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1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vabı (7/756) 196:200 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Tekelin sigara ihracedip 
etmediği ve sigara darlığına dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Nahit Menteşe'-
nin yazılı cevabı (7/838) 200:202 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesinde bir 
Askerlik Şubesi binası inşaasma dair soru
su ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/863) 202 

Sayfa 
4. — Mardin Milletvekili Rifat Bay-

kal'ın, Amerikan 6 ncı filosunun izmir'i 
ziyaret etme sebebine dair sorusu ve Baş-. 
bakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 
(7/869) 202:203 

5. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, Bilecik'in köy yolları, içme sulan ve 
köprü yapımı için verilen ödenek, makina,-
ve malzemelere ve köy elektrifikasyonu 
için yapılan harcamalara dair sorusu ve 
Köy işleri Bakanı H. Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/878) 203:204 

6. — Mardin Milletvekili İbrahim Ay-
soy'un, Mardin Defterdarlığınca ödenmesi 
gereken borçlara dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı 
(7/913) 204:205 

7. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'in, bazı üniversite ve yüksek okullarda 
gece Öğretimi yapılmasına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem'in yazılı 
cevabı (7/920) 205:200 
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Sayfa 
8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga'nm, filitreli sigara darlığının sebebine 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Karadeniz bölgesinin orman mahsulleri, dam 
örtüsü ve yiyecek ihtiyaçlarına dair demecine 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 1969 
yılı bütçesi açığına ve Tekel maddelerine yapıl
ması ditefiniilen malar ı dair demecine de Güm
rük ve Tekel Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi
ler. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, 27 .10 .1968 
tarihli 10 ncu Birleşim tutanağında bir sözünün 
yanlış geçtiğine ve düzeltilmesi gerektiğine dair 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'e Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 

Samsun Milletvekili Namık Kemal Tülezoğ-
lu'nun, milletvekilliğinden çekildiğine ve 

Samsun Milletvekili Salâhattin Kılıç'in, Köy 
İşleri Bakanlığına atanması dolayısiyle Bütçe ve 
Plân Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
Önergeleri ile, 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, İzmir Mil
letvekili Şeref Baksık'm 275 sayılı Toplu İs S'iz
lenmesi. Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci rad
desinin 3 ncü bendinin değis+irilmesine dair ka
nun teklifinin, bu konuda gelecek olan ka^un ta
samı ile birlikte görüşüleceğine dair tezkeresi 
Genel Kuralım bilgisine sunuldu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyşal'm; fi
yat artışlarınm ve ekonomimisdeki dalgalanma
ların sebeMni araştırmak, bilgi, edinmek, tedbir 
ve çarelerini "hılmak için. Anavatanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi, 

Maliye-Bakam Cihat Bil/vehan'm; vergi ka
nunlarında düzenleme yapılmasına dair kanun 
tasansının, havale edildiği İçişleri, Ulaştırma, Ti-

Soyfa 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/953) 206:208 

• • 

caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer üyeden müteşekkil 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
önergesi kabul edildi. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı, 

2o Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde de-
miryollannın sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 
tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edilen De-
miryollan ile yolcu ve bagaj taşımalanna mü-
taallik milletlerarası Andlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanın protokollerin ve nihai Andlaşma-
nm onaylanmasının uygun bulunduğu, 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması, 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması, 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 
yapılması haklannda ve 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldınlmasma dair ka
nun tasarılan ikinci defa açık oya sunuldu ise 
de, oylann ayınım sonunda çoğunluk sağlana
madığı, oylamalann gelecek birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

Grup temsilcilerinin, önemi ve ivediliği sebe
biyle biran evvel kanunlaşması tereken ve Hnçe
ki birleşimden arta kalan bâzı kanun tasan ve 
tekliflerinin bu Birleşimde görüşülmesine ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
1Wp'>liq cab"malarına ara serilmesinden sonraki 
haftada genel görüşme, Meclis araştırması ve 
sözlü sorulara Çarşamba'dan başka bir günün 
tahsisine dair önergeleri kabul olundu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek 731, 736 ve 745 Sıra Sa
yılı basmayazılariyle ilgili ve 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarıla
rı, öncelik ve ivedilikle görüşülerek, kabul 
olundu. 

20 . 12 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top-

Yüzıh sorular 
1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 

çocuk zammı ve eğitim ödeneklerinin zamanın
da ödenmesine dair yazılı soru önergeyi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/986) 

Teklifler 
1. — Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacıpaşa-

oğlu'nun kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekli
liklerine sayılmasına dair 1046 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi, 
(2/787) (Adalet ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Ha
san Oral ve 2 arkadaşının Müdafaai Hulruk Ce
miyeti âzasından Dervişoğulu 1315 doğumlu 
Mehmet Çermikli'ye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi (2/768) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1967 

malî yılına ait bilançosu ile yıllık çalışma ve de
netleme kurulu raporlarının sunulduğuna dair 

lanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Âtı/ Şohoğlu Âdil Kurtel 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Kütahya'nın Değirmenözü halkından, 
parti kurmak istiyen bir şahsa yapılan baskı
ya dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/987) 

Başbakanlık tezkeresi. (3/1047) (Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri ka

nunu tasarısı ile istanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sanatlar Aka
demisi kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/480, 2/84) (S. Sayı
sı. : 757) 

5. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 759) 

SORU 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BiEi ' Jö i OTTIk'JM 

ARilına Sa;V-i : 15,00 

BAŞKAN — Bakranvok']] Atıf [khoğkı 

KÂTİPLER : Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar), Âdil Eurfcel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 20 nci Bk-bp 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, arka
daşlarımızın beyaz düğmelere basmalarını rica 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi biSnıistir. Ço

ğunluk olmadığı anlaşılmıştır. Bir saat :;ÜII-
ra da çoğunluğun bulunması ihtimali yok kır. 

s-).', a/pyorımı. 

k ' kXA 

Ikcjkiskıkdn. ev-/?l:;9 alrari olJ-.iğa kaaiv 
;:;.; \:^hıc^, 1 ücak 1030 Har/a <k,a /yünü a'.ra-
:-'-.:.a katlar cakpakara cra yüzv/ikkk, i] O.:,/; 
!•>) ikjrpmoü /kkkt do !;opb nva / /kal k v a 
-"kknkan, 3 G^ık i::0'' £k—a p'kıil aaai î':k-3 k 
tûpkınîkaak ibsre b i rbk j a kapatı.yo/ıım. 

LJa-v^.aa c:aabi : lk,0î> 

- » « —ae; • »«it. t * M - -

4. — SOHÜLAÎI vı: C&VAPLAR 

/»; YAZILI HOliLLAfi VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Kudret llauutcFî,!, 
Bakanlık ve Balam lığ a bağlı kuruluşların mer
kez teşkilâtında çalıştırılan personele ve yapı
lan işlere dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın yazılı cevabı (7/756) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim. 12 . 6 . 1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Boşu t er 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça
lışmalar ve randıman hesapları yapılmakta v:\i~ 
dır? 

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

3. Hukuk servislerinde çalışan hnkykpa 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. T/Ol. yılından '"•J. y.-.üa h: r yıl i t ika^yL; 
a) Gelen ve giden evrak sayısı îicJJr? 

b) İş sahiplerince verilen dilekle sayısı 
nedir? 

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

kukî mütalâa sayısı nedir? 

Millet RÎDclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 6 . 1933 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/756 6631/11559 
sayılı yazı. 

Bakankk ve Bakanlığa bağlı Irurıılırlarm 
HorkM To/kkâ fanda çalı-] tınlan personel J ve 
yapkaa k/bre (îttir Giresun l î k k k ^ k i i i rbkk 
rot Ik>-;a/'a- taaıft-adan verilen yazılı sora öner-
peykn cuvap topkil eden çixek;kkr ilikkts su
nak" ı ba r . 

A,:z cd^kıı. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

196 — 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Öz. İş. Gn. M d. 16 . 12 . 1958 
Şb.Md. :I. Muamelât : 

51.1/12352 - 28558 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilHdler 

Bürosuna 
ilgi : 17 . G . 1933 gün ve 08 sayılı yası. 
Bakanlığımız ve bağlı kurulukların luorkos 

Teşkilatında çalr-jtmlan personele ve yapılan 
hbrö dair Girdim Milletvekili Kr.dret Bosu-
tar tara îrıdan verilen yazılı soru önergesinin 
esvabı iki nüsha olarak ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
Fevsi Yotkiner 
Genel Müdür Y. 

Genel 'iZ.v :lür Mv. 

1. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında yapılan işlemler hakkında istatistik 
çalışmalar ve randıman hesapları yapılmakta 
mıdır? 

Cevaplar : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Teftiş, tetkik ve tahkik konularının netice

den için yıllık istatistik cetvelleri düzenlenmek
tedir. 

Nüfus işleri Genel Müdürlüğü : 
a) 403 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ve 

403 sayılı Kanuna ilişkin yönetmeliğin 29 ncu 
maddesine göre. 

b) 554 sayılı Af Kanunu uyarınca istatistik 
çaliTfûalarj. yapılmakta olup, randıman hesaplan 
yapılmamaktadır. 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı : 

Olağanüstü hal ve seferberdik zamanında can 
vci mal kaybının asgari hadde indirilmesine ait 
çalışmaları ihtiva ettiğinden randıman hesapla
rının yapılması imkânsız görülmektedir. Perso
nel, sivil savunma fonu ve yönetici personel ile 
sivil savunma mahalli kuvvetlerinin eğitimi ve 
halkın sivil savunma konularında aydınlatılması 
gibi hususlarda istatistiki bâzı çalışmalar yapıl
maktadır. 

Tetkik Kurulu Başkanlığı : 
Yapılan işlemler hakkında istatistiki çalış

malar ve randıman hesapları yapılmaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığı : 
Asayiş ve kaçakçılıkla %ili istatistik çalış

malar ve randıman hesapları yapılmaktadır. 

— 197 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
Yapılan işlemler hakkında, her şube kendi 

bünyesi içinde istatistik çalışmalar yapmakta ve 
kıymetlendirmektedir. 

NOT : Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Ma
halli İdareler Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Ge
nel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem 
Müdürlüğü, Gereç Müdürlüğü ve Kâğıt İşleri 
Müdürlüğünde istatistik çalışmaları ve randı
man hesapları yapılmamaktadır. 

2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında memur ve hizmetli olarak personel 
sayısı nedir? 

Cevaplar : 
Bakanlık Merkez Teşkilâtı : 
Memur : 461 
D ve E cetveli 
Müstahdem : 238 

Toplam 699 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında memur 

ve müstahdem olarak personel toplam sayısı 961 
dir. 

Jandarma Gened Komutanlığı : 
Subay, astsubay, maaşlı sivil memur, D cet

veline tabi ücretli sivil personel, E cetveline tabi 
ücretli sivil personel olarak personel toplam sa
yısı (281) dir 

3. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında hukuk servislerinde çalışan hukuk
çu ve hizmetli sayısı nedir? 

Cevaplar : 
Bakanlık Hukuk Müşavirliği : 
Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri dâ

hil 8 kişi, hukuk ve siyasal bilgiler mezunu ol
mak üzere bürodaki memurlarla beraber hizmet-
i sayısı toplamı (15) onbeştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk İşleri Mü
dürlüğü : 

Hukuk servisimizde çaüışan hukukçu sayısı 
(5) beştir. 

Jandarjna Genel Komutanlığı Hukuk İşleri 
Müdürlüğü : 

Hukuk servisimizde çalışan hukukçu ve hiz
metli sayısı : 

3 Hâkim, 
1 Yd. Sb. 
4 sivil memur 
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4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle; ^ 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 

Cevaplar : 

Bakanlık Kâğıt İşleri Müdürlüğünce verilen 
rakamlar : 

Senesi : Gelen : Giden : 

20 . 12 . 1968 O : 1 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

137 572 
129 219 
99 152 
95 330 
138 800 
129 401 
151 526 

141 253 
133 300 
136 772 
126 622 
139 614 
158 693 
162 750 

Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen rakam
lar 

Senesi : Gelen : Giden : 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

368 332 
295 909 
298 536 
309 564 
316 043 
340 649 
200 353 

163 420 
146 849 
151 592 
130 136 
130 337 
154 113 
101 133 

Jandarma Genel Komutanlığınca verilen ra
kamlar : 

Senesi : Gelen : Giden : 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

201 477 
148 335 
170 215 
165 714 
172 915 
184 424 
141 683 

185 785 
174 269 
217 455 
184 945 
198 131 
307 158 
131 692 

b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 
nedir? 

Cevaplar : 

Bakanlık Kâğıt işleri Müdürlüğünce verilen 
rakamlar : 

Senesi 

1963 
1964 
1965 
1968 
1967 

Müdürün notu : 

Dilekç e sayısı 

8 285 
7 710 
8 814 
8 616 
10 193 

Müracaat kısmında fisle.tr üzerinden dilekçe
lere ait istatistik cetveli düzenlenmesine 1963 
yılında başlanmış olup her sene hazırlanmakta
dır. Evvelden dilekçelere ait cetvel tutulmamış 
olduğundan 1961 ve 1962 yıllarına ait dilekçe 
miktarı gösterilmemiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen rakamlar : 

Senesi Dilekçe sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

11 047 
3 644 
5 918 

12 061 
9 211 
11 186 
6 988 

Jandarma Genel Komutanlığmce verilen 
rakamlar : 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Dilekç e sayısı 

2 115 
2 '663 
2 551 
2 331 
2 534 
2 841 
3 116 
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c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
Cevaplar : 
özel Kalem Müdürlüğü : 
Sayın Bakana yapılan dilekler ilgili dairele-

re havale olunmakta ve alman cevaplar mü
racaatçılara bildirilmektedir. 

Muamele gören şifre miktarı : 
Şifre : 

Senesi Kapanan Açılan 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1 009 
910 
846 
789 
156 

1 781 
1 161 

1 762 
1 987 
1 690 
1 711 
1 394 
841 

2 306 
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü : 

Senesi İşlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

19 933 
16 127 
14 481 
16 193 
17 836 
23 603 
25 215 

Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

işlem sayısı 

1 813 
2 017 
1 872 
1 757 
1 613 
1 674 
1 685 

Tetkik Kurulu Başkanlığı : 

Senesi İşlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

82 
104 
124 
194 
204 
176 
168 

Hukuk Müşavirliği : 
Senesi işlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

2 996 
3 564 
3 360 
3 197 
2 327 
2 487 
2 955 

İller idaresi Genel Müdürlüğü 
Senesi işlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

009 
753 
909 
694 
259 
092 
984 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
Senesi İşlem sayısı 

1961 3 396 
1962 3 450 
1963 3 393 
1964 3 733 
1965 3 493 
1966 4 137 
1967 4 439 
Gereç Müdürlüğü : 

Senesi işlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

200 
179 
234 
213 
268 
285 
310 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Senesi işlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

872 
928 

1 010 
1 300 
1 278 
4 020 
3 973 
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Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 

Senesi İşlem sayısı 

1961 
1962 ' 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 

228 
267 
346 
403 
445 
486 
903 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Senesi İşlem sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

3 994 
4 021 
3 773 
3 642 
3 826 
4 027 
4 426 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

İşlem sayısı 

10 914 
3 596 
4 874 
11 963 
9 176 
11 094 
6 903 

d) Hukuk servislerinden talebolunan hu
kukî mütalâa sayısı nedir? 

Cevaplar : 

Bakanlık Hukuk Müşavirliği : 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Talebolunan 
mütalâa! 

019 
870 
952 

1 082 
925 
890 
091 

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk işleri 
Müdürlüğü 

Talebolunan 
Senesi mütalâa v 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

30 
26 
14 
50 
72 
111 
129 

Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk işleri 
Müdürlüğü : 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Talebolunan 
mütalâa' 

52 
80 
74 
72 
80 
92 
89 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Tekelin sigara ihracedip etmediğine 
ve sigara darlığına dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel B alfanı Nakit Mentese'nin yazdı cevabı 
'"'838) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

9.8.1968 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili 

Soru: Bir süreden beri devam eden sigara 
darlığı had bir safhaya ulaştı. Piyasada, bir 
iki çeşidi hariç, sigara bulmak artık kabil de
ğildir. Sigara, şimdi üzerinde çok konuşulan, 
çok yazılan bir madde olmuştur. Bu darlığın 
sebebi bahsinde ortaya çeşitli fikirler atılmak
ta, çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Başında bu
lunduğumuz idareye düşen kamu oyunu aydın
latmak ve açık konuşmaktır. Bu darlığın sebe
bini pekâlâ bildiğiniz, zira bu darlığı bizzat Hü
kümetin yarattığı inancını taşıyorum. Bakanlı
ğınız ve Tekel idaresi ise susmayı veya (bilmi-
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yoruz, biz de hayret ediyoruz) gibi sudan cevap
larla işi geçiştirmek istiyor. 

Benim görüşüm ve kanaatim Tekelin Arap 
ülkelerine büyük çapta sigara sattığı merkezin
dedir. Zira Arap ülkeleri, Amerikan sigarala
rına karşı boykot halindedirler ve bu, o ülkele
ri müsait bir sigara pazarı haline getirmiştir. 
Çok ciddî dış ticaret proplemleriyle karşı karşı
ya bulunan Hükümetin, sigara ihracına dahi 
mecbur olduğunu tahmin ediyorum. Bu konuda 
gerçeğin halktan saklanmak istenmesini doğru 
bulmamaktayım. Darlığın sebebi bu ise veya 
bir başka sebebe dayanıyorsa, bunu süratle ka
mu oyuna açıklamalı ve gerçekleri halktan sak-
lamamalısınız. 

1. Tekel, sigara ihracetmekte midir? Et
mekte ise bugüne kadar, hangi Devletlere, ne 
miktar ihracat yapılmıştır, ihracedilen sigarala
rın cinsleri nedir? 

2. Sigara ihracetmekte isek, hem bu ihraç 
piyasalarını elde tutmak ve devamlı kılmak, hem 
de iç talebi karşılamak için ne gibi tedbir düşü
nüyorsunuz? 

3. Sigara ihracetmemekte isek bu darlığın 
sebebi nedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 17.12.1968 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 6476 
Konu : Sivas Milletvekili 
Sayın Kemal Palaoğlu'-
nun yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

30 . 9 . 1968 tarih ve 7036/44346 - 7/838 sayılı 
yazınız. 

Tekel Genel Müdürlüğünün sigara ihracedip 
etmediğine ve sigara darlığına dair, Sivas Mil
letvekili Sayın Kemal Palaoğlu'nun 9.8.1968 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Palaoğlu'nun si
gara darlığına dair yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

1. Tekel İdaresi, soru önegesinde belirti
len mahiyette sigara ihracatı yapmamaktadır. 
Ancak yabancı hava şirketleri eliyle, yabancı 
gemilerde ve diplomatik taleplerle 1968 yılı
nın 10 ayı içerisinde 110 000 lira değerinde 
2 820 kilo muhtelif cins filtreli ve filtresiz 
sigara satışı yapılmıştır. Bu cüzi miktardaki 
satışların umumi mânada bir sigara ihracatı 
ile ilgisi olmayıp senelerden beri devam ede-
gelmektedir. Şu noktayı da ayrıca belirtmek 
isteriz ki, bu çok cüzi satışların yapıldığı ül
keler arasında her hangi bir Arap memleketi 
de yoktur. 

2. Yukarıdaki maddede açıklamış olduğu
muz üzere yurt içi sigara satışlarına tesir 
edecek bir ihracat söz konusu değildir. 

3. Bugün iç piyasada mevcut darlığın se
bebi, ekonomik hayattaki gelişme, vatanda
şın alım gücünün artmış, filtreli sigaranın ter
cih edilmesindeki sağlık kaygusu ve diğer sos
yal sebeplerle iç tüketimin geçmiş yıllarla mu
kayese kabul etmiyecek derecede hızlı ve bü
yük bir artış göstermiş olmasıdır. Konuyu, 
daha açık ve kesin bir şekilde gözler önüne 
koymak için birkaç senelik iç satış rakamları 
aşağıda gösterilmiştir : 

Filtreli sigara satışı 
Kilo 

1965 400 286 
1966 515 532 
1967 792 874 
1968 (Yedi aylık) 760 502 

Yukarıdaki tablonun sadece görülmesi ile 
dahi anlaşılacaktır ki filtreli sigara sa
tışları 1965 yılına nazaran büyük artış göster
miş 1965 yılının bir senelik satışı olan 400 286 
kiloya karşılık 1968 yılının yedi ayında iki mis
line yakın bir artış kaydedilmiş ve 1965 yılı 
6 ayındaki satışlar 200 143 kilo iken 1968 yılı
nın 6 ayında % 300 den daha fazla bir artışla 
658 679 kilo olmuştur. Bunun açık anlamı 
filtreli sigara tesislerinin en az bugünkü mev
cudunun bir misli daha artrılmasmın icabet-
tiğidir. Bunun için de Bakanlığımız bu ihti
yacı ve gerçeği gördüğü andan itibaren faa
liyete geçerek elinde olan bütün imkânla-
riyle sigara imal tesislerini tevsi etmeye 
gayret etmiş ve bu mey anda filtreli sigara ih
tiyacını karşılıyabilmek için 4 filtreli sigara 
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imal makinası hariçten satmalınıp fabrikala
rımıza monte edilerek faaliyete geçirilmiştir. 

Ayrıca 26 aded filtre takma cihazının sipa
rişi yapılmış ve bunlardan hazır vaziyette olan 
9 adedinin ithali cihetine gidilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Nahit Menteşe 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adcma'nın Bahçe ilçesinde bir Askerlik Şu
besi binası insaasına dair sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/863) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delâletlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

1. Adana iline bağlı Bahçe ilçesi Askerlik 
Şubesinin, bina yapmaya elverişli arsası ol
duğu halde, binası olmadığından kirada otur
maktadır. 

Adı geçen ilçeye bir bina yapılması düşü
nülmekte midir? Böyle bir düşünce varsa, bina 
ne zaman yapılacaktır. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 19 . 12 . 1968 

Ankara 
Kanun : 740/1 - 68 

Konu : Mahmut Bozdoğan'ın yazılı 
sorusu hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 30. 9 .1968 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 71863 - 7/863 -
7116 - 44970 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan tara
fından, Adana - Bahçe ilçesine bir askerlik şu
besi binası yaptırılıp yaptırılmıyacağı sorul
maktadır. 

Bu ilçede askerlik şubesi binasının yapımı 
1971 yılı inşaat tasarı plânına alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

4. — Mardin Milletvekili Bifat Baykal'ın, 
Amerikan 6 ncı filosunun İzmir'i ziyaret etme se
bebine dair sorusu ve Başbakan Süleyman De
mir eU in yazılı cevabı. (7/869) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Sayın Hükümet Baş

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Rifat Baykal 

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 30 
Ağustos 1968 günü yaptığı konuşmada, 

6 ncı Amerikan Filosuna mensup gemile
rin 30 Ağustosta izmir'e yaptıkları ziyaretin 
(Sevincimize iştirak) şeklinde yorumlanmasını 
muhterem halkımızdan istemişlerdir. 

a) 6 ncı Filonun 30 Ağustos ziyareti Hü
kümetin daveti ile vâki olduysa yoruma lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

b) Yorumlama, mahiyeti kesin olarak bi-
linmiyen fiiller için varidolacağına göre, acaba 
gemilerin ziyareti bir emrivaki olarak mı hâ
sıl olmuştur. 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 12 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 74/9067 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi : 30 . 9 . 1968 tarih ve 7/869 - 7127 

/45033 sayılı yazınız. 
Amerikan 6 ncı Filosunun izmir'i ziyaret 

etme sebebine dair Mardin Milletvekili Rifat 
Baykal tarafından Başbakanlığa yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

Amerikan 6 ncı Filosunun izmir'i ziyaret etme 
sebebine dair Mardin Milletvekili Rifat Baykal 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Akdeniz'de yirmi seneden beri varlık gös
teren Amerikan 6 ncı filosunun müttefik kuv
vetlerin bu bölgedeki barışı koruma görevine 
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önemli katkısı bulunmaktadır. Bu filonun her
hangi bir tecavüzü önleyici ve caydırıcı bir rolü 
olduğu gibi NATO ülkelerine tecavüz vukubul-
duğu takdirde müttefik kuvvetlerine destek ol
mak görevi de vardır. 

Akdeniz'de üslenmiş olmıyan ve daimî seyir 
halinde bulunan sözü geçen filoya mensup ge
miler, zaman zaman müttefik memleket top
raklarında tertiplenen ortak askerî tatbikata iş
tirak ettikleri gibi, müttefik memleket limanla
rını da ziyaret ederler. Talbiatiyle gerek askerî 
tatbikat, gerek ziyaretler için her seferinde il
gili memleketin yetkili makamlarından lüzum
lu müsaade ve muvafakatin alınması gerekmek
tedir. 

Nitekim Ankaratâaki Amerika Birleşik Dev
letleri Büyükelçiliği, 20 Haziran 1D68 tarihin
de müracaatla, içinde 6 ncı filo komutanının 
da bulunduğu «Little Rock» adlı sancak gemi
sinin 5 - 9 Eylül ve anılan filo'ya mensup 7 
geminin de 29 Ağustos 7 Eylül tarihleri ara
sında izmir limanımızı gayrıresmî olarak ziya
retleri için diplomatik kanaldan müsaade tale
binde bulunmuştur. 

Bu müracaat, 22 . 6 . 1966 tarihli ve 
6/6639 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü
rürlüğe konulan «Türkiye Cumhuriyeti Liman
larını, hava üslerini ve hava alanlarını ziya
ret edecek veya karasularında harekât yapa
cak olan yabancı deniz ve hava loıvvetlerinin 
uyması gereken hususlara dair yönetmelik» 
hükümleri çerçevesinde incelenerek yetkili ma
kamlar arasında mutabakat sağlanmış ve ziya
ret uygun görülmüştür. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

5. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'in köy yolları, içme suları ve köprü 
yapımı için verilen ödenek, makina ve malze
melere ve 1:öy elektrifikasyonu için yapılan 
harcamalara dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/878) 

9 . 9 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy İşleri Bakanlığınca aşağıdaki soruları
mın yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygiyle arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. 1965 - 1966 - 1967 ve 1968 yıllarında 
Bilecik Köy Yolları, içme suları ve köprüler 
için verilmiş ödenek, makina ve malzemeler ne
lerdir? Sene sonuna kadar yeni bir ödenek ve 
makina verilecek midir? 

2. Yol yapılmamağından ötürü, şimdiye 
kadar birçok köyümüz Eskişehir, Bursa ve Sa
karya iline geçmiştir. Bu bakımdan Bakanlı
ğınızdan haklı bir ilgi bekliyoruz. Envanterle
rinize göre, Bilecikte daha ne kadar köy yolu, 
içme suyu ve köprü yapılması lâzımdır? Bun
lar ne zaman bitirilebilecektir? 

3. Bilecikte köy elektrifikasyonu için se
neler itibariyle harcadığınız para nedir? 1968 
ve 1969 yıllarında kaç köy elektriğe kavuşa
bilecektir? 

4. Halk eğitimi bakımından Bilecik için 
yani tasavvurlarınız var mıdır? 

5. Orman köyleri için kredi plasmanını ar-
tıraracakmısmz ve ne olacaktır? 

T. C. 
Köy Meri Bakanlığı 16 . 12 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4355 

Konu : Bilecik Milletvekili Sadi 
Binay'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/878-7141/45138 sayılı yazıları. 
Bilecik iline; köy yolları, içmesuları ve köp

rü yapımı için verilen ödenek, makina ve mal
zemelere ve köy elektrifikasyonu için yapılan 
harcamalara dair Bilecik Milletvekili Sadi Bin
ay tarafmlan verilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Bilecik'te köy yolları, içmesuları ve köprü 
yapımı için verilen ödenek, makina ve malze
melere ve köy elektrifikasyonu için yapılan 
harcamalara dair Bilecik Milletvekili Sadi Bin
ay tarafından verilen yazılı soru önergesinin, 
madde sırasına göre cevabıdır. 

1. 1965 - 1968 yıllarında Bilecik köy yol
ları (köprüler dâhil), içmesuları için verilen 
ödenek miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
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1965 - 1S»88 yıllarında.verilen ödenek 

Yılı 

1965 
1903 
1967 
1968 

Köy yolu 
Tl. 

989 000 
1 248 000 
1 674 000 
1 343 800 

içme suyu 
Tl. 

591 000 
710 000 
475 000 
910 000 

Makina olarak 1968 yılında 1 gTayder, 2 
traktör paletli dozer, 1 seyyar tamir aracı ve
rilmiştir. 

1968 Bütçe yılında ek ödenek ve makina 
alındığınla mevcut imkânlar oranında ve diğer 
iller meyanmda ayrıca 1 dozer, 1 silindir, 1 sey
yar yağlama makinası ve ek ödenek verilmesi 
düşünülmektedir. 

2. Köy yolu, içmesuyu ve elektrik hizmet
leri için hazırlanan uzun vadeli plânlara göre 
Bilecik ilinin 199 köyü 10 yılda içmesuyıma, 
216 köyü 15 yılda elektriğe kavuşturulacak ve 
15 yılda 884 Km. köy yolu yapılacaktır. Bu su
retle uzun vadeli plân içinde ve yukarıda belir
tilen süreler dâhilinde Bilecik iline bağlı köy
lerin yol, su, elektrik hizmetleri ikmal edilmiş 
olacaktır. 

3. Bilecikte köy elektrifikasyonu için yıl 
itibariyle harcanan para miktarı şöyledir. 

1965 yılında 471 000 Tl. 
1966 yılında elektrik çalışması yapılmamış 

tır. 

1967 yılında 50 000 Tl. sı harcanmıştır. 
19G8 yılı sonuna kadar 514 750 Tl. sı harca

nacaktır. 
1965 ten evvelki yıllarda Bilecik ilinde köy 

elektrifikasyonu çalışması yapılmamıştır. 
1968 yılında Bilecik iline bağlı 7 köyün 

elektrik tesisleri tamamlanarak hizmete açıla
caktır. 

1989 yılı yatırım programında ise 1 050 000 
Tl. harcanarak 7 köyü elektriğe kavuşturul
muş olacaktır. 

4. îlk kuruluşumuzda bakanlığa bağlanan 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, tekrar Millî 
Eğitim Bakanlığına devralunduğundan öner
genin 4. maddesinde söz konusu olan hususlar 
hakkında bilgi istenmiş, alman cevaba göre, 

Bilecik Halk Eğitimi binasının talebediler 
keşfe göre onarım işi ele alınmış ve ödeneği 
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gönderilmiş bulunmaktadır. Halen münhal bu
lunan bu merkeze bir müdür i-^ym edikeckîk. 

1969 malî yılında, Halk Egkkdi k ü l e ğ i 
nin (îalıa verimli bir fpLikîe iıa^rı k n k ı lolıı 
motorlu üir tanıtın tahsidn? çı\hvdü,-ysJ.iıı\ ih
tiyaç duyulan ve mahal! .".n takkjiiloıı ilçe ve 
köylerde halk dmanokri ariiacak:.;?. 

Halk kğitkı M,:rkodiLiı Eoksr.u ek::. L^üira 
araç ve gereçleri ta:n':imk:^:~cakîiı\ 

5. II nci Beş Yıllık ilân dönem." r.do her 
ilin bir ilçesi, orman kk^ .k ı in fc>ıik.n>.j.vikıa;;ı 
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matı 
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ıaî: 

i l k i 
>aliy. 
m a •• 

Uz 
:ihı 
;-.v.v 

'•?• 

:l 
y* -

yönünden pilot sahafı o'Jarak tefrik çalmak 
re tiyi s çalışmalara gkkjleck:, dolayiLİyk 
kci'k ilinin kredi pik;, nam da arl ınku: 
çaktır. 

Eu arada, Bilecik Amg 
kezinin geliştirilmesi vo eî 
îiin 1039 yılı programında 
kaçaktır. 

6. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un 
Af ar din Dcftcrdarhğınca ödenmesi gereken- borç
lara dair yazüı sorusu ve Maliye Bakanı Cihat 
Bilychmfın yazılı cevabı. (7/013) 

31 . 10 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayam Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 

ibrahim Aysoy 
Mardin Milletvekili 

Soru : Sayın Bakanlığınızın birçok il def
terdarlıklarına zamanında para gönderemeyişi 
yüzünden işveren ile işçilerin huzursuzluğuna 
sebebolmakta ve dolayısiyle yatırımlarda ak
samakta olup, maalesef Hükümet itibarı da bu 
yüzden zedelenmekte ve vatandaş devletten 
dahi alacağını tahsil edememe endişesi ile kar-
şıkarşıya bırakılmıştır. Kaldı ki, iktisaden geri 
kalmış illerden Mardin ilinde bu durum had bir 
safhaya gelmiş, işvereni bankaların protestola
rına mâruz bırakıldığı gibi ticari itibarlarına 
da halel getirmiştir. 

öte yandan günlük alın teri ile çoluk çocu
ğunun nafakasını kazanan işçilerin zamanında 
ücretlerini bu nedenle alamadıklarından perişan 
ve üzücü bir durumda kalmakta ve zaman za
man haklı olarak bâzı anormal davranışlarla 
işveren ile karşıkarşıya gelmektedirler. 
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Bu durum muvacehesinde; vatandaşın dev
letten tahsili gereken ve birikmiş miktarın en 
kısa zamanında Mardin Defterdarlığınca öden
mesi ve bundan böyle işveren ile işçiyi zor du
rumda bırakmıyacak ödeme kolaylığı hususun
da ne gibi bir tedbir düşünmektesiniz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Hafine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası iktisadi 

işbirliği Teşkilâtı 
iç Tediyeler Say. Md. 
Sayı : 53202/47 - 57586 

16 . 12 . 1968 
Millet, Meclisi Başkanlığına, 

Genel Sekreterlik : 
ilgi : 5 . 11 . 1968 gün ve 7/913 - 7443/47103 

sayılı yazınız 
Mardin Defterdarlığınca ödenmesi gereken 

borçlara dair Mardin Milletvekili ibrahim Ay-
soy tarafından verilen soru önergesine ait ce
vabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

Mardin Milletvekili Sayın ibrahim Aysoy'un 
Mardin'deki ödemelerle ilgili yazılı soru öner

gesine ait cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 
Sayın Milletvekili yazılı soru önergesinde, 

Mardin ili dâhilinde istihkakların ödenememe-
si dolayısiyle işçiler arasında huzursuzluğun 
arttığını ve bu arada vatandaşın devlete karşı 
olan itimadının sarsıldığını belirtmekte, bu du
rumun biran önce giderilmesi için ne gibi ted
bir alındığını sormaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Askerî ve mülki say
manlıkların nakit ihtiyaçları Hazinece karşı
lanmakta ve para tevziatı Saymanlıkların ta
lepleri, harcamaların nev'i ve o andaki Hazine 
durumu göz önünde bulundurularak yapılmak
tadır. 

Mardin ili defterdarlığınca yapılan nakit 
talepleri de diğer talepler gibi il dâhilinde sı
zıltıya meydan verilmemek üzere zamanında 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Vâki olan bâzı 
geçici aksaklıklar Bakanlığımca alınan tedbir
ler sonunda derhal giderilmektedir. 

Sayın İbrahim Aysoy'un bu konuda müste
rih olmasını, Bakanlığımca saymanlıkların na

kit talepleri üzerinde hassasiyetle durulduğu
nu bilgilerinize arz ederim. 

7. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, 
bâzı üniversite ve yüksek okullarda gece öğreti
mi yapılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İlhamı Ertem'in yazılı cevabı (7/920) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Millî Eğitim Bakanlığı

nın yazılı cevap vermesine delâlet buyurmanı
zı rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Cihad Baban 

1. — İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın 
Dr. Prof. Ekrem Şerif Egeli basma verdiği de
meçte üniversitelerde gece öğretiminin, Hükü
metin bu iş için gerekli tahsisatı vermemesi 
yüzünden yapılamadığını söylemiştir. Halbuki 
senelerden beri gece öğretimi yapılması yolun
da neşriyat, istek ve telkinler vardır. Bu hu
susta Parlâmento fevkalâde hassastır. Buna 
rağmen bu yola neden gidilememektedir? 

2. — Süratle kalkınması gereken Türkiye'
mizde herşeyden evvel teknik elemana ihtiyaç 
varken, Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi gece tedrisatı yapamamakta, bu sebep
ten dolayı da akademilerde, ders- veren öğretim 
unsurlarını çalıştıkları özel okullara fakir oku
yucular zorla itilmektedirler. 

Yine gazetelerin yazdıkları doğru ise, Sa
yın Millî Eğitim Bakanı bile, gençlere özel 
okulları tavsiye etmiştir. 

Resmî öğretim mıüesseselerindeki öğretim 
unsurlarının özel okulların gece öğretiminde 
ders verdikleri bir vakıa iken, kalkınmamızın 
muhtaoolduğu sektörlere insan yetiştirecek 
teknik müesseselerle iktisadi ve ticari ilimler 
akademilerinin gece tedrisatına başlıyamama-
ları çok acıklı neticeler vermekte ve hayata 
hazırlamaya mecbur olduğumuz gençlerimizin 
istikbalini heba etmektedir. 

Bu hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı ne 
düşünmektedir? 

T. C. 
^Tillî Eğitim Bakanlığı 18.12.1968 

özel U 05 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20 . 11 . 1968 gün ve 7679/47847-7/920 
nyılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, bâzı 
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üniversite ve yüksek okullarda gece öğretimi ya
pılmasına dair verdiği yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhamı Ertem. 

Millî Eğitim Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Cihad Baban'-
m, bâzı üniversite ve yüksek okullarda gece öğ
retimi yapılmasına dair 13 . 11 . 1968 tarihli ya

zılı soru önergesine cevabımız 

1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
gece öğretiminde görev alanlara ödenek verilme
sini teminen hazırlanan «istanbul Üniversitesi 
1968 yılı Bütçe Kanununa b" !ı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında T :mn tasarısı» Se
natodan çıkmış, Meclis gündemine alınmak üze
redir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanan «Gece öğ
retimi yapan üniversitelerde öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına ve diğer personele ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısı» komisyonlardan çık
mış, ivedilik kararı ile Meclis gündemine alına
caktır. 

2. Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi Reisliğine gece öğretimi yapıp yapamıya-
cağı 4 . 11 . 1968 tarih ve 40-43/3559 sayılı ya
zı ile sorulmuş, alman cevapta : 

Akademide 1968 - 1969 ders yılında gece öğ-
retimi yapılabilip yapılamıyacağı hususunun 
Profesörler Kurulunda müzakere edildiğini ve 
aşağıda arz edilen nedenlerle olumlu bir karara 
yarılamadığı bildirilmektedir. 

a) Halen Akademimizin kayıtlı 11 000 ci
varında öğrencisi vardır. Bu rakam, diğer 4 
Akademideki öğrenci toplamına muadildir. 

b) 1968 - 1969 ders yılı için şimdiye kadar 
liseli, ticaret liseli ve yabancı uyruklu (Kıbrıslı) 
olmak üzere 975 öğrenci kaydı yapılmıştır. 

Gece öğretimi yapan diğer Akademilerdeki 
yeni kayıtlı gündüz ve gece öğrencileri tutarı 
1 000 i aşmamakta olduğuna göre yeni öğrenci 
almakta Akademimiz diğerlerinden geri kalmış 
değildir. 
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larma karar verilmiş ve bu karar ders yılı ba 
şmdan itibaren yürürlüğe konmuştur. 

Böylece hocalarımız 1 nci ve 2 nci sınıflarda 
ikişer defa ders okutmaktadırlar. 

d) Mevcut öğrenci adedindeki bu yüksek
liğe rağmen Akademimiz öğretim üye ve yar-
dmıcıları kadrosunun diğer akademiler kadro
ları ile aynı seviyede bulunduğu da bir gerçek
tir, 

Denilmektedir. 
Bu nedenlere rağmen Bakanlığımız öğrenci

lerin açıkta kalmaması için imkânlar aramakta
dır. 

S. — Bıusa Milletvekili HadrctHn Çanga'nın, 
fililrcli sigara darlığının sebebine dair sorıısu ve 
(lümrüL; ve Tekel Bakanı Nahit Mcnteşe'nin ya
zılı cevabı (7/953) 

25 . 6 . 19-68 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olunmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Son bir yıl içinde memleketimizde fi~ 
litreli sigara darlığı çekilmektedir. Küçük iller 
bir yana, Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir, İs
tanbul ve İzmir gibi büyük, iç ve dış turizm ba
kımından hareketli bölgeler bulunan bu illeri
mizde dahi, bir yılı aşkın bir süredir, filitreli si
gara bulmak imkânsızdır. 

Şüphesiz, bu darlık tüketim artısından da ile
ri gelebilir. Ayrıca, filitreli sigaralarımızın bil
hassa, Güney bölgelerimizin sınırlan dışında ya
bancı memleketlere kaçırılmakta olduğu yolun
daki söylentilerde de bir gerçek payı olabilir. 

Bunun gibi, halk arasında yaygın birtakım 
düşüncelere de katılmamak mümkün değildir. 

Bilindiği gibi, bundan bir süre önce basını
mızda, sigara ve içki yapımının Tekelden alına
rak özcû. teşebbüse devri veya özel teşebbüsün de 
Tekel ile beraber sigara ve içki yapması husu
sunda tetkikler yapılmakta olduğu, haberleri ya
yınlanmıştı. Bu söylentiler, çıktıktan sonra bil
hassa filitreli sigara darlığının başlamış olması, 
kamu oyunda, Tekelin bu ihtiyaçları karşılaya
madığı ve bu sebeple sigara ve içki yapımında 
özel teşebbüse yer verilmesinin zaruri olduğu 

c) Halen Akademimiz 1 nci sınıfındaki öğ
renci adedi 4 000 i aşmaktadır. Bu durumda 
normal bir eğitim yapılamıyacağı düşünülerek 
1 nci ve 2 nci sınıfların ikişer şubeye ayrılma-
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yolunda bir ortam hazırlama gayreti ve politi
kası, olarak kabul edilmektedir. 

Bu düşüncelere de hak verilebilir. 
Ama, bilinen gerçek, memleketimizde filitreli 

sigara üretiminin ihtiyaca yetmediğidir. 
Bu darlığın sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği v 17 .12 . 1968 

6684 
Konu . Bursa Milletvekili gad
rettin Çanga'nm yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 4 . 12 . 1968 tarih ve 7/953 - 7881/48510 
sayılı yazıları. 

Filtreli sigara darlığının sebebi hakkında, 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm yazılı 

İmalâta gelince : 
1965 yılı başında ayda ortalama 25 000 kilo 

olan filtreli sigara imalâtı 1966 yılında 40 000 
kiloya, 1967 yılı başında 50 000 kiloya ve 1968 
yılı başında ise 100 000 kiloya yükselmiştir. 

Halen İstanbul Tütün fabrikasında 4 filt
reli sigara imal makinası, fazla mesaî dâhil, 
gündüz yaptığı faaliyet neticesinde ayda orta
lama 45 000 kilo filtreli sigara imal etmekte
dir. İstihlâkin artışı karşısında bu miktar yet
mediği için mezkûr fabrikadaki makinaların 
bir kısmı gece imalâtına sokulmuş ve ayda ay
rıca 20 000 kilo daha filtreli sigara imâli müm
kün olmuş ve bu suretle fabrikanın aylık ima
lâtı Kasım 1967 ayından itibaren 65 000 kiloya 
çıkarılmıştır. 

Eski fabrikamızdaki bu faaliyete paralel 
olarak Maltepe Sigara Fabrikası için getirilmiş 

soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm filtreli 
sigara darlığının sebebine dair bulunan, yazılı 

soru önergesinin cevabı 

Tekel İdaresince Çamlıca, Hisar, Samsun 
ve Yeniharman olmak üzere, 4 nevi filtreli si
gara imâl edilmektedir. 

Filtreli sigara satışları devamlı olarak art
maktadır. Bu artışta, filtreli sigara içmek ar
zusuna hâkim olan sağlık kaygularmm yanın
da sosyal ve ekonomik nedenlerin de büyük 
rolü olmuştur. 

1963 tarihinden itibaren senelik satış seyir
leri miktar olarak şöyledir : 

(Mart - Eylül) 

bulunan iki aded filtreli sigara imal makinası 
da Maltepe Sigara Fabrikasında kurulmuş ve 
Eylül 1967 tarihinden itibaren faaliyete ge
çirilmiştir. Bu suretle bir yıl evvel ayda âzami 
50 000 hesabiyle yılda 600 000 olan imalâtımız 
halen ortalama yılda 1 200 000 kiloya çıkarıl
mıştır. 

Gittikçe artan filtreli sigara istihlâkini kar
şılamak üzere son defa AMF firmasına 4 aded 
filtreli sigara imal makinası ve teferruatı Ara
lık 1967 ayında sipariş edilmiştir. 

Bahis konusu makinalar memleketimize gel
miş montajı yapılıp imalâta başlanmıştır. Bu 
suretle filtreli sigara imalâtımız yılda 864 000 
kilo daha artarak genel imalât kapasitesi bu 
suretle 2 040 000 kiloya varmış bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen makinalardan başka Mal
tepe Sigara Fabrikasında kurulmakta olan si
gara imal makinalarmdan 26 sınm daha filtre 

Birim 

Samsun filtreli Kilo 
Hisar filtreli » 
Yeniharman » 
Çamlıca » 

Yekûn 

1963 1964 1965 

23 704 37 586 60 670 
20 272 23 488 43 310 

— 11 612 68 918 
103 211 166 120 227 388 

147 187 238 806 400 286 

1966 1967 1968 

96 909 241 788 259 312 
64 035 269 864 241 976 
78 163 181 421 205 245 
276 452 99 801 58 969 

515 532 792 874 760 502 

— 207 — 
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takma cihazı ile teçhiz edilmesi kararlaştırılmış 
ve bu yıl içinde ihaleye çıkarılması hazırlık
ları ikmal edilmiştir. Bu tip cihazlar sipariş 
üzerine imal edildiklerinden elde derhal tes
lime amade cihaz bulunup bulunmadığı ilgili 
firmalardan acele olarak sorulmuş bu tipte 
mevcut cihaz bulunduğu takdirde bunların 
derhal pazarlık yolu ile mubayaası cihetine gi
dilmiş ve 9 adedinin derhal siparişi yapılmış
tır. Bakiye cihazların mubayaası için muay
yen bir zamanın geçmesi zaruri görülmektedir. 
Siparişin kapsadığı makinalar da geldikten 
sonra normal mesai ile filtreli sigara imâl ka
pasitemiz ayda 500 000 kiloya yükselecek ve 
bu suretle taleplerin tamamen karşılanması 
imkân dâhiline girmiş olacaktır 

Diğer taraftan, memleketimizde sigıara ve 
Tekere tabi içki yapımının serbest bırakıla

rak özel teşebbüse devri veya özel teşebbüsün 
de Tekel ile beraber sigara ve içki yapması 
hususunda, alınmış bir karar bulunmamakta
dır. 

Bu itibarla, bâzı nevi Tekel maddelerindeki 
darlığın özel sektöre devir için ortam hazır
lama politikası yapılması ile bir ilgisi yoktur. 

Yukarıda izah ettiğim şekilde istihlâkte 
vukua gelen ve iktisadi durumdaki gelişmeler
le ilgili olan artış ile, mevcut makina kapasite
lerinin bu artışı karşılayamamasmdan tevel-
lüdeden bir sıkıntı olmuştur. Yine arz ettiğim 
imkânlarla bu sıkıntının giderilmesine çalışıl
mış ve çalışılmakta olduğunu bilginize sumarım. 

Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arz ede
rim. 

Nahit Menteşe 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

.<... »e~« 
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20 . 12 . 1968 Cuma 
Saat 

I 
A - BAgKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 

24 ve 25 nei maddelerini değiştiren metinle
rinin onayı hakkında kanun tasarısı ve dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları rapor
ları (1/409) ('S. Sayısı : 684 ve 684 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 11 . 1968] 

X 2, — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şulbat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik milletlerarası andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokallerin ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı: 653 ve eki) [Dağıtma tarihi: 26.11.1968] 

X 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
keresi (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/909) (Millet Meclisi S. Sayısı : 750; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1155) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 12 . 1968) 

X 4. — istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi 1/546; Cumhuri
yet Senatosu 1/910) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 751; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1156) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968) 

X 5. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma. Komisyonu. rapo-

15,00 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/911) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 752; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1157) (Dağıtma tarihi : 
9 . 12 . 1968] 

X 6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet Mec
lisi 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/912) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 753; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1158) (Dağıtma tarihi : 9.12.1968) 

X 7. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
>bu kanunun bâzı hükümlerinin' kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ile Çankırı Milletvekili Ta
bir Akman ve Tl arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 2 . 8 . 1960 
gün- ve 42 sayılı Kanunun Ibirinci maddesinin 
son parajgraîfının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/557, 2/509) (,s! Sayısı : 749) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

X I . — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Koopera
tifler kamunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
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(ıS. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurfülu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

3. — Avukatlık kanonu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal ıSarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2 /1 , 2/54, 2/445) (,S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük V6 Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/737) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı .-' 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. —• Petrol boru hattının kurulacak Jbir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 

hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7) 
(S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1968) 

4. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile iMiğre't-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89; 
Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 127 ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
.11 . 12 . 1968) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKtNCl GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekieileri Genel Bir
liği kanun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. —' 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin (eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri1, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden^ 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/Ş32) (S. Şa^ 



yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

T. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tanm Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları mc-
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| zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği vcril-
I mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
I komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge-
I çiei Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 

[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 
i X 12. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 

Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 

I Maliye, imar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 

I sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tanm, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kumlan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 

I ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kaim-



na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 1 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi öevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 . 1968] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanun/un 
yürürlükten kalıdırılması hakkında karnın tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari^ 
hi : 20 . 2 . 1968] 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuza!'m, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 22. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Üztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Sclâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361.) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

23. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı. ye İçişleri, T anan ve Sağlık ve Sosyal Yar-
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| dini komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı-
I sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

27 . 11 . 1968) 
I X 24. — Cezaların infazı sırasında ve ini'az-
I dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
I Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
I (iS. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

29 . 1.1 . 1968) 

I X 25. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
I 1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif -
I leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
I alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
I Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
I (S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

29.11.1968) 
I X 26. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir-
I me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
I Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı

sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihim 29.11.1968) 
27. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 

9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
I Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
I hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis

yonları raporları (1/1.76) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

I 28. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ilıti-
I yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmctle-
I rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
I bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
I Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 30. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 31. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Yor-
I gi Usul Kanununun bâzı hükümleaıinin değişti-



rilmesine ve bâzı hükiim'lerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 32. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanım teklifi ve 
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(2/290) (S. Sayısı : 719 a 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 33. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 
sayılı Kanunun 1 nei ve 2 nei maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve 
Plân 'komisyonları raporları (1/510) (S. Sayısı : 
720 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

X 34. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ıkanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

35. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 36. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kamın teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

37. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma 'tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 38. — 1968 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/515) (S. Sayısı : 746) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 12 . 1968] 

39. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
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I (1/552) (S. Sayısı : 747) [Dağıtma tarihî : 
7 . 12 . 1968] 

X 40. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
mun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma ta r ih i : 
10 . 12 . 1968] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir malddcsinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 43. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının. 2834 sayılı Kanunun 21 nei 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nei maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Mıillct Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt-
ma tarihi : 1 1 . 12.1968) 

| 45. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nei maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ele madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Kğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
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(Millet Meclisi S. Sayısı: 308 ve eki) (Dağıtma I 
tarihi : 11 . 12 . 1968) 

46. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak- | 
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve I 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968) 

47. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaP-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 12 .1968) 

48. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Bozte-
pe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Ay-
taş'm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
ruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma Eradi-
kasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müessese
lerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin 
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki ka
nun teklifleri ve Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (2/521, 

I I — • 

2/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 732 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11.12 .1968) 

49. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

,50. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

51. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] , 

'52. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimjer Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

(20 nci Birleşim) 


