 
kanunların uygulanmasına başlanması halin
de, sözü geçen kanunlarla, çıkarılması öngörü
len diğer kanunların, bu arada devlet memur
larının kiralık ve mülk konutu ihtiyacım dü-
zenliyen kanunların da hazırlanması tabiîdir. 

Personel Kanunu hükümlerine muvazi ola
rak esaslarının tesbitine çalışılan yeni emek
li rejiminde, Emekli Sandığının malî sistemi 
başta tetkik edilen bir konudur. Mülk konutu 
için fon tahsisi, malî sistemle ilgili bir husus 
olduğundan, bunların ayrı ayrı ele alınması 
mümkün bulunmamaktadır. 

Bununla beraber, halen emekli aylıklarını 
ödemekle görevli bulunan T. C. Emekli Sandı
ğı, normal ödemeler dışında elinde bulunan fon
ları, mesken kredisi açan bankalara yatırmak
ta, dolayısiyle, bu maksada yardımcı olmakta
dır. 

Bilgi edinilmesi rica olunur. 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'
un, Erzurum'un, Tortum ilçesine bağlı Aksu 
köyünün başka bir yere nakline dair sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente§eoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/892) 

3 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum'un, Tortum kazasına bağlı Aksu 
köyünün arazisinin kıt olduğu kadar, sel âfe
tine de mâruz olduğu cihetle, köyün bir başka, 
münasip yere nakli veya bu köy sakinlerini 
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Türkiye'nin her hangi bir yerinde iskân edilme
si, hususundaki düşünce ve çalışmalarınım ne
dir? 

T. 0. 
îraar ve îskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2044 
Ankara 

31 . 10 . 1968 
Konu : Adnan Şenyurt'un yazı
lı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8 . 10 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/892 - 7239 - 45851 sayıl* yazı. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un Tor
tum ilçesine bağlı Aksu köyünün başka bir ye
re nakline dair yazılı soru önergesine verilen 
cevap 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

îmar ve tskân Bakanı 

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu kö
yünde evleri muhtemel su baskınına mâruz kala
bileceği tesbit edilen 35 ve yer kaymasına mâruz 
olabileceği görülen 8 ailenin kendi köy hudut
ları dâhilinde yerleştirilmeleri mümkün oldu
ğundan, bu maksat için uygun bulunan yerler 
hakkında DSİ den bilgi istenmiştir. 

Karşılığı alındığında yapılacak muamele hak
kında gerekli karar verilecektir. 

18. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana köylerinin ilkokul ihtiyacı
nın hangi yıl programına alındığına dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in yazılı 
cevabı (7/893) 

4 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini istirham ederim. 

Saygı ile, 
Adana Milletvekili 

Kemal Sanibrahimoğlu 

Adana'nın, Merkez kazasiyle, Ceyhan, Kozan, 
Osmaniye, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Yumur
talık, Bahçe, Peke, Saimbeyli, Tufanbeyli, il
çelerinin hangi köylerinde ilkokul mtvcut değil
dir? 

Bu köyler ilkokulları, hangi yıl yapım prog
ramına alınmıştır? 

Adı geçen ilçeler ilkokullarının öğretmenler 
lojmanları ikmal edilmiş midir? 

Hangi köylerin ilkokul öğretmen lojmanları 
yapım programına alınmıştır? Hangi yıllar 
promrammdadır? \ 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 11 1968 

Özel 
Sayı : 1040 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 10 . 1968 gün Ve 7242/45869-7/893 

sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-

nun Adana köylerinin ilkokul ihtiyacının hangi 
yıl programına alındığına dair verdiği 4.10.1968 
tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu
muz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun Adana köylerinin ilkokul ihtiyacının 
hangi yıl programına alındığı hakkmdaMi 
4 . 10 . 1968 tarihli yazılı soru öntrgesine cevap 

notumuz 

1. Adana iline bağlı Merkez ve 12 ilçesinin 
77 köyünde ilkokul yoktur. Bu köylerden : 

a) 27 köyün nüfusu 150 den azdır. 150 den 
aşağı nüfusu olan köylerde, kom, mezra, mahal
le, oba gibi dağınık iskân sahalarında oturan ve 
mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklaniı 
ilköğretim ihtiyacı, yapılacak gündüzlü - pan
siyonlu bölge okulları ile karşılanacaktır. Halen 
Adana - Mustafabeyli köyünde 300 yatılı öğren
ci kapasiteli bir yatılı bölge okulumuz vardır. 

b) Diğer okulsuz 18 köyün çocukları da 
kendilerine çok yakın olan civar köylerin okul
larından faydalanmaktadır. 

c) Okulsuz köylerden 32 sinin nüfusu 150 
den fasladır. Bu köylere müstakil • birer okul 
yapılması gerekmtktedir. ilkokul yapım prog
ramlarının olumlu neticelerine göre, bu köyler 
de ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde mutlaka 
okula kavuşturulacaktır. (Bu köylerle ilgilji 
çizelge ilişiktir.) 
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2. Plânlı döneme girildikten sonra, öğret
men evi olmıyan köy ilkokulu yapılmamaktadır. 
Daha önceki yıllarda Adana ilinde okul yapılan 
köylerden 37 sinde öğretmen evi yoktur. Okul
suz köylerin okula kavuşturulmasını ve öngö
rülen derslik yapmmı engellemiyecek şekilde, 
yıllık programlara uyularak müstakil öğretmen 
evi yapımına da yer verilmektedir. 

Müstakil birer okul yapılması gerekli okulsuz 
köylerin ilçelere göre adlarını gösterir liste 
Okulsuz köyler (Soru 1 in cevabı): 

Adana : Merkez 
1. D ör ağaç 
2. Karaömerli 
3. Sarıkuğlar 
4. Çarkıkale 
Ceyhan : 
1. Tokmakla 
2. Velicanlı 
3. Kemer 
4. Tılan (Gökceyel) 
5. Dersuşağı 
6. Kuravelili 

Osmaniye : 
Okulsuz köy yoktur. 

Kadirli. : 
Okulsuz köy yoktur. 

Karaisalı : 
1. Boztakta 
2. Dailer 
3. Gökçeköy 
4 Çocuklar 
5. Topharalı 
6. Aktaş 
7. Eşceluşağı 
8. Mazılık 
9. Yetimli 

10. Nublu 
11. Gökhasanlı 
12. Balacalı 
13. Karakuyu 
14. Ebrişim 
Karataş : 
1. Paşaköy 
Yumurtalık : 
Okulsuz köy yoktur. 
Bahçe : 
Okulsuz köy yoktur, 

Feke : 
1. Kalkumaş 
2. Uğurlubaş 
Saimbeyli : 
1. Payamburnu 
Tufanbeyli : 
1. Beypınar 
2. İğdebel 

Genel Toplam 32 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'da bir akşam lisesi açılmasına dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı 
cevabı (7/897) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Millî Eğitim Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 2.9.1968 
M. Şükrü Koç 

Aydm Milletvekili 

Çeşitli nedenlerle ortaokuldan sonra eğitime 
devam edememiş ya da lise smıflarmdayken öğ
renimi terk etmiş binlerce gencimiz vardır. Bun

ların hemen hepsi, ya memuriyet alarak ya da 
kendi işlerinde serbes olarak çalışmak suretiyle 
hayatlarım kazanmaktadırlar. Ancak, memu
riyette yükselebilmeleri için lise seviyesinde bir 
eğitimden geçmeleri kendilerinin en büyük öz
lemidir. Diğer taraftan, serbes meslekte çalış
makta olanlar, işlerinde daha kültürlü, bilgili 
olabilmek, başarılarını artırabilmek için bir üst 
kademede eğitim yapmak istemektedirler. 

öğrenme ve eğitim beşikten mezara kadar 
devam eden bir vetire olduğu cihetle, bu durum
daki vatandaşlarımıza çeşitli mesleki ve akade
mik eğitim imkânlarının sağlanması Devletimi
zin başlıca görevlerindendir. Bundan ötürüdür 
ki, Millî Eğitim Bakanlığı uzun yıllardan beri, 
gece öğrenimi veren liseler üzerinde denemeler 
yapmış ve faydalı sonuçlar aldığım kamu oyuna 
açıklamıştır. 

Bu gerekçeyle : 
1. Aydın ilinde, çeşitli işyerlerinde hayatla

rını, kazanmakta bulunan ortaokul mezunu ya 
da liseden ayrılmış gençlerimizin faydalanabile
ceği bir Akşam Lisesi açılması düşünülmekte mi
dir? 

9 8 -
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2. Düşünülüyorsa, bu lisenin 1968/1969 
ders yılında öğretime geçmesi için ilgili valiliğe 
her hangi bir talimat yazılmış mıdır? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.10.1968 

özel 
1042 

l 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11 . 10 . 1968 gün ve 7/897-7250/45983 

sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay-

dm'da bir akşam lisesi açılmasına dair verdiği 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuz 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Aydın Milletvekili Saym M. Şükrü Koç'un 
2 . 9 . . 1968 günlü yazılı soru önergesi notu : 

Çeşitli nedenlerle lise öğrenimlerini yarıda 
bırakmış, veya hiç devam ettirememiş vatan
daşlarımıza orta öğrenimlerini tamamlama im
kânını sağlamak amaciyle bakanlığımızca açıl
mış bulunan akşam liselerinin sayısı onbiri bul
muş olup, ileriki yıllarda bunların, sayısı daha 
da artırılacalktır. 

Ancak, bu proje gerekli inceleme ve araş
tırma sonunda en çok ihtiyaç duyulan merkez
lerde ve öncelik sırasına göre yürütülmekte ol
duğundan Aydın i l merkezinde 1968 - 1969 
öğretim yılında bir akşam lisesi açılması müm
kün görülmemiştir. Gelecek yıllarda bu konu
da gerekli çalışma yapılıp sonuç alındıktan 
sonra Aydın merkezinde de bir akşam lisesinin 
açılıp açılamıyacağı hususu tesbit edilecektir. 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesinde 
turizm belgesini haiz turizm acentası bulunup 
bulunmadığına dair sorusu ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kür§ad'ın yazılı cevabı 
(7//905) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Turtam ve Tanıtma 
Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi arz ederim. 10 . 10 . 1968 

H. Şevki Güler 
Afyon Milletvekili | 
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1. Afyon ili Emirdağı ilçesinde Turijzm 
belgesini haiz «Turizm Acentası» var mıdır; 

2. Varsa bu firma kanunlar, kararnameler 
ve talimatnamelere göre çalışmakta mıdır. | 

3. Turizm aoentasmda, mevcudolması gejre-
ken müdür, tercüman, erifermaâyon memuru 
mevcutmudur, 

4. Gayri nizami çalışmakta ise ne muame
leye tabidir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürlüğü 

M. M. (Sey. Ac.) 7989 - 13222 9 . 11 . 1̂ 68 
Konu : Emirdağ ilçesinde açık 
olan seyahat acentası Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ı , 

İlgi : 4 . 11 . 1968 gün ve 7284/46268/7/2JÖ5 
sayılı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler 
tarafından verilen fazılı soru önergesinde; ijia-
kanlığımız tarafından cevaplandırılmasını iste
miş olduğu hususlar aşağıda bildirilmiştir. 

1. Afyon ili Emirdağ ilçesinde Mustatfâ 
Çıldır'a ait 1 . 2 . 1967 tariÜSnde açılan 0 9 
sayilı Turizm ve Seyahat Acentesi belgesini 
haiz Çildıroğulları Turizm ve Seyahat Acentesi 
vardır. ! 

2. Bu acente 24 . 1 . 1967 gün ve 6/75U6 
karar sayılı seyahat acenteleri yönetmeliğijne 
göre çalışmaktadır. ; 

3. 22 . 4 . 1968 gün ve 6/9947 karar sayı
lı seyahat acenteleri yönetmeliğinin 15 nci mad
desi uyarınca; açık bulunan bütün seyahat 
acentelerinin denetimine Bakanlığımız Uzman 
Denetçileri tarafından başlanmıştır. Afyon İli
nin denetimi Kasım ayı başında yapılacaktır. 

Yönetmelik, turizm acenteleriyle nakliyeci
leri kesinlikle ayıran hükümler getirmektedir. 
Yeni yönetmeliğe göre Turizm ve Seyahat Acejn-
tesi belgesi, sadece gerekli şartları haiz olan
lara mahsus kılınacaktır. 

4. Denetim sonucu; durumuna göre mua
mele yapılacaktır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederiftı. 

NilLat löirşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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21. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çeti-
ner'in, esas 7/670, 681, 683 ve 765 numaralı 
yazılı soru cevaplarının geciktirildiğine dair 
sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbey-
li'nin yazılı cevabı. (7/909) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üçü Sayın Başbakan ve birisi Sayın Ticaret 
Bakanı tarafından cevaplandırılmaları ricasiyle 
Sayın Başkanlığınıza takdim eylediğim ve aşağı
da tarihleriyle özetleri belirtilmiş yazılı soru 
önergelerim, aradan 4 - 8 aydan fazla zaman 
geçmiş olduğu halde bugüne kadar cevaplan
dırılmadıkları gibi, İçtüzüğün 153 ncü maddesi
nin sarahatine rağmen geciktirilme sebepleri de 
bildirilmemiştir. 

Malûmları olduğu üzere; Anayasanın 88 nci 
maddesi, soru müessesesinin, «T. B. M. M. nin 
denetleme yollarından olduğunum açıklamıştır. 

İçtüzüğün 149, 151, 152 ve 153 ncü madde
leri de, soru önergelerinin «veriliş, cevaplandır
ma şekli ve süreleri», hakkında hükümler ihti
va etmektedir. Hususiyle 153 ncü madde «Sua
lin, umumi menfaat mülâhazasına mebni veya 
muktezi malûmatın elde edilmesi için cevabı mu
ayyen bir müddet geciktirilecek ise, yazılı so
rularda yazılı ve sözlü sorularda kürsüden be
yan edileceğim hükmüyle, soru önergelerine sü
resi içinde cevap verileceğini ve soru müessesesi
ne verdiği önemi belirtmiştir. 

Bu hükümler muvacehesinde soruların ce-
vaplandırılmaması, hattâ cevaplarının gecikti
rilmesi Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı davranış 
teşkil eder. 

İçtüzüğün 151 nci maddesi «Soru önergele
rinin Başkanlığınıza verileceğini»! âmirdir. Bu
nun tabiî neticesi olarak da, bunların cevaplan
dırılmalarının takibi ve cevaplarının zamanında 
sağlanması gibi bakımlardan milletvekillerine 
Şaym Başkanlığınız muhatap bulunmaktadır. 
Bu itibarla Sayın Başkanlığınızca; 

A) Mezkûr soru önergelerimin cevaplandı
rılmalarının takibedilip edilmediğinin, 

B) Cevaplarının sağlanıp sağlanmıyacağı-
nın, 

C) Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı davranış 
teşkil eden ve bir bakıma da Anayasanın tanı
dığı (Meclislerin denetim yetkisini) önemse
memek zihniyetinin mevcudiyetini gösteren Hü

kümetin bu tutumunun ne şekilde mütalâa edil
diğinin yazılı olarak bildirilmesine müsaadele
rinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
21 . 10 . 1968 

Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner 

Tarihi 
Yazılı soru önergelerimin 

özeti 

13. 2.1968 Sayın Başbakan ve sayın eşleri 
tarafından T. B. M. M. üyelerine 
tören salonunda verilen yemek Hk. 

28 .2.1968 İktisadi Devlet Teşekkülleri tara
fından gazetelere verilen reklâm
lar Hk. 

29 .2 .1968 Sayın Başbakan tarafından açılış
ları yapılmış ve temelleri atılmış 
tesisler ve yapılan törenlerdeki 
masraflar hakkında. 

15. 6.1968 Lisans ticareti yaptıklarında ceza
landırılan üç firmanın cezalarının 
kaldırılması Hk. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 11 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/909-7360 

Sayın Ekmel Çetiner 
Zonguldak Milletvekili 

21 . 10 . 1968 günlü yazılı soru önergeniz 
karşılığıdır : 

Başkanlığımıza evvelce vermiş olduğu
nuz^ 

1. 13 . 2 . 1968 günlü yazılı soru önerge
niz 16 . 2 . 1968 tarihinde 7/670 sayı ile Baş
bakanlığa gönderilmiş ve aynı günlü' tutanak 
özetine geçirilmiştir. 

2. 28 . 2 . 1938 ve 29 . 2 . 1968 günlü ya
zılı soru önergeleriniz 5 . 3 . 1968 tarihinde 
7/681 ve 7/683 sayı ile ayrı ayrı Başbakanlığa 
gönderilmiş ve 6 . 3 . 1968 günlü tutanak öze
tine geçirilmiştir. 

3. 15 . 6 . 1968 tarihli yazılı soru önerge
niz 20 . 6 . 1968 gününde 7/765 sayı ile Tica
ret Bakanlığına gönderilmiş ve 21 . 6 . 1968 
günlü tutanak özetine geçirilmiştir. 

İçtüzüğümüzün 151 nci maddesi, soru öner
gelerinin Başkanlığa verileceğini ve Başkanın 
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da önergeleri zabıt ceridesine geçirerek bir tez
kere ile aidolduğu Bakana bildirileceğini âmir
dir. 

Başkanlığımız yazılı soru önergeleriniz hak
kında da bu hükme uygun olarak işlem yapmış
tır. 

önergelerinizin cevaplandırılmalarının taki
bi ile cevapların sağlanıp sağlanamıyacağı soru
suna gelince : 

İçtüzüğümüz; yazılı sorulara ilgili bakanla
rın ne kadar süre içinde cevap vermekle zorun
lu olduklarına ve cevap verilmemesi halinde ge
rekli cevabın verilmesini temin sadedinde Baş
kanlığımızca ne gibi işlem yapılaoağına dair 
her hangi bir kaydı ihtiva etmemektedir. 

Halen mer'i olmıyan 1957 tarihli İçtüzükte 
bu konuda sarahat mevcut olup yazılı sorulara 
bakanların 30 gün içinde cevap vermeleri ge
rektiğini belirtmiştir. Hazırlıkları bitmiş olan 
yeni İçtüzük teklifinde de bu konu bir açıklığa 

15 . 11 . 1968 O : 1 

kavuşturulmuş bulunmaktadır. Mer'i içtüzüğü
müzde süre ile bağlı bâzı kayıtlar mevcut oldu
ğu halde yazılı soru müessesesinde böyle! bir 
bağlayıcı kaydın bulunmaması bilhassa zijkre-
dilmemiş olduğu kanaatini tevlidetmektediıf. 

Bu sebeple Başkanlığımızın takip hususunda
ki görevi, yazılı soruları sadece ilgili bakanlığa 
intikal ettirmeye ve tutanağa geçirtmeye inhi
sar etmektedir. 

Tarafınızdan, bakanların yazılı sorulara ça
buk cevap vermemelerini Anayasa ve içtüiüğe 
aykırı davranış ve bir bakıma da Anayasanın 
tanıdığı «Meclislerin denetim yetkisi» ni önem
sememek şeklinde tanımlanan hükümetin tutu
mu hakkında bir mütalâa serdinde Başkanlığı
mızca imkân görülememiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

*»< 
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819 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması haklımda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Aid îhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

Üyo sayısı : 450 
Oy ver 

Kabul ed 
jnlor : 160 
enler : 154 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 1 

Oya katılımyaolar : 286 
Açık üye] ikler :- 4 

[Kabul ccUnler] 

1 BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî İslim yeli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakır oğlu 

BljSTGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreld 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu j 
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i ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

' Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Hü&eyin Yılmaz 

GÜMÜŞANB 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
Mazhar Arıdan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay I 

02 — 

(Nisap yoktur) 

J 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ayta§ 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar lkael 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lütfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
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Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlnı 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligü 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

Haydar Özalp 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

[Oya kah 

AFYON .KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
(î.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
1, Sıtkı Hatipoğkı 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi öz güç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

Mahmut Çetin 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Escngin 
Fevzi Fırat 
S. Te&in Müftüoğiu 
Kemal Doğan Sungun 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
tbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi1 Bînay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

[Reddedenler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

TOKAT 

irfan Solmazer 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

mtyanlarj 
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I Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan .Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Selim Sarper 
Vuad Sirmen 

| Ahmet Tahtakılıç ı 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
(t-) 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
.Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çr.nga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktam 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 

Ahmet Türkeıl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağlroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ala İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmcn 
İbrahim Etem KıLıçoğh: 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 

Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 

Vedat Ali Özkan (B.) 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinç.er (B.) 
M. Ziyacddin İzerdeın. 
M. Necati Kalaycı oğlu 
İsmet Kapısız 
Mftkki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy '. 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 

— 104 — 



M. Meclisi B : 5 15 . 11 . 1968 O : 1 

Muammer Erten 
Şevket Basit Hatipoğlu 
ÖnoJ. Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDB 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

Ruhi S'oyer 
ORDU 

Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüDezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Daman 
Tevfik Koraltan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Malatya 1 
Mardin 1 

Yekûn 4 

Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (İÜ.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadırda 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
S NOÎ BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. — KomSsyoııHaıria üiye seçimi 
2. — Aydım Milıeltivıelkffli Reşat öaandıa'mm, 

«orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri MiilleftMeflrili! Tur tan Eeyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

4. — Aydım MiflIMıvelkiili Reşat özıarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbdt etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. — Saflnanya Mifctıveknfliİ! Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını ıtedbit etımek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun. 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önetfgesi (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
»etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
paımukta yapılan alivre alış - »atış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bdt etmek ve bu soygun, şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 

üzere Anayasanın 88 nci maddesi gerekince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) i 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarldafnın, 
Millî Eğitim ve gençMk politikamızın, gejrçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gemiliğine memleket hikmet
lerinde yararlı çalışma imkan ve sahalar^ ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 noi maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasın^ da
ir önergesi. (10/31) 

I 
10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Alij Ar-

san'ın, îç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler (olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırjması 
açılmasına dair önergesi (10/32) j 

11. — izmir Milletvekili Mustafa UyaVm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane) ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bul hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) i 

12. — Aydın Milletvekili Reşat Özarldafnın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldujdarı 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasjanm 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırjması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

13. — Erzurum Milletvekili Nilhat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, ünivejrsite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykojt ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince) bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

14. — Manisa Milletvekili Mustafa Olk'un, 
bulundukları yerlerde kalkındırıknıaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 

I ı 
i 
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hakkında 'bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğinee bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarlda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil fve 'askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koçtun, 
pamulk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımımda sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
samın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/508, 2/439, 
2/518, 2/519, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — (Kars Milletvekili Muzaffer Şamüoğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alam yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurracu'-
nun, 1966 Ekim, mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dâir Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kuruon'ınıunı, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kııracu'nıuaı, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 

propagandası olup olmadığına dair İçişleri B a 
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Khımm'fniuav 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanmlan sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kumıeu'ımıı,.. 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurnıcnıtoıum,,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

8. — Erzurum Milletvekili Adnıan §en-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

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

10. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü; 
sorusu (6/489) 

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

12. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüoe'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanındanı 
sözlü sorusu. (6/512) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, m€mleOcetimıiadeM işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 
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15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt"u2i, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vufcuıbulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebime dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

17. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-i 
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

22. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Batanından sözlü sorusu. (6/540) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mun, Konya'nın ilçderindeki jandarma ve polis 

teşkilâtıma dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/541) | 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kuıjucu'-
ruun, Konya'nın bâzı üçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro • elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî (Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) j 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kurjucu'-
nun, memleketimizin diplomatik temsücâljerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza |Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfüerine dair Tarım ve Mjaliye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kurklareli'ımn bâzı ilçelerinde , spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü soirusn. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza IjJzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânıma dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından «özlü sorusu. (6/549) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için mildi bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynakla^ Ba
kanından sözlü soruşu. (6/551) 

33. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza tFzun-
ner*in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına | dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) i 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkjer'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) j 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu|'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındııjılima-
sma dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin | Çan-
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta-
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nelerin Devlete devredilip ediimiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla
mamışı sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk edeırken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

43. —• Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihimde Bulanık Emniyet Ko-
miıserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

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

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
(m, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertumga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 

asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


