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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

24 ncü Birleşim 

8.1. 1969 Çarşamba 
. . » . < > . > • < » . — « . . . 

İçindekiler 
Sayfa j 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZ ETİ 394:395 j 

2. — GELEN KÂĞITLAR 395 j 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 396 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 390 

1. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işle're dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/743) 396:401 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, düzenlenen Rally yarışmasının 
tertip tarzına dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/702) 401: 

403 
3. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 

Göğüs'ün, Gaziantep'in Elbeyli bucağı Ta
rım Kredi Kooperatifindeki suiistimallere 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ya
zılı cevapları (7/767) 403:404 

Sayfa 
4. — Bursa Milletvekili Kasım öna

dım'm, iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışan bâzı memurların da 934 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmesine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/774) 404:405 

5. — içel Milletvekili Kemal Ataman'-
ın, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun Mehter Müziğinin yayınlanmasını ya
sak edip etmediğine dair sorusu ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm 
yazılı cevabı (7/840) 405 

6. — izmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
izmir'in, Kemalpaşa ilçesinde doludan za
rar gören bağcılara yardım yapılmasına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel'in yazılı cevabı (7/866) 405:406 

7. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Fethiye ilçesinin Eşen bucağına bağlı 
Çukur İncir köyündeki iğfal olayına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile 
içişleri Bakam Faruk Sükan'm yazılı ce
vapları (7/907) 406:407 
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Scyja 
8. — Konya Milletvekili S. Faruk ön

der'in, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Başlamış köyüne ait suların, Höyük kasa
basına getirilme teşebbüsüne dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker ile 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yasalı ce
vapları (7/908) 408:410 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, yeni yazılan ders kitapları
nın incelenmesine dair sorusu ve Milli Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/918) 410:411 

10. — İstanbul Milletvekili P.eşit Ül
ker'in, istanbul'un örcimlü köyüne su geti
ren boru hattının patlama sebebine dair 
sorusu ve Köy İşleri Brka : ı Salâhattin Kı
lıç'in yazılı cevabı (7/024) 411 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un Çatalca ilçesine bağîı Duru
su köyü yolunun 3 kilometrelik kısmını:"! 

Sayfa 
yapılmama sebebine dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakam Orhan Alp ile Köy İşleri Ba
kanı Salâhattin Kılıç'm yazılı cevapları 
(7/926) 412 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
im, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poy-
ıv.3 köyünde barınak yapılmasına dair so-
ı •-.-ya. ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yapılı cevabı (7/947) 412:413 

13. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
T^'ııin Uzun'un, Trafik fonundan hangi 
belediyelere yardım yapıldığına dair soru-
r\ ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'm ya^7"1 

cevabı (7/954) 413:419 

14. - Hatay Milletvekili Yahya Kan-
bö'aVm, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir as
liye bukıık hakimi atanmasına dair sorusu 
vo Adalet Bakanı Ha^an Dinçer'in yazıla 
co/a11 .'7/^67) 419 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk bu
lunmadığı anlaşıldığından 1 saat sonra top
lanılmak üzere Birleşime ara verildi. 408:410 

İkinci Oturum 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, Amerikan 
Büyükelçisinin Orta - Doğu üniversitesini zi
yareti sırasında meydana gelen oîr.yîa? hak
kında ve 

Tokat Milletvekili Cevdet Aylam ile Antal
ya Milletvekili ihsan Ataöv de, son günlerde 
toplu öğrenci hareketleriyle üniversitelerimizde 
cereyan, eden bası olaylara dair gündem d??? 
demeçte bulundular. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın

daki kanun tasarısının, aynı Kanunun 172 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısını görüşmekte bulunan Geçici Komisyo
na havalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altm^oy ve 
bâzı arkadaşlarının, «Yüksek islâm Bilimleri 
Akademisi» kanun tekliflerinin geri verilmeli
ne dair önergesi okundu ve adı geçen kanım 
teklifinin geri verildiği bildirildi. 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6Q)Q 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü r'adeledıirı 
değiştirilmesi baklanda kanun tasarısı tekrar 
a?ık oya sunuldu ise de, oyların ayrımının bir
ledim sonunda açıklanan sonucuna göre ço
ğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarın ve 

394 
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bununla ilgili tekliflerin tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

8 . 1 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te ya
pılacak T. B. M. M.Toplantısından sonra top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
İsmail Arar İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kars 

Muzaffc i* Şamiloğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Ham afyonla ilgili bâzı suç ve ceza
ların affı hakkında kanun teklifi (2/799) (Ti
caret ve Adalet komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroffan'm, 
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğ
retim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kındaki 1064 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/800) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm, içimleri 
Bakanlığı. Merkez ve taşra teşkilâtında çalı
şan memurlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/801) (İçişleri ve Plân komis
yonlarına) 

TEZKERELER 
4. — Adana Milletvekili Turhan Dillioll'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi (3/1053) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonundan mürekkep Kar
ma Komisyona) 

5. — Ceza ve ıslah evleriyle iş yurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 ve 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/1054) (Sayıştay Komis
yonuna) 

6. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başkanlık tezkeresi (3/1055) (Anayasa ve 
Adalet komisyonundan mürekkep Karma Komis
yona) 

7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/1056) (Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mürekkep Karma Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,46 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya) Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birle
şimini açıyorum. 

Efendim, çoğunluk yoktur. Bir saat sonra 
olmasını da mümkün görmüyorum. 

Bu itibarla 9 Ocak 1969 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,47 

_ 395 — 
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SORULAR V E C E V A P L A R 

D) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'- ; 
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların \ 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve ya
pılan işlere dair sorusu ve Sanayi Bakanı M eh- i 
met Turgut'un yazılı cevab. (7/743) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın- ] 

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini- ' 
zi arz ve rica ederim. 

12 . 6 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik çalış
malar ve randıman hesapları yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel toplam 
sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından buyana her yıl itibariyle; 

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

dir? 

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

mütalâa sayısı nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu : 9/8 

6 . 1 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 15 . 6 . 1968 ta
rih ve 7/743 - 6618/41570 sayılı yazıları : 

Bakanlık ve ilgili kuruluşların merkez teş
kilâtında çalıştırılan personele ve yapılan işle
re dair Giresun Milletvekili Kudret Bosuter ta
rafından verilen yazılı soru önergesine cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in yasıl* soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 
1. Bakanlığımızda 'yapılan işlemler hakkında istatistik çalışmalar ilmî Araştırma ve Geliştir

me Kurulu ve Plân* ve Proje Kurulu Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. 
2. Bakanlığımızda memur ve hizmetli blarak maaşlı kanuni kadro adedi 395, fiilî kadro adedi 

128, ücretli kanuni kadro adedi 259, fiilî \k?âro rclp.di 121 kişidir. \ 
3. Hukuk Müşavirliğinde çalışan Hukukçu ve hizmetli sayısı toplam 8 kişi olup bunların 

6 sı hukukçr 2 n 'İne hizmetlidir. 
4. a) b) c) Gelen ve griden evrak umumi olarak gösterilmiş olup, iş sahiplerince verilen di

lekçelerin tefriki mümkün olamamıştır. 'Giden exrrak arasında tekemmül etmiş olanlar da dâ
hildir. 

0:br 

1931. 
1932 
1983 
1984 
1965 
1966 
1967 
1988 

Ç^J-^rf "İç 

102 538 
104 933 
102 840 
53 227 
43 729 
52 699 
57 578 
38 154 
(13 . 8 . 

Giden < 

1961 
1962 
1963 
190! 
1985 
1966 
19,87 
1963 

19f8 e kadar) 
- 396 — 

svrak 

21 968 
66 885 
40 932 
41 655 
42 299 
55 367 
61 544 
38 386 
/ 
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d) Hukuk Müşavirliğinden verilen mütalâal , ' : 1931 senesinde 116, 1962 de 94, 1903 te 81, 
1964 te 43, 1965 te 60, 1966 da 68, 1967 de 40, 1 Jf>3 de (6 aylık) 31 

Bakanlığımızla ilgili iktisadi devlet teşekkülle ııdcn : 

A) Sümerbank Genel Müdürlüğü : 

1. Genel Müdürlükte yapılan işlemler haklan da istatistik çalışmalar Araştırma ve Plânlama 
Müdürlüğü, İstatistik Servisi ile Ekonomik Ara tırmalar Servisi, randıman hesapları ise Pamuk
lu, Yünlü ve Kimya Sanayii müdürlükleri tara 'mdan yapılmaktadır. 

2. Cer el Müdürlük toplam memur ve hizmstli sayısı, 1 Ocak 1968 itibariyle 633, 1 Haziran 
1968 itibariyle ise 636 kişidir. 

Teşekkülde ise 1 Ocak 1968 itibariyle memur ve hizmetli olarak 4 605 kişi, işçi olarak ise 
28 984 kişi çalışmaktadır. 

1 Haziran 1968 deki durum memur ve hizmet li olarak 4 234 kişi, işçi olarak ise 29 425 ki-
Td'r. ; 

3. Genel müdürlük, hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve hizmetli sayısı toplam 14 kişi olup 
bunların 10 u hukukçu, 4 ü ise hizmetlidir. Ayrıca her fabrika ve müessese bünyesinde hukukçu 
ve hizmetli istihdam edilmektedir. 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itibariyle; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı aşağıdaki gibidir. 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Gelen 
evrak sayısı 

72 910 
72 836 
77 820 
77 800 
80 180 
86 292 
86 780 

Giden 
evrak sayısı 

34 310 
33 795 
35 146 
38 968 
43 663 
46 292 
48 720 

b) Memur ve hizmetliler (b.c) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Memur ve 
hizmetlilerce 

verilen dilekçe 
miktarı 

483 
576 
651 

1 263 
962 
773 
763 

— 897 

Tekemmül 
etmiş işlem 

sayısı 

483 
576 
651 

1 263 
962 
773 
763 

__ 

İşlem 
görmüş henüz 
tekemmülü 

tamamlanmamış 
dilekçe 

sayısı 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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işçiler (b. c) 
İşlem görmüş, 
Tekemmülü 

lsciler.ce Tekemmül henüz 
verilen dilekçe etmiş tamamlanmamış 

Yıllar miktarı işlem sayısı dilekçe sayısı 
, ı ı I 

1961 954 954 — 
1962 976 976 — 
1963 525 525 — 
1964 277 277 — 
1965 362 362 — 
1966 949 949 — 
1967 1 303 1 303 — 

11 . 7 . 1968 e kadar 
453 453 26 

d) Hukuk servislerinden talebolunan hukukî mütalâa sayısı yıllık ortalama 1 000 aded civa
rındadır. 

B) Selüloz ve Kâğıt Fab. İşletmesi Genel 
Müdürlüğü : 

1. Yapılan işlemler hakkındaki istatistik 
çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli toplam sayısı : 

1966 yılında 476 

1967 yılında 508 
1968 yılında 720 
dir. 

3. 6 hukukçu ve 2 hizmetli bulunmaktadır. 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

adedi 

51 275 
49 810 
55 195 
53 709 
42 648 
41 965 
46 569 
25 071 

adedi 

41 739 
40 808 
44 277 
44 074 
44 682 
48 300 
53 934 
28 247 

1968 yılı Haziran sonu itibariyledir. 
b) Böyle bir istatistik tutulmamaktadır. 
c) Böyle bir istatistik tutulmamaktadır. 

Her şube veya servis kendisine tevdi edilen 
işleri tekemmül ettirmekle yükümlüdür ve bu
nu yapar. 

d) Yılı Mütalâa sayısı 

1961 93 
1962 122 
1963 89 
1964 104 
1965 95 
1966 97 
1967 96 
1968 90 (12 . 8 . 1968 ta

rihine kadar) 

C) Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdür
lüğü : 

1. Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında : 

Yapılan işlemler hakkında istatistik çalış
malar ve randıman hesapları, Araştırma ve 
Plânlama Kurulu ile Genel Muhasebe Müdür
lüğü ve istatistik Servisinde yapılmaktadır. 
Ayrıca her ünite kendi çalışma konuları dâhi
linde istatsitik çalışması yapmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak personel sa
yısı : 

(31 . 7 . 1968 tarihi itibariyle) (Genel Mü
dürlük merkez teşkilâtı olarak) 

Memur 247 kişi 
Hizmetli 70 » 
Yev. Tek. Per. 9 » 
Daimî işçi 1 » 

— 398 — 

http://lsciler.ce


M. Meclisi B : 24 8 . 1 . 1969 O : 1 

3. Hukuk servisinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı : 

(31 . 7 . 1968 tarihi itibariyle) 
Hukukçu 11 kişi 
Büro personeli 4 » 

4. 1961 yılından buyana her yıl itibariyle: 
a) Gelen ve giden evrak sayısı : 

Gelen Giden 
Sene evrak evrak 

1961 79 954 33 865 
1962 77 812 33 396 
1963 62 845 30 123 
1964 59 048 31 024 
1965 58 599 31 248 
1966 59 681 29 747 
1967 60 360 29 506 
1968 31 470 17 000 (6.7.1968 tarihine kadar) 

b-c) iş hasiplerince verilen dilekçe sayısı 
ve tekemmül etmiş işlem sayısı : 

iş sahiplerince vâki müracaatlar (dilekçe
ler) iş isteme belgeleri, tümü itibariyle ge
len - giden evrak kayıtlarına girmemektedir. 
Ayrıca, iş sahiplerince yapılan şifahi dilekler 
de mevcudolup bunların hepsi olumlu veya 
olumsuz tekemmül ettirilmektedir. Tekemmül 
ettirilmemiş işlem mevcut değildir. 

d) Hukuk servisinden talebolunan hukukî 
mütalâa sayısı : 

Sene Aded 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

60 
43 
46 
51 
55 
47 
59 
30 ı 30 (30 . 6 . 1968 tarihine kadar) 

Not : 
Genel Müdürlük Hukuk Servisince yazılı 

mütalâa dışında, soru üzerine de şifaihi mütalâa 
verilmektedir. Bunlar yazılı mütalâalara naza
ran daha fazla olmakla beraber, istatistikî bir 
şekilde adedlerinin tesbiti cihetine gidilememiş
tir. 

D) Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdür-

1. Şirket de yapılan işlemlerin lüzumlu 
olanları için istatistikî çalışmalar ile randıman 
hesapları yapılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak toplam sayısı : 
276. 

3. Hukuk Servisinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı : 6 

4. 

a) Gelen evrak 

sayısı 

1961 — 28 698 
1962 — 29 921 
1963 — 38 283 
1964 — 37 890 
1965 — 36 949 
1966 — 39 971 
1967 — 43 198 
1968 — 17 841 

Giden evrak 
sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (Îlk6ayhk) 

b) İş sahiplerince verilen dilekçe 

Yılı Sayısı 

- 14 942 
- 14 583 
- 23 702 
- 23 856 
- 20 953 
- 22 217 
- 24 753 
- 11 936 
sayısı : 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(İlk 6 aylık) % 1968 

255 
821 
907 
821 
932 
143 
412 
340 

c) Şirketimize intikal eden bütün evraklar 
tekemmül ettirilmiştir. 

d) Hukuk Müşavirliğinden istenen mütalâa 
sayısı : 

Yılı Sayısı 

1961 389 
1962 590 
1963 666 
1964 567 
1965 508 
1966 515 
1967 409 

(İlk 6 aylık) 1968 76 
— 399 — 
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E) Azot sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü : 
1. Üretim, sarf, stok, satış, maliyet, yatı

rım mevzularında merkez teşkilâtında istatisti-
kî çalışmalar ve randıman hesapları yapılmakta
dır. 

2. 5 . 7 . 1968 tarihi itibariyle merkez teş
kilâtında çalışan memur ve hizmetlilerin sayısı 
161 olup, Hukuk Servisinde 2 hukukçu ile 1 me
mur bulunmaktadır. 

3. 1961 yılı başından 1968 yıllı 7 nci ayı so
nuna kadar gelen ve giden evrak sayısı aşağıda 
belirtilmiştir. 

Yıl Gelen evrak Giden evrak 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (7. ay) 

16 360 
15 150 
13 854 
14 553 
14 260 
14 924 
16 924 
12 813 

10 370 
9 024 
8 517 
10 460 
7 942 
10 460 
11 991 
8 184 

4. Yine aynı tarihler zarfında şahıslar tara
fından iş talebi, iş takibi v. s. konulan ile ilgili 
olarak 6 985 dilekçe verilmiş 45 615 işlem ise te
kemmül ettirilmiştir. Yıllara göre talebedilen 
hukukî mütalâa sayısı ise aşağıdaki gibi olmuş
tur. 

Hukukî mütalâa 
Yılı sayısı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (7. ay) 

54 
44 
42 
42 
34 
53 
55 
15 

F) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü : 

1. Teşekkül işletme bütçesinde yer alan 
muhtelif plânların yıl içindeki fiilî neticeleri; 
aylık, üç aylık ve yıllık devreler halinde değer
lendirilmekte, istatistik! çalışmalar ve randıman 
hesapları yapılmaktadır. 

2. Kurumumuz merkez teşkilâtında memur 

ve hizmetli olarak çalışan- personel sayısı 535 
dir. 

3. Hukuk Servisinde : 6 hukukçu 
» » : 6 hizmetli 

4. a) Yıllar 
Gelen 
evrak 

Giden 
evrak 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
17.7.1968 

65 020 
64 605 
64 968 
75 000 
74 800 
91 200 
98 600 
54 400 

b) 
mına; 

97 795 
98 200 
92 765 
92 389 
92 331 

106 793 
112 981 
61 500 

işsahiplerince verilen dilekçeler anla-
iştalepleri, bilgi istemeler, mal satmal

ına dilekleri, yapılan ihalelere iştirak teklifle
ri, sipariş vermeler, malzeme satma istekleri 
v. s. gibi hususat girmektedir. 

Mevcut evrak kayıt sistemine göre gelen 
evrak mevzularma göre düzenlenmemiş bulun
ması ve esasen düzenlenmesine de imkân görü-
lememesi muvacehesinde işsahiplerince 1961 
yılından bu yana verilen dilekçe sayısının ge
len evrak kaydı üzerinden yegân yegân tesbiti 
kısa bir müddet içinde mümkün olamamakta
dır. 

c) Tekemmül etmiş işlem sayısının tesbiti 
ancak gelen evrak üzerine yapılan işlemlerin 
7,5 yıllık dosyalarının çok uzun bir müddet 
zarfında teker teker gözden geçirilmesi sure
tiyle imkân dâhiline girebileceğinden adeden 
verilmesi mümkün olamamıştır. 

Yıl 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Mütalâa 
adedi 

207 
149 
213 
145 
161 
151 
162 

G) Demir ve Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğü : 

1. — Teknik, malî, ticari ve idari konular
da istatistik çalışmaları ve gerekli randıman 
hesapları yapılmaktadır. 
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2. — Memur ve hizmetli personel sayısı 
(114 ü 4/10195 sayılı kararname kapsamında 
olmak üzere) 845 kişidir. 

3. — Hukuk servisinde (4) ü hukukçu ve 
(6) sı hizmetli olmak üzere (10) eleman çalış
maktadır. 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itibariy
le : 

a ve b) Gelen ve giden evrak sayısı ile iş-
sahipleri tarafından verilen dilekçe sayısı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Gelen 

51 677 
52 578 
57 069 
63 691 
63 419 
71 318 
71 241 

Giden 

35 570 
33 927 
37 944 
39 455 
41 672 
46 243 
49 195 

işsahiplerinıin 
talepleri 

12 497 
15 300 
18 750 
19 321 
16 440 
29 583 
37 426 

c) Müracaat eden işsahiplerinin tekemmül 
etmemiş evrak sayısı olmadığı, bunların mü
him bir kısmının yazılı ve pek cüz'i kısmının 
da şifahen cevaplandırılmış bulunduğu kayıt
ların tetkikinden anlaşılmıştır. 

d) Hukuk servisimizden talebolunan hu
kukî mütalâa sayısı seneler itibariyle aşağıda 
çıkarılmıştır. 

1961 de 
1962 » 
1963 » 
1964 » 
1965 » 
1966 » 
1967 » 

209 
123 
164 
100 
100 
102 
130 

Aded 
» 
» 
» 
» 
» 

Adedtir. 
2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

düzenlenen Rally yarışmasının tertip tarzına 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman DemireVin 
yazılı cevabı. (7/762) 

12 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunu
zu arz ve rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Geçen Mayıs ayı içinde Türkiye'deki gaze
teler bir Rally yarışmasının heyecanlı haber
leriyle dolup taştı. Yüzde yüz yerli malı oldu
ğu iddia edilen bir otomobilin büyük başarı 
haberleri manşetleri doldurdu. Sonradan bâzı 
gazetelerde yapılan açıklamalardan, bu man
şet yazıların gazetelere ilân olarak verildiği 
Öğrenildi. Bu yarışların, aslında gayriciddî ol
duğu ve büyük bir firmanın gürültülü ve gös
terişli bir reklâm ve propaganda oyunu oldu
ğu ileri sürüldü. Türkiye ve hattâ dünya ça
pında bir skandaldan bahsedildi. Fakat bu 
ağır isnad ve iddialar karşısında ne ilgili fir
ma ve ne de resmî makamlar her hangi bir 
açıklama veya yalanlamada bulunmadılar. Böy
lece gayrimeşru tertip ve reklâmlarla Türk 
kamu oyunun yanıltılmak istendiği ortaya çık
mış oldu. 

Bu durum karşısında bâzı konuların açıklı
ğa kavuşturulmasında memleket bakımından 
fayda, hattâ zaruret vardır. Bu yazılı soru 
inergesi bu maksatla verilmiştir. 

Sorular : 

1. --> Türkiye'de ve hattâ dünyada yankı
lar yaratan Rally yarışması kimin tarafından 
düzenlenmiştir? 

2. — Yarışlardan evvel resmî makamlara 
haber verilmiş ve izin alınmış mıdır? İzin alın
mış iss yarışların emniyet içinde ve dürüstlük
le yapılması için ilgili makamlarca tedbir alın
mış mıdır? Hangi makamlarca ne gibi tedbir 
alınmıştır? Yarışlar sırasında güzergâhta de
ğişiklik yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu gü
zergâh değişikliği resmî makamlarca tasvibe-
dilmiş midir? Kısacası; bu yarışlar resmî bir 
denetime tabi tutulmuş mudur? Tutulmamışsa 
ileride yapılacak bu neviden yarışlar için her 
hangi bir tedbir alınması düşünülmekte midir? 

3. — Gazetelerde bu yarışlarla ilgili olarak 
ortaya atılan yolsuzluk, tertip ve skandal id
diaları karşısında bu iddiaların doğru olup ol
madığının anlaşılması için Hükümetçe her han-
<?i bir araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa netice nedir? Kamu oyuna neden 
açıklanmamıştır? Yapılmamışsa neden yapılma
mıştır? 

4. — özel maksatlı düzmece yarışlar yaptı
rmas ı ve gerçeğe aykırı, kamu oyunu aldatı
cı reklâmlar yapılması karşısında bunları ön-
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liyecek kanuni tedbirler yok mudur? Varsa 
bunlar neden uygulanmamıştır? Yoksa böyle 
tedbirlerin getirilmesi düşünülmekte midir? 

5. — Soru konusunu teşkil eden (Anadol) 
otomobili bir yerli imalât mıdır, yoksa mon
taj mıdır? Hangi kısımları ve yüzde kaç ora
nında tamamen yerli imalât, hangi kısımları 
ve yüzde kaç oranında ithal malıdır? Beher 
Anadol arabasının imali için ithal edilen yedek 
parça ve sair malzemeden dolayı kaç lira tuta
rında döviz çıkmaktadır? Bu arabaların ima
lât ve satışından dolayı yurt dışına ayrıca kâr 
ve döviz transferi yapılmakta mıdır? Yapıl
makta ise bunun yıllık tutarı nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 1 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -1673/90 
Konu : Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 6 . 1968 tarihli Kanunlar Müdür
lüğü 66737/41595 - 7/762 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm «Rally 
yarışması» na dair 12,. 6 . 1968 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı, iki nüsha olarak, ili
şikte sunulmuştr. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm «Rally 
yarışmasına ve Anadolu otomobilinin imalâtı 
ile ilgili döviz giderlerine» dair 12 . 6 . 1968 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Rally yarışması Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu tarafından düzenlenmiştir. 

2. Adı geçen Kuruma Rally yarışması için 
içişleri Bakanlığınca 17 . 4 . 1968 gün ve 5465 
sayılı yazı ile gerekli izin verilmişir. Yarışın 
bir aksaklığa meydan verilmeden güvenlik için
de cereyanını sağlamak amaciyle İçişleri Ba
kanlığı tarafından istanbul, Edirne, Tekir
dağ ve Kırklareli valiliklerine 17 . 4 . 1968 
gün ve 54688 sayılı yazı ile gerekli talimat ve
rilmiş ve ayrıca yarışın yapılacağı yolları be
lirten harita örneklerinin adı geçen illerin 
emniyet ve jandarma teşkilâtlarına yarışın baş

lama gününden önce verilmesi organizatör Ku
ruma bildirilmiştir. 

Güzergâh değişikliği hususunda ilgili mer
cilere her hangi bir müracaat yapılmamıştır. 
Yarışın başlamasından önce sadece Kırkla
reli'den Uzunköprü'ye geçiş kısmında bir dü
zeltme yapılmış ve bu husus yarışın başlama
sından üç gün önce Kurum Merkezinde ter
tiplenen bnfingte yarışmacılara tebliğ edil
miştir. Esasen Türkiye Rally'si Tüzüğünün 2 nci 
maddesi organizasyon komitesine güzergâhta 
değişiklik yapmak yetkisi vermektedir. 

3. Yarışmalarda yolsuzluk, özel tertip ve 
skandal olduğuna dair her hangi bir iddia, şi
kâyet veya talep bugüne kadar ilgili merci
lere intikal etmiş değildir. Bununla beraber, 
yarışla ilgili olarak yapılmış teredüt uyandı
rıcı bâzı yayınları göz önünde bulunduran or
ganizatör Kurum, Yönetim Kurulu, yarışın bü
tün kayıt ve puanlarını tam yetkili bir uzmana 
'ncelettirmeyi uygun görmüş ve üyesi bulun
duğu Paris'teki Uluslararası Otomobil Fede
rasyonundan «FİA» bir uzmanı davet etmiştir. 
Bu uzmanın İstanbul'a gelerek yapacağı incele
meden sonra vereceği rapora göre Trafik 
Rally'si hakkındaki sonunç Kurumca yeniden 
ilân edilecektir. 

Yürürlükteki mevzuatımıza g*öre, bu tip ya
nlışlarda, normal trafiği bir süre için tahdide-
den mahiyeti doiayısiyle alınacak tedbirler ba
kımından bir kontrol ve murakabe bahis konu
sudur. Bunun dışında ilgililer hakkında ko
vuşturma yapılması adlî mercilerin görevidir. 
Bununla beraber, davet edilen uzmanın vere
ceği rapora göre olayın hukukî yönden de in
celenmesi ve gerekirse savcılığa intikal ettiril
mesi hususu İçişleri Bakanlığınca İstanbul Vali
liğine yazılmıştır. 

4. Bu maddede sorulan hususlar yuka
rıdaki açıklamalarımda cevaplandnimiftır. 

5. Anadol otomobili, OTOSAN A. Ş. nin 
ingiltere'de bulunan THE RELİANT MOTOR 
COMPANY LTD. ile akdetmiş olduğu lisans 
anlaşmasına dayanılarak yurdumuzda imâl 
edilmektedir. 

Anadol otomobillerinin imalât ve satışından 
dolayı yurt dışına kâr transferi yapılmamak
ta, sadece lisans anlaşması gereğince teknik 
bilgi ve :know - how karşılğı olarak ünite ba
sma belirli bir ücret ödenmektedir. Bu ödeme-
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lerin toplam tutarı 1966 da 216 $ 1967 yılın
da da 18 168 $ olmuştur. 

Anadol imalinde yıllar itibariyle ulaşılan 
ünite başına döviz tasarrufu oranları ve ithalât 
malzeme tutarı şöyledir. 

a) 1966 yılı imlâtmda : 
ithalât ve royalty tutan : 634,48 $ 
Yerli malzeme tutarı : 625,54 $ 
Döviz tasarrufu oranı : % 49,64 $ 
b) 1967 yılı imalâtında : 
ithalât ve royalty tutarı : 595,26 $ 
Yerli malzeme tutan : 768,33 $ 
Döviz tasarrufu oranı : % 55,77 $ (yıl sonu) 
1968 yılı imalât programına göre, beher üni

te başına sağlanacak tasarruf oranı % 59, 15 e 
yükselecektir. 

Anadol otomobillerinden 1966 yılında 18, 
1967 de 1 760 aded imal edilmiş ve 1963 sene
sinde 4 200 aded imal edilmesi programlan
mıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep'in Elbeyli bucağı Tarım Kre
di Kooperatifindeki suiistimallere dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkci ile İçişleri Ba
kam Faruk Sükan'ın yazılı cevapları (7/767) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve İçişleri Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Ali İhsan Göğüs 

Gaziantep - Oğuzeli 
Elbeyli Bucağı Alimantar köyü halkından 

NaJhsen Berk ve altı arkadaşı tarafından 
30 . 4 . 1966 tarihinde Ticaret ve içişleri Ba
kanlığına, 1839 sayılı Elbeyli Bucağı Tarım 
Kredi Kooperatifindeki haksızlık ve suiistimal
ler hakkında vermiş bulundukları ihbar di
lekçeleri üzerine ç 

1. ihbar edenlere Bakanlıkça müspet ve
ya menfi bir cevap verilmiş midir? 

2. Yolsuzlukları ve suiistimalleriyle tanı
lan Muhtar Ahmet Kördeve'nün, aynı yerden 
değişik şahıslara hileli yollardan noter sene
diyle arazi satışları yaparak bu senetleri koope

ratife koymak suretiyle, Elbeyli Tarım Kredi 
kooperatifinden kas defa ve n3 miktarda para 
almıştır, aldığı bu paralara karşılık şimdiye 
kadar ödemiş olduğu har hangi bir faiz mev
cut. mudur1? 

3. Vâki suiistimal ve haksızlıklar karşısın
da, adı gecen koperatife Bakanlık Müfettiş 
göndererek her hangi bir tahkikat yaptırmış 
mıdır? 

4. Muhtar Ahmet Kördeve'nin, suiistimal 
ve haksızlıkları karşısında. Bakanlıkça şimdiye 
kadar, hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 . 8 . 1968 

Teşkilatlandırana Genel Md. 
Şube remzi ve No. 1 - 2/6/8915 

Konu: Gaziantep Elbeyli Ta
rım Kredi Kooperatifindeki 
suiistimal Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 21 . 6 . 1968 günlü ve 7/767-6688/ 

41864 sayılı yazınız : 

Oğuzeli ilçesine bağlı 1839 sayılı Elbeyli Ta
rım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Köy Muhtarı Ahmet Kördeve'nin yapmış olduğu 
suiistimal hakkında, Alimantar köyünden Nah-
sen Berk ve arkadaşlarının, Başbakanlıktan 
20 . 6 . 1968 itarihinde Bakanlığımıza intikal 
eden 5 . 6 . 1968 günlü müşterek dilekçeleri ile 
bu Irıııı-^a Sayın Gaziantep Milletvekili Ali ih
san Göğü;; tarafından verilen yazılı soru öner
gesi üzerine durum T. G Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden sorulmuştur. 

Alman 11 . 7 . 1968 günlü ve 203907/1717 
sayılı cevabi yazıda; 

Oğuzeli şubelerine bağlı 1839 sayılı Elbeyli 
Tarım Kredi Kooperatifi Yöneltilin Kurulu Üye
si Ahmet Kördeve'nin, kendisine ait aynı arazi
yi ayn ayn kira mukavelesiyle Nahısen Berk ve 
Hâşim Dizgitlti'ye icara vererek karşılığında 
Nahsen Berk'e 2 000 lira ve Hâşian Dizgitli'ye de 
5 000 lira ikrazatta bulunulduğu ve adı geçen
lere yapılan bu ikrazatlann, Ahmet Kördeve ta
rafından kullanıldığının inceleme sonucu anla
şıldığı, 

Bu usulsüz işlem sebebiyle üye Ahmet Kör-
deve ile diğer kooperatif yönetieelerinm sorum-
lıüuklan cihetine gidildiği ve sonucundan ayn-

I ca bilgi verileceği belirtilmektedir. 
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Diğer taraftan Nalhsen Berk üzerindeki koo
peratif alacağının tamamen tahsil edildiği, Ha
şini Dizglitli üzerindeki kooperatif alacağına 
mahsuben 2 000 lira tahsil edilmiş olduğu, ba
kiye 5 039,50 lirayı da 30 . 11 . 1968 tarihine 
kadar ödemeyi Ahmet Kördeve'riin kabul etmiş 
bulunduğu, 

Bildirilmektedir. 

İlgililere de bu yolda bilgi verilmiştir. 
Keyfiyeti arz edenim. 

A. Türkel 
Ticaret Bakanı 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 3 . 1 . 1969 
iller id. Gn. Md. 

Şb. Md. 3. 23364/25-300/61 
Konu: Gaziantep Milletvekili 
Ali ihsan Göğüs'ün yazılı son? 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 21 . 6 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 6668/41864 - 7/767 sa 
yılı yazınız. 

Gaziantep ili Elbeyli Bucağı Tarım Kred' 
Kooperatifindeki suiistimallere dair Gazianiter 
Milletvekili Ali ihsan Göğüs tarafından veriler 
ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken cevaplar 
dırılımaısı istenilen Elıbeyli Tarım Kredi Koope 
ratifindeki suiistimallere dair yazılı soru öner
gesi incelendi. 

Bu konuda bahsi geçen Nahsen Berk imza^-
ila Bakanlığımızla verilen 30 . 4 . 1966 tarib>' 
dilekçe ilcisine binaen 13 . 5 . 1966 gün VP 
23364/25 - 300/3498 sayılı yazımızla Ticaret Ba
kanlığına intikal ettirilmiştir. 

Kanunen bu türlü muamelât adı çeçen Ba-
k̂mlMk™», tetkike tabi bulunduğundan kooperatif 
ilgilileri hakkında Bakanlığımızca yapılacak 
her hangi bir işlem bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

4. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan bâzı me
murların da 934 sayılı Kanundan istifade etti
rilmesine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/774) 

24 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut tara
fından aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevap-
laniırıİTitöisım rica ederim. 

Saygılarımla, 
Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili 
1959 senesinde 7244 sayılj Kanunun 5 nci 

maddesi ile, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışan memurların maaşları dondurulmuştur. Bi-
îâhara 7 . 12 . 1968 tarih ve 934 sayılı Kanun
la 7244 sayılı Kanun tâdil edilerek, her memur 
emekliliğine esas olan maaşından üç üst derece 
-naaş verilmesi hakkında çıkan kanuna rağmen, 
Bakanlığınızca hazırlanan bir talimatnameye gö
re bundan yalnız lise ve ortaokul mezunları olan 
memurlar istifade etmiş, u^un senelerini İktisadi 
Devlet Teşekküllerine veren diğer memurlar is
tifade ettirilmemişlerdir. Bu emektar memuda-
rm da istifade etmek imkânları var mıdır? Ko
nunun tetkik ettirilerek aynı işleri gören bu du
rumdaki memurlarım da halklarının verilmeısini 
"'üşiinüyor musunuz. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 6 . 1 . 1969 

"Tüsteşarlılk Yazı işleri Bürosu 
'Sayı: 9/11 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Genel SeEJîreterliği 27 . 6 . 1968 tarih 

*e 7/774-6733/42199 sayılı yazıları : 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan bâzı 

memurların da 934 sayılı Kanundan istif aide et-
'irifcıesdne daiir Bursa Milletcvekili Sayın Ka-
ı̂m Önadım tarafından verilen yazılı soru öner

gesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Kasım Önadım ta
rafından verilen yazılı soru önergesline Sanayi 
Bakanlığı cevabıdır : 

7244 ve 934 sayılı Kanunlar, barem dışmdan 
ücret alan personele, emekli keseneğinin üç üst 
derecesine kadar ücret ve kadro verileceği mec-
huriytini değil, verilebileceğini hükme bağla
mıştır. Tatbikat, kanunun lâfz.'na ve ruhuna uy
gun bir şekilde yürütülimekteıdir. 
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Bakanlığımızla ilgili iktisadi Devlet Teşek-
Mllerinin hepsinde kanunun bu esprisi göz 
önlünde tutularak, hizmet ifa eden personelim 
tahsil seviyesi ile birlikte tâyin edildiği görev
lerin taşıdığı değerlerin, hizmetin, değişik ve 
özel şartları ile ayrıca sorumluluk ve salâhiyet
leri kıymetlendirilmek suretiyle bir prensibe 
bağlanmış ve her teşekkül Yönetim Kurulu, tat
bikatın esaslarını tesbit eden kararlar istihsal 
etmiştir. 

Tefekkürlerde tatbikatın yerinde olduğunun 
bir nişanesi olarak, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Konfederasyonunun ve Sümef Federasyonunur 
teşekkür telgrafları zikredilebilir. 

5. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'm. 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Mehter 
Müziğinin yayınlanmasını yasak edip etmediğine 
dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Kürşad'tn yazılı cevabı (7/840) 

10 . 8 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

TRT nin Mehter Müziği hakkında almış ol
duğu karar dolayısiyle aşağıdaki sorumun Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı taralından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ve 
rica ederim. 

Kemal Ataman 
içel Milletvekili 

Tercüman Gazetesinin 10 Ağustos 1968 ta
rihli nüshasında, «TRT nin garip kararı: Meh
ter Müziği yasak» ve «TRT stüdyoları Vati
kan'ın St. Piyer Kilisesinin dua salonlarına dön
dü.» Başlıklı haber gerçeğe uygun mudur? Uy
gun ise Bakanlık bu kararı tasvibodiyor vv"r 

Etmiyor ise adı geçen kararın iptaline gidile
cek midir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 19 . 12 . 1968 

Bakanlık sözcülüğü 
6 - 15168 

Konu: İçel Milletvekili Ke
mal Ataman'm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30 . 9 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/840 7039-44391 sayılı 
yazıları. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun meh
ter müziğinin yayınlanmasını yasak edip etme-
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iiğine dair içel Milletvekili Kemal Ataman ta
rafından verilen yazılı soru önergesine TRT Ku
rumu Genel Müdürlüğünden alınan cevap ilişik
te takdim kılınmaktadır. 

Saygıyle arz olunur. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Milet Meclisi Başkanlığına 

TRT nin mehter miziğini yasakladığı hak
kındaki gazete haberi gerçeğe uygun değildir. 

Mehter müziğinin yasaklanması söz konusu 
olmadığı gibi, böyle bir konu TRT Yönetim Ku
mlunda görüşülmüş de değildir. 

6. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, İz
mir'in Kemalpaşa ilçesinde doludan zarar gören 
bağcılara yardım yapılmasına dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/866) 

31 . 8 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Baişkanlığma 

Ticaret Bakanlığına hitaben hazırladığım 
aşağıdaki yazılı sorumun gereğinin yerine geti
rilmesini saygı ile rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Şeref Bakşık 

Ticaret Bakanlığına : 

Aşağıdaki sorumun yazık olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

Ağustos 1968 ayının 15 nci ve 20 nci günle
rinde izmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bağcı 
bölgelerde karşılaşılan şiddetli yağmur ve do
ludan buradaki üzüm müstahsilinin büyük za
rar gördüğü haberi alınmıştır. Yüzde 80 oranın
da zararla dahi karşılaşan yerlerin bulunduğu, 
bu bölge halkından açıklanmıştır. 

Sayın Bakanlık durumu tesbit etmiş midir? 
Ve üzüm müstahsilinin bu acısını dindirecek 
%ir çare düşünmekte mildir? Düşünülüyorsa ön
görülen tedbirlerin mahiyeti nedir? 

Sorumun yazılı cevaplandırılmasını rica ede
rim. 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20 . 12 . 1068 
Dışticaret Dairesi 

Şube remzi ve No. 314.91.11 5/25845 
Konu: izmir Milletvekili Şe
ref Bakşık'm yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Milde! Menlisi Başkanlığına 
İlgi: 30 . 9 . 1968 gün ve M. M. Genel Sek

reterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/866-7119/ 
44924 sayılı yazıları. 

Yukarda tarihi ve »ayısı kayıtlı yazıları ekin
de alman, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dolu
dan zarar gören bağcılara drıir İzmir Milletve
kili Şeref Baksık'a ait 31 . 8 . 1968 tarihli ya
zılı soru önergesinde, Kemalpaşa ilçesi üzüm 
müstahsıllarınm şiddetli yağmur ve dolu sebe
biyle karşılaştıkları zarardan balhisle, Bakanlığı
mızca durumun tesbüt edilip edilmediği ve müs-
tahsıîa yardımcı olma bakımından ne gibi tedbir
lerin öngörüldüğü sorulmaktadır. 

Bakanlığımızca tesbit edilen duruma naza
ran, adı geçen ilçe ve çevresinde 3 - 4 bin ton 
cekirdekik kuru üzüm bağlardaki kurutma ser
gilerinde yağmura mâruz kalmış ve bu sebeple 
üzümlerde takriben 1,5 numarabik bir kalite ge
rilemesi olduğu anlaşılmıştır. (9 ve 10 numara
lardan 7 ve 8 numaralara düşme) 

Bölgedeki hasar miktarı % 15 ilâ % 60 nis-
betleri arasında değişmektedir. 

Zarar gören üzüm müstahsilinin karşılaştığı 
güçlükleri hafifletmeyi teminen, ilk tedbir ola
rak Kemalpaşa ilçesinde gerek Ziraat Bankası 
gerekse kredi kooperatiflerince müracaat eden 
üreticilerin borçlarının ertelenmesi yoluna gi
dilmiştir. 

Uzun vadeli tedbirler meyanında ise bağcılı
ğın bu gibi âfet ve zararlardan korunması mak-
sadiyle bir taraftan zirai sigorltanın geniş ölçü
de uygullaınmai3i imkânlarının araştırılmasına, di
ğer taraftan da Bakanlığımız ve Tarım Bakan
lığınca sergi yerlerinin ıslahı, tente ile örtül
mesi şartlarının tesisi ve bağlardaki asmallarm 
tel askıya alınlması konularındaki çalışmalara 
devam olunmaktadır. 

Ayrıca, 7 ve 8 numaralı çekirdeksiz kuru 
üzüm ihraç imkânlarının artırılması için de gay
retler sarf edilmekte olup, 30 . 9 . 1968 tarihli 
ve 5/20030 sayılı Talimatımızla dışkollarımıza 
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müstehl'k piyasalarda bu üzümlere pazar bu
lunması hususunda gayret sarf etmeleri bildiril
miştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

7. — 'Erzurum Milletvekili Nihal lUler'in, 
Fethiye ilçesinin Eşen bucağına bağlı Çukur İn
cir köyündeki iğfal olayına dair sorusu ve Ada
let Bakanı Hasan Dinecr ile İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın yazılı cevapları (7/907) 

18 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Balkanlı gına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri ve Adalet 
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Nihat Dliler 
Erzurum Milletvekilli 

Fethiye ilçesinin Eşen bucağına bağlı Çukur 
incir köyünde Ahmet Yorulmaz kızı 1953 do
ğumlu Emine Yorulmaz'ı birkaç ay evvel iğfal 
edlip zorla ırzına geçen maznun firari Mehmet 
Kurudere isimli şaftısın yakalanıp yakalanmadı
ğı, yakalanamayışmın sebeplerimi, yakalanmış 
ise hakkında kanuni takibat yapılıp yapılmadı
ğım, 

Mağdurenin babası Ahmet Yorulmaz'in 
9 . 10 . 1968 tarihli dilekçesine ne cevap veril
diği hususunun yazılı olarak acilen bildirilme
sini saygılarımla arz ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 11 . 1968 

C. İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 47249 

Konu: Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler'in yazılı soru 
önergesiiniin cevaplandırildığı 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgli: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 21 . 10 . 1968 gün ve 7/907 - 7343/46568 
sayılı yazılarına. 

Fethiye ilçesinin Eşen Bucağına bağlı Çu-
kurincir köyünden Emine Yorulmaz'ı iğfal edip, 
zorla ırzıma geçen sanık Mehmet Kurudere'nin 
yakalanıp yakalanmadığı, yakalanmayışının se-
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ı-io,r»irt-i VP. vfiikaV-nm^sa hakkında kanunî taki
bat yapılıp yapılmadığı konusunda, Erzurum 

! - rnı-'. Snym Nihat Diler tarafından içiş
leri Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltilmiş 

7" ^ 13 J k'm 1968 tarih1! yaz^ı soru öner
gesinin, Bakanlığımıza taallûk eden kısımları 
hakkında gerekli bilgi aşağıda arz edilmiştir. 

Fethiye ilçesinin Eşen bucağı Çukurincir kö
yünden Ahmet Yorulmaz kızı, 7 . 2 . 1953 do
ğumlu Emine Yorulmaz'm 16 - 17 . 12 . 19&7 
gecesi sanık Mehmet Kurudere tarafından zorla 
kaçırılıp, bir gece alakondulktan sonra babasına 
iade edildiği, bu fiilin imlenmesinde, Mustafa 
Vo^ın^nz v e Dıırkadm Yorulmaz'm sanık Meh
met Kurudere'ye yardımda bulundukları, bilâ-
hnx?, 10 . 4 . 1968 talihinle, aynı sanık Mehmet 
Kurudere'nin, suç arkadaşları Mustafa Yorul
maz ve Ramazan Yıldırım'in yardımları ile. Emi
ne Yorulmaz'ı rızasiyle kaçırıp, bikrini izale et
tiği ve mütaaddlit defalar ırzına geçip, 5.11.1968 
tarı;lbJ:ne kadar yanında alakoyduğu, bu tarihe 
kadar yapılan bütün aramalara rağmen sanık 
Mehmet Kurudere ile mağdure Emine Yorul
maz T. dsğrik yer ve ilçelerde gizlenmekte bu-
Tunmabn sebebiyle yakalanamadıkları, ancak 
devam ettirilen sıkı takip sonucunda, sanık ve 
mağdurenin İlçe jandarma Komutanlığına gelip, 
mezkûr tarihte teslim olmaları üzerine, sanık 
Mehmet Kurudere'nin 6 . 11 . 1968 tarihinde bu 
yer Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkifine 
karar verildiği fiilin vukuu ânında tevessül olu
nan hazırlık tahkikatının ikmal edilerek, 
7 . 11 . 1968 tarihli talepname ile, sanık Meh
met Kurudere ve suç arkadaşları hakkında is-
nadolunan suçlardan ve mağdurenlin babası Ah
met Yorulmaz hakkmda da, 4 000 lira alıp kı
zına erkek tedanki suçuna teşebbüsten dolayı 
Fethiye Sorgu Hâkimliğine kamu dâvası açıl
dığı ve adı geçen Ahmet Yorulmaz'in yapılan 
sorgusunu mütaalkıp 6 . 11 . 1968 tarihinde ke
za mahkemece tevkifine karar verildiği, bu yer 
Cuımıhuriyet Savcılığının bildiri minden anlaşıl
mıştır. 

Önergede ayrıca, mağdurenin babası Ahmet. 
Yorulmaz'm 9 . 10 . 1968 tarihli dilekçesine ne 
cevap verildiği hususu sorulmakta ise de, Ah
met Yorulmaz tarafından gerek adlî mercilere 
ve gerekse Bakanlığımıza verilmiş 9 . 10 . 1968 
tarihli bir dilekçenin mevcudiyetine rastlana-
maımıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmaısmı arz ederim. 

Hasan Dinçer 
AdaM Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 31 . 12 . 1968 

Jandaırma Gen3İ Komutanlığı 
Ankara 

isth. : 0622.12 - 6 - 68 III. Ş. 2. Ks. 
Konu: Soru önergesinin ce-
vaplamdırıldığı. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Fethiye ilçemi Esen Bucağına bağlı Çukurin

cir köyünden Ahmet kızı 1953 doğumlu Emine 
Yorulmaz'm, kaçırılarak ırzına geçilmesi olayı 
ile ilgili olarak, Erzurum Millet vekili Sayın Ni
hat Diler'in Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş 
olduğu 18 Ekim 1968 tarihli yazılı soru önergesi 
cevabıdır : 

1. Mağdure Emine Yorulmaz'ı 16 - 17 Ara
lık 1967 .gecesi aynı ilçenin Karadere köyünden 
Osmamoğlu 1930 doğumlu Mehmet Kurudere ta
rafından zorla kaçırıldığı şikâyeti üzerine, sanık 
Mehmet Kurudere ve suç ortakları aynı yerden 
Mustafa Yorulmaz ve eşi Duru Kadın Yorulmaz 
jandarma tarafından yakalanıp 25 Ocak 1968 
tarihinde Fethiye C. Savcılığına teslim edilmiş 
ise de delil yetersizliğinden sanıklar serbest bı
rakılmıştır. 

2. Mağdure Emine Yorulmaz, aynı sanık 
Mehmet Kurudere tarafından 10 Nisan 1968 ta
rihinde ikinci defa kaçırılmıştır. 

Sıkı taMp neticesi sanık Meihmet Kurudere 
ve mağdure Emine Yorulmaz 6 Kasım 1968 ta
rihinde tekrar yakalanıp Adliyeye teslim edil
miş, sanık Mehmet Kurudere tevkif edilmiş, 
mağdure Emine Yorulmaz babası Ahmet Yorul-
maz'a teslim edilmiştir. 

3. Olayda şikâyetçi görülen Ahmet Yorul
maz, reşjit olmıyan kızı Emine Yorulmaz'ı sanık 
Mehmet Kurudere ile başkalarıma para mukabi
linde satmış olduğundan adlî makamlarca tevkif 
edilmiştir. 

4. Mağdure Emine Yorulmaz, babası Ahmet 
Yorulmaz'm 9 Ekim 1968 tarihli dilekçesi kay
dına rastlanmamıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 
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8. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in. 
Konya'nın, Beyşehir ilçesine bağlı Başlamış kö
yüne ait suların, Höyük kasabasına getirilme te
şebbüsüne dair sorusu ve Köy tşleri Bakanı Tl. 
Turgut Toker ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'-
m yazılı cevapları. (7/908) 

18 . 10 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy isleri ve İçişleri 

bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı arz ederim. 

Saygılarımla. 
S. Faruk Önder 

Konya Milletvekili 

Konya vilâyeti Beyşehir kazasının Başlamış 
kövü hayvancılık ve kısmen de ziraatle geçinen 
fakir bir köydür. Bu köy gerek hayvanlarına 
ve gerekse kendilerine lâzım olan suvu hudutları 
içinde bulunan Oifte Pınar ve Akpmar namiyle 
mâruf iki pınardan ve bu pınarlardan suyunu 
alan birkaç çeşmeden temin etmektedir. Bu kö
yün hudut komşusu bulunan Höyük kasabası 
kendi hudutları içinde mebzul suva sahip bu
lunmasına rağmen Başlamış kövündeki suyun 
efsafmm biraz daha iyi olması dolayısiyle bu 
suyu kasabalarına götürmek gayreti içindedir
ler. Takriben 35 - 40 seneden beri devam eden 
bu arzu gerek kasabalarında fazla suyun mev-
cudolusu ve gerekse Başlamış köyü hudutları 
dâhi1 inde ihtiyaca salih başkaca suyun bulun
maması hasebiyle yerine getirilmemektedir. 1932 
VPI 1967 senelerinde Konya il idare heyeti tara-
fîndan da Başlamış köyünün hakkı teslim edile
rek Höyük kasabasının bu arzusu reddedilmiş
tir. 

1968 senesinde YSE Genel Müdürlüğüne in
tikal eden bu ihtilâfın tetkiki için gönderilen 
îlhami ve Sevinç ismindeki iki mühendisten 
müteşekkil heyeti Höyük kasabası Belediyesi tara
fından kasaJbada mevcut 11 pınardan ancak 3 - 4 
tanesi gösterilmiş olmasına rağmen bu heyetin de 
raporlarında Başlamış köyüne ait suyun Höyük 
kasabasına verilmesine lüzum olmadığı hususu
nu belirttikleri tesbit edilmiştir. 

Hâl böyle iken Başlamış köyünün küçük ol
ması ve iktidar partisine daha az nisbette rey 
vermiş olması buna mukabil Höyük kasabasının 
rey adedinin daha çok ve iktidara menfaat mu-
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kabili daha fazla boyun eğdiği için Konya Se
natörlerinden Mehmet Barış'ı ve Konya Millet
vekillerinden Kemal Ataman'm YSE Genel Mü
dürlüğüne vâki tazyikleri sonucunda yukarda 
"iikri geçen tetkik heyeti raporunun ortadan 
kaldırılarak Cifte Pınar ve Akpmar ismiyle mâ
ruf Başlamış köyüne ait suların Höyük kasaba
lına verilmesi cihetine gidildiği ve Höyük kasa
bası içinde 11 aded bol suyu bulunan icilebile-
cek menba varken 10 Km. mesafeden fuzulî mas
raf ihtiyariyle su getirilmesi teşebbüsüne geçil
diği öğrenilmiştir. 

1. Bu hususlar doğru mudur. 

2. Adı geçen mühendislerin raporları ne 
ma/haldedir. 

3. Konva Valiliğinin bu husustaki mütalâ
ası ne şekildedir? 

4. Höyük kasabası Belediye Başkanının 
mahalline giden tetkik heyetinin taşa tutturdu
ğu ve kasaba içinde suları göstermediği ve bun
dan korkan heyetlerin iyi tetkikler yapamadığı 
hakkında Bakanlığın bilgisi var mıdır. 

5. Bu su dolayısiyle evvelce her hangi bir 
hâdise çıkmış mıdır? Çıkması melhuz hâdiseleri 
önlemek için tedbir alınmış mıdır? 

T. C. 
löy İşleri Balkanlığı 16 . 12 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4354 

Konu : Konya Milletvekili S. Fa
ruk Önder'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 10 . 1968 <T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/908 T. ve 7344/46566 sayılı yazı. 

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Başlamış 
köyüne ait suların, Höyük kasaJbasma getirilme 
teşebbüsüne dair 'Konya Milletvekili S. Faruk 
Önder tarafından İçişleri Bakanlığı ile Bakan
lığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin Bakan
lığımı ilgilendiren kısmının cevabı ilişijk ola
rak sunulmuştur. Arz ederim. ' 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 'Başlamış 
köyüne ait suların, Höyük kasabasına getiril
me teşebbüsüne dair Konya Milletvekili S. Fa-
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ruk önder tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Köy işleri Bakanlığını ilgilendiren 
kısmının cevabıdır. 

1. Beyşehir - Höyük 'kasabası içinde bulu
nan membalarm defalarca etüt ve tahlilleri 
yaptırılmış, sarfiyatları kontrol ettirilmiştir. 
Yaptırılan bakteriyolojik ve kimyevî tahliller 
neticesinde bu membalardan bir kısmının içi-
lemiyecek durumda olduğu, bir kısmının da Hö
yük kasabasına nazaran daha aşağı seviyede ol
ması nedeni ile terfii icaJbettirdiği, diğer bir 
kısmının ise, ihtiyacı karşılıyamadığı ve sarfi
yat bakımından homojenlik gösteremediği gibi 
faktörlerle isale edilmelerine imkân görüleme
miştir. Bunun üzerine daha uzaktaki Çiftepı-
nar ve Akpmar memıbalannda kaptaj ve araş
tırmaları yapılarak bu membalarm sarfiyatla
rı artırılmış ve bakanlıkça onaylanan 4.10.1968 
gün ve 1968/18 sayılı kararla Höyük ve Başla
mış köyüne müştereken tahsis edilmiştir. (Hö
yük için 4.4:5 İt/sn, Başlamış için 0,96 İt/sn) 

2. Höyük kasabası sınırları içinde bulu
nan membaİTcm durumları ayrı ayrı 1. madde
de olduğu gibi tesbit edilmiş olduğu halde Baş
lamış köylülerinin kasabaya yakın başka mem
balarm bulunduğunu iddia etmeleri üzerine 
Konya Mmtaka Kontrol Amirliğince ve Başla-
mış'lılann ela bulunduğu bir kurul tarafından 
bütün membalar gezilmiş, sarfiyatları ölçülmüş 
ve hasırlanan tutanak bütün heyet üyeleri ta
rafından imzalanmıştır. Başlamışlılarm kendi 
imzaları da bulunmasına rağmen bu rapora iti
raz etmeleri üzorine, bir kere de durum merkez 
elemanlarınca ctüdettirilmesine lüzum görül
müş ve önergede adı geçen mühendisler mahal
line gönderilmiştir. Verilen rapor, membalarm 
yeniden ölçülmesinden ibaret bulunmaktadır. 

3. Konya Valililiği de, yukarıda adı geçen 
Çiftepınar ve Akpınar membalarının Hö
yük kasabası hudutları içinde bulundu
ğu, mevcut idari tahkikat neticeleri, mah
keme ve idare heyeti kararlarının bu 
durumu ispatlacuğmı, ihtilaflı pınarlar 
Başlamış köyü hudutları içinde olsa ve 
membalarm Bağlamış köyüne aidiyeti evvelce 
verilmiş ferman veya mahkeme ilâmı gibi vesi
kalara bağlanmış bulunsa dahi 7478 sayılı Köy-
içme suları hakkındaki Kanunun 11. madde-

j si gereğince pınarların Höyük kasabasına tah
sis olunabileceği, bu nedenle 1. maddede belir
tildiği üzere adı geçen membalarm Höy'djk ka
sabası ile Başlamış köyk içmesuyu ihtiyaçlarını 
karşılık tutmak şartiyle tahsis edilmesinde ve 
yapılan işlemde bir kanunsuzluk ve hakkaniye
te aykırılık olmadığı mütalâasmdadır. 

4. Höyük [kasabası ve Belediye Başkanı
nın, mahalline giden tetkik heyetini taşa tut
turduğu ve kasaba içindeki suları göstermediği 
ve bundan korkan heyetin iyi tetkikat yapma
dığı hususunda, gerek heyet üyelerinden, ge
rekse Konya Mıntaka Kontrol Amirliği ve Vali
likten her hangi resmî bir şikâyet vâki olma
mıştır. 

Akpmar ve Çiftepınar membalarının Höyük 
ve Başlamış köylerine tahsis edildiğine dair ka
rarın bir nüshası 1 . 10 . 1968 tarihinde Kon
ya Valiliğine gönderilmiştir. 

Gerekli tedbirlerin alınarak, kararın tatbi-
* kini sağlamak ve köylüleri uzlaştırmak valili-

I ğin görevleri içindedir. 

Bütün bunlara rağmen, her hangi bir yanlış 
durumun önlenmesi bakımından mezkûr kara
rın tatbiki cihetine gidilmeden önce, konunun 
teknik ve idari yönden bir defa daha tetkiki 
için ilgililere gerekli talimat verilmiş bulun
maktadır. 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 3 . 1 . 1969 
Mahallî td. Gn. Md. 

Şb. Md. : 631 - 538 -16/286 
3. D. R. M. 

Konya Milletvekili S. Faruk önder'-
in yazılı soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 10 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
I Kanunlar Müdürlüğü 7/908 - 7344 - 46566 sa

yılı yazınız. 

Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlı Başla
mış köyüne ait içme sularının Hüyük Kasaba
sına getirilme teşebbüsüne dair Konya Millet
vekili Saaym S. Faruk önder tarafından veri
len yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı il
gilendiren 4 ncü ve 5 nci maddeleri aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 
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4. Yazılı soru önergesinde bahis konusu 
edilen Hüyük Kasabası ile Başlamış köyü ara
sındaki içme suyu anlaşmazlığını yerinde ince
lemek üzere Vali Muavini Mustafa Tütüncü'-
nün başkanlığında Y. S. E. teknik elemanların
dan kurulu bir heyetin mahalline gönderildi
ği, ve bu heyete dâhil bulunan Su Teknisyeni 
Orhan özbilgiç'in, Hüyük Kasabasında ve bu 
kasabanın bir mahallesi olan Suludere'de ince
leme yapmasına, su miktarlarını ölçmesine mü
dahalede bullnan olmadığı, ancak, bir aralık 
Y. S. E. pikabı içerisinde iki Başlamışlı vatan
daşın Suludere mahallesine gelmesinin, orada 
toplanmış bulunan halkı galeyana getirdiği ve 
gelenlerin kadınlar tarafından taşlandığı. 

Olayda Belediye Başkanının her hangi bir 
rolü bulunmadığı gibi kasaba içindeki suları 
göstremediği ve bundan korkan heyetin iyi 
tetkikler yapamadığı yolundaki iddiaların da 
varidolmadığı, 

5. Bahis mevzuu anlaşmazlık dolayısiyle 
Hüyük Kasabası ile Başlamış köyü arasında 
daha önce her hangi bir hâdisenin çıkmamış bu
lunduğu ve halen kış mevsimi dolayısiyle bu 
konuda henüz bir çalışmanın yapılmadığı, 1969 
programına alınarak inşaata başlandığı tak
dirde gerekli idari ve inzibati tedbirlerin alı
nacağı, 

Konya Valiliği ile yapılan yazışmalardan 
anlaşılmıştır. 

Arz ederim.. 
İçişleri Bakanı 

Dr. Faruk Sükan 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, yeni yazılan ders kitaplarının incelenme

sine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam îlhami 
Ertem'in yazılı cevabı. (7/918) 

13 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-
lâtinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum Milletvekili 
Bakanlığınız, her türlü yardımcı ders kita

bını müsvedde olarak değil, ancak tabedildik
ten sonra incelemekte, bu yoldaki taleplere 
«Kitabınızı bastırıp da gönderiniz» denilmek
tedir. 

8 . 1 . 1969 O : 1 

Bu yoldaki davranışın hukukî mesnedi ne
dir? 

Bastırılan ve bu suretle birçok masraf edi
len kitabın uygun bulunmaması halinde yapı
lan masrafların hangi tarafa aidolacağı hu-
kukan üzerinde durulabilecek ve dâva konu
su olabilecek bir husustur. Bakanlığınız konu
nun bu cephesi üzerinde durmuş ve hukukî ay-
kırılklannı incelemiş midir? 

2. Yardımcı ders kitaplariyle ilgili yönet
meliklerin yeniden ele alamması ve kitapların 
basıldıktan sonra incelenmesi uygulanmasın
dan vazgeçilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 1 . 1969 

özel 6 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 .11.1968 tarih ve 7/918 - 7677/47844 
sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nin, yeni yazılan ders kitaplarının incelenmesi
ne dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Erftem 

Millî Eğitim Bakanı 

Çorum Milletvekili Saym Lâtif Sarıyüce'nin, 
yeni yazılan ders kitaplarının incelenmesine 
dair 13 . 11 . 1968 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız. 

5429 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, Bakan
lığımızı, ders kitaplarının seçilmesi ve bunla
rın nitelikleri ile satış fiyatlarının tâyin edil
mesi işi ile görevlendirmiştir. Ders kitabı ola
rak kullanılmıyan, okul veya sınıf kitap
lıklarında bulundurulmak suretiyle ders konu
larının işlenmesinde, diğer araçlar gibi, öğren
cilere yardım eden başvurma kitapları arasın
da kendisine yer verilmekte olan, fakat, bir 
ders kitabı şekil ve tertibini aldığı için «yar
dımcı ders kitabı» adı verilen kitap türü ise, 
başvurma kitapları ve diğer kitaplık ile bir
likte, 5429 sayılı Kanunun konusu olan «ders 
kitapları» kavramının tamamen dışındadır. 

Kanun ile Bakanlığımıza verilmiş bir 
hizmet olan «ders kitapları» konusu dışındaki 
yardımcı ders ve başvurma kitapları, basılmış 
olanlar arasından - hazırlıyanlarm müracaat
ları üzerine - bir inceleme sonunda seçilmek 
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suretiyle sağlanmaktadır. 5429 sayılı Kanuna 
göre hazırlanmış ve 1 Nisan 1965 tarihinde yü
rürlüğe girmiş olan «Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı okullarda okutulacak ders kitapları
nın inceleme zamanı ile basılma ve dağıtılma
larının ne yolda yapılacağı hakkında Yönetme
lik» de ise yalnız ders kitaplarının müsvedde 
halinde incelenmesi hususlarına dair hükümler 
yer almış bulunmaktadır. 

Bütün okullarda kullanılan 826 ders kitabı
na karşılık, listelerde yer alan yardımcı ders 
ve başvurma kitapalrmın sayısı 1 232 dir. Bun
ların müsvedde halinde incelenmesi kabul edil
diği takdirde, bu sayının ve iş hacminin en az 
beş misli artacağından şüphe edilemez. Bu ise; 
kanunun yüklemediği bir hizmet için bu alan
daki teşkilât kadrolarının bu oranda, gereksiz 
olarak, artırılması sonucunu doğuracaktır. 

Ders kitabı türünde olmıyan yardımcı ders 
kitaplarının, bu sebeplerle, müsvedde halinde 
iken incelenmesi mümkün olmamaktadır. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Örcünlü köyüne su getiren boru 
hattının patlama sebebine dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Salâhatiin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/924) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Köy İşleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
istanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı Örcünlü 

köyüne su getirmek için YSE tarafından yap
tırılan 3 Kim. su borusunun muhtelif yerlerin
den patlaması neticesinde köy susuz kalmak
tadır. Bu patlamaların sebebi nedir? Bu patla
maların sorumluları kimlerdir? Bu patlama-
maların önlenmesi için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir?. 

(Aynı durum Çatalca'nın Karaca köy ve Hi-
sarbeyli köyleri arasındaki su borulariyle Nak
kaş köyünün su borularında da görüldüğü 
ileri sürülmektedir.) 

T. 0. 
Köy işleri Bakanlığı 3 . 1 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 23 

Konu : istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 11 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/924 - 7815/48332 sayılı yazı. 

İstanbul'un Örcünlü köyüne su getiren boru 
hattının patlama sebebine dair İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker tarafından verilen yazılı 
soru önergesi cevabı ilişik olarak gönderilmiş
tir. 

Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

İstanbul'un örcünlü ve diğer bâzı köylere 
su getiren boru hattının patlama sebebine dair 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından 
Köy İşleri Bakanlığına yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

1. İstanbul - Çatalca - örcünlü köyünün 
içmesuyu tesisi mahallinde tetkik ettirilmiş, 
tesisin normal şekilde çalıştığı ve her hangi 
bir arızanın bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

2. Karacaköy ve Hisarlı köylerinin içme
suyu tesisleri 1966 yılında grup olarak ele 
alınmak suretiyle, 1967 bütçe yılında ikmal 
edilmiş, tesisin katı kabulü henüz yapılama
mıştır. Karaca köylülerin vanalarla oynamaları 
neticesinde, fazla tazyike mâruz kalan PVC bo
rularının bâzı yerlerinde patlamalar meydana 
geldiğinden, tesisin bu gibi kısımlarında halen 
onarımlara devam edilmektedir. 

3. Nakkaş köyü içmesuyu tesisinin kapta-
jında halihazırda 0,50 İt/sn lik su mevcuttur. 
Buna mukabil köy içerisinde 7 aded depolu 
çeşme bulunmakta olup mevcut su ihtiyacı kar-
şılıyamamaktadır. Mahallinde yaptırılan ince
leme neticesinde borularda patlama tesbit edile
memiştir. 

Bu köyün içmesuyu miktarının yeterli sevi
yeye getirilmesi için çalışmalarımız devam et
mektedir. 1969 bütçe yılı içersinde, köye yeterli 
su temin edilmesine çalışılacaktır. 
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11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilcesine bağlı Durusu köyü 
yolunun 3 kilometrelik kısmının yapılmama se
bebine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp ile Köy İşleri Bakanı Salâhattin 
Kıhç'ın yazılı cevaplan (7/926) 

20 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve Köy İş
leri bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırmasını rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

SORU : 
istanbul ili, Çatalca ilçesine bağlı, Durusu 

(Terkos) köyünün sapaktan köye kadar olan 
yaklaşık olarak 3 Kim. lik yolunun 25 - 30 se
nedir yapılmadığı ileri sürülmektedir. Karabu
run ve Yeniköye gidiş yolu üzerinde bulunan 
bu önemli yol kısmının yapılmamasının özel 
bir sebebi var mıdır? Varsa nedir? Yoksa ne 
zaman yapılması düşünülmektedir? 

T. (!. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususî Kalem 
, Sayı : 445 - 33799 11 . 12 . 1968 

Konu : istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 11 . 1968 gün ve 7 - 926/7817 -

48331 sayılı yazınız. 
istanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu 

köyü yolunun 3 kilometrelik kısmının yapıl
mama sebebine dair istanbul Milletvekili Re
şit Ülker tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızla ilgisi bulunmadığına 
bilgilerinizi arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 20 - 00093 3 . 1 . 1969 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 11 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7; 926 - 7817/48331 sayılı yazıya. 
istanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu 

(Terkos) köyü yolunun 3 km. lik kısmının 

yapılmama sebebine dair istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker tarafından verilen yazılı soru öner
gesi cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. Arz 
ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

istanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Durusu 
(Terkos) köyü yolunun 3 km. lik kısmının ya
pılmama sebebine dair istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker tarafından Köy işleri ve Bayındır
lık bakanlıklarına yöneltilen yazılı soru öner
gesinin Köy işleri Bakanlığınca verilen ceva
bıdır. 

istanbul - Çatalca ilçesine bağlı Devlet 
yolu İlt. Durusu (Terkoz) köyünün yolu, Dev
let yolu ağında bulunduğundan, bu yolun 
inşası Bakanlığımız görev konuları dışında 
kalmakta, TOK (Karayolları Genel Müdürlü
ğü) nü ilgilendirmektedir. 

Bu itibarla, önergenin Bayındırlık Bakan
lığınca cevaplandırılması gerekmektedir. 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poyraz köyün
de barınak yapılmasına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/947) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 11 . 1968 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul ili, Beykoz ilçesine bağlı Poyraz 

köyünde Karadenizde balıkçılık yapan, balık
çı teknelerinin barınması için evvelce yapılma
sına karar verilen Balıkçı Barınağının bugüne 
kadar yapılmamasının sebebi nedir? 

Balıkçılığımız bakımından hayati önemi 
olan bu barınağın ne zaman yapılması düşünül
mektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakan lığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 463/34979 24 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

2 . 12 . 1968 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
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7/947 - 7912/48647 sayılı yazıları karşılığıdır : 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in 

Poyraz köyünde "bir Balıkçı Barınağı yapılma
sına dair yazılı sorusu aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

Poyraz köyde "bir "balıkçı barınağı yapılması 
hususnda alınmış bir karar olmamakla bera
ber, bütün kıyılarımızda imkânlarımız nisbe-
tinde etüt ve proje çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu meyanda balıkçılık için önemli bir mevkii 
bulunan Poyrazköy balıkçı barınağı mevzuun
da da etüt ve proje çalışmaları yapılmıştır. 
Barınağın takribi keşfi 10 milyon lira merte
besindedir. 

Halen inşaatları devam etmekte olan 11 
aded balıkçı barınağına ilâve olarak 1967 ve 
1968 yıllarında yeni barınak inşaatının ele 
alınması hususu bütçe imkânları muvecehesin-
de programa ithal edilememiştir. 1969 yılında 
da 1965 yılında ihale edilmiş bulunan 11 aded 
balıkçı barınağı inşaatlarına devam edilecek
tir. 

önümüzdeki yıllarda yeni balıkçı barınak
ları için ödenek ayrılması mümkün olduğu tak
dirde derhal Poyrazköy balıkçı barınağı in
şaatı işine tevessül edilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

13. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Trafik fonundan hangi belediyelere 
yardım yapıldığına dair sorusu ve Faruk S il
han'ın yazılı cevabı (7/954) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında tavas
sut buyrulmasmı saygiyle rica ederim. 

Hasan Tahsin Uzun 
Kırklareli Milletvekili 

1. Trafik fonundan 1961 - 1962 - 1963 -
1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 yıllarında Kırk
lareli iline bağlı hangi belediyelere ne miktar 
da yardım edilmiştir? 

2. Yardıma esas olarak takibedilen belirli 
ölçüler nelerdir? 

3. Yardım yapılan belediyelere tahsis edi- | 

len ödeneklerin yerine harcanıp harcanmaması 
kontrol ediliyor mu? 

4. Trafik fonundan gönderilen yardımın 
tahsis edildiği konu dışında kullanılması ha
linde ilgili belediye hakkında cezai kovuş
turma zaruri olduğuna göre bu şekilde Bakan
lığa intikal etmiş konular mevcut mudur? 

5. Trafik fonundan yardım gören bele
diyelerin Belediye başkanları hangi siyasi par
tidendir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 3.1.1969 

Mahallî îd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. HB. Şb. Md. 

Sayı : 622-402-1-294 
Konu : Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun'un Trafik fonu ko
nulu yazılı soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 

Uzun tarafından verilip 4 . 12 . 1968 gün ve 
Kanunlar Müdürlüğü 7943/48742 - 7/954 sayılı 
yazılan ile Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı 
soru önergesi incelendi : 

1. 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtlan Vergisi Kanunu ile ihdas 
olunan müşterek trafik fonundan 1963 - 1968 
yılarında Kırklareli ilinin hangi belediyelerine 
ne miktar yardım yapıldığına dair düzenlenen 
liste ilişikte sunulmuştur. 

2. Yardımlar, Bayındırlık Bakanlığı ile Ba
kanlığımız tarafından müştereken hazırlanmış 
ve 13 . 10 . 1966 günlü ve 12425 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan «Müşterek Tra
fik Fonu Tahsis Yönetmeliğinin 7, 9, 16 ve 17 
nci maddelerinde tesbit edilen esaslara göre ya
pılmaktadır. 

3. Müşterek Trafik fonundan yapılacak 
ödemeler; adı geçen yönetmeliğin 18 nci madde
sinde de açıklandığı üzere lehine tahsis yapılan 
mahallî idarece hizmetin yapımı; 

a) Mütaahhide ihale edilmişse, hakediş ra
poruna istinaden işin mütaahhidine, 

b) Resmî daire ve müesseselerle anlaşma 
suretiyle yaptırılmışsa müsbit evrak karşılığın
da işi yapan daire ve müeseseye, 

c) Emaneten yaptırılmışsa iş miktarına gö
re düzenlenen müsbit evrak karşılığında lehine 
tahsis yapılan idareye, 
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İller Bankasınca yapılmaktadır. 
Bu suretle tahsis edilen ödeneklerin yerine 

harcanması sağlandığı gibi yönetmeliğin 23 ncü 
maddesi gereğince tahsislerin projesine uygun 
olarak kullanılıp kuManılmadığı ayrıca valilik
ler ve mülkiye müfettişleri ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü teşkilâtı aracılığı ile kontrol edil
mektedir. 

4. Trafik fonundan gönderilen yardımın 
tahsis edildiği konu dışında kuManılması veya 
her hangi bir suretle kanun ve yönetmelik hü
kümlerine aykırı işlemlerin görülmesi halinde, 
ilgililer hakkında kovuşturma yapılmakla birlik
te aykırılığın giderilmesine ve yanlış işlemin dü
zeltilmesine kadar ilgili mahallî idareye yeni bir 
tahsis yapılmıyacağı yönetmeliğin 23 ncü mad
desinde öngörülmüş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bu konuda yalnız 1963 malî 
yılında Ankara Belediyesine yapılan 4 170 000 
[liralık tahsisatın 2 110 000 liralık kısmının mak

sat dışında harcanılmasma söbebolan Ankara 
eski Vali ve Belediye Başkanı Enver Kuray, Be
lediye Başkanı Halil Sezai Erkut, Belediye He
sap İşleri Müdürü Galip Yücel haklarında mül
kiye. müfettişlerince tahkikat yapıldığı, bunun
la birlikte belediyeye maksat dışı harcanan pa
rayı bfloke etmediği takdirde ikinci bir tahsisin 
yapılamıyacağınm duyurulduğu, bilâhara mev-
zuubahis paranın bloke edildiğinin bildirilmesi 
üzerine sinyalizasyon için yeniden yardım yapıl
dığı, bunun dışında Bakanlığımıza intikal etmiş 
tahsis dışı harcama mevcut bulunmadığı anla
şılmıştır. 

5. Trafik fonundan yardım gören belediye
lerin başkanlarının parti durumlarını gösteren 
(liste de ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

Kırklareli ili belediyelerine 1963 - 1968 yıllarında Bakanlığımız emrinde bulunan müşterek 
trafik fonundan yapılan tahsisler : 

Tahsisat 
Tahsis miktarı 

Belediye adı edilen yıl Yapılan tahsisin cinsi Lira 

Kırklareli Bl. 

Lüleburgaz Bl. 

1963 1. Trafik imtihan pisti 25 000 
2. Standart işaret lev. ve çizki boyası 3 000 

1966 Otopark 
28 000 

100 000 
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1963 yılında 
Belediye başkanının 

Belediye adı mensubolduğu 
ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Adana (Adana) 
Adıyaman (Adıyaman) 
Afyon (Afyon) 
Ağrı (Ağrı) 
Amasya (Amasya) 
Ankara (Ankara) 
Antalya (Antalya) 
Artvin (Artvin) 
Balıkesir (Balıkesir) 
Bilecik (Bilecik) 
Bingöl (Bingöl) 
Bitlis (Bitlis) 
Bolu (Bolu) 
Burdur (Burdur) 
Bursa (Bursa) 
Çanakkale (Çanakkale) 
Çankırı (Çankırı) 
Çorum (Çorum) 
Denizli (Denizli) 
Diyarbakır (Diyarbakır) 
Edirne (Edirne) 
Elâzığ (Elâzığ) 
Erzincan (Erzincan) 
E rzurum. (E rzurum) 
Eskişehir (Eskişehir) 
Gaziantep (Gaziantep) 
Giresun (Giresun) 
Gümüşane (Gümüşane) 
Antakya (Hatay) 
İskenderun (Hatay) 
Mersin (İçel) 
İsparta (İsparta) 
İstanbul (İstanbul) 
izmir (izmir) 
Kars (Kars) 
Kayseri (Kayseri) 
Kastamonu (Kastamonu) 
Kırşehir (Kırşehir) 
Kırklareli (Kırklareli) 
Kocaeli (Kocaeli) 
Konya (Konya) 
Kütahya (Kütahya) 
Malatya (Malatya) 
Manisa (Manisa) 
Maraş (Maraş) 

A.P. 
Y.T.P. 

A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 

A P . 
C.H.P. 

A.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
• A.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 

8 . 1 . 1969 O : 1 

Belediye başkanının 
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Mardin (Mardin) 
Muğla (Muğla) 
Muş (Muş) 
Nevşehir (Nevşehir) 
Niğde (Niğde) 
Ordu (Ordu) 
Rize (Rize) 
Adapazarı (Sakarya) 
Samsun (Samsun) 
Siirt (Siirt) 
Sinop («Sinop) 
Sivas (Sivas) 
Tekirdağ (Tekirdağ) 
Tokat (Tokat) 
Trabzon (Trabzon) 
Tunceli (Tunceli) 
ürfa (Urfa) 
Uşak (Uşak) 
Van (Van) 
Yozgat (Yozgat) 
Zonguldak (Zonguldak) 

C.H.P. 
C H P . 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C H P . 

A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C H P . 

A.P 

1964 yılında 

Belediye başkanının 
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Ceyhan (Adana,) 
Bilecik (Bilecik) 
Bursa (Bursa) 
Çankırı (Çankırı) 
Diyarbakır (Diyarba'kır) 
Edirno (Edirne) 
Elâzığ (Elâzığ) 
Gümüşane (Gümüşane) 
iskenderun (Hatay) 
istanbul (istanbul) 
izmit' (tzmjir) 
izmit (Kocaeli) 
Malatya (Malatya) 
Tekirdağ (Tekirdağ) 
Malkara (Tekirdağ) 
Bandırmja (Balıkesir) 
Söğüt ; (Bilecik) 
Çanakkale (Çanakkale) 

C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 

C H P 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
C.H.P. 

A.P. 
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Belediye başkanının 
ıBelediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Denizli (Denizli) 
Erzurum (Erzurum) 
Horasan (Erzurum,) 
Oltu (Erzurum,) 
Eskişehir (Eskişehir) 
Gaziantep (Gaziantep) 
İzm'ir (îzmjir) 
Kayseri (Kayseri) 
Yeşilhisar (Kayseri) 
Konya (Konya) 
Manisa (Manisa) 
Ordu (Ordu) 
Ayancık (Sinop) 
Çerkesköy (Tekirdağ) 
Mürefto (Tekirdağ) 
Saray (Tekirdağ) 
Şarköy (Tekirdağ) 
Van (Van) 

A.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
Y.T.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
C.H.P. 

1965 yılında 

Belediye başkanının 
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Ağrı (Ağrı) 
Ankara (Ankara) 
Antalya (Antalya) 
Balıkesir j(Balıkesir) 
Bursa (Bursa) 
Uzunköprü ,(Edirne) 
Antakya, (Hatay) 
İstanbul (İstanbul) 
Kars (Kars) 
Kırşehir (Kırşehir) 
Konya (Konya) 
Kütahya (Kütahya) 
Maraş (Maraş) 
Nevşehir ,(Nevşehir) 
Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
Tokat (Tokat) 
Yozgat (Yozgat) 

A P . 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 

M.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Y.T.P. 
A.P. 

C.H.P. 

8 . 1 . 1969 O : 1 

1966 yılında 

Belediye başkanının 
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Adıyaman (Adıyaman) 
Gölbaşı (Adıyaman) 
Karaköse (Ağrı) 
Ankara (Ankara) 
Antalya (Antalya) 
Manavgat (Antalya) 
Balıkesir (Balıkesir) 
Ayvalık (Balıkesir) 
Dursunibey (Balıkesir) 
Edremit (Balıkesir) 
Erdek (Balıkesir) 
Havran (Balıkesir) 
Söğüt (Bilecik) 
Bolu (Bolu) 
Mengen (Bolu) 
Gemlik (Bursa) 
Karacabey (Bursa) 
Yenişehir (Bursa) 
Çanakkale (Çanakkale) 
Ayvacık (Çanakkale) 
Eceabat (Çanakkale) 
Atkaracalar (Çankırı) 
Kurşunlu (Çankırı) 
Mecitözü (Çorum) 
Denizli (Denizli) 
Edirne (Edirne) 
Uzunköprü (Edirne) 
Erzurum (Erzurum) 
Tortum (Erzurum) 
Eskişehir (Eskişehir) 
Antakya (Hatay) 
İskenderun (Hatay) 
İstanbul (İstanbul) 
İzmir (İzmir) 
Bergama (İzmir) 
Lüleburgaz (Kırklareli) 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C H P . 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.K.M.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
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Belediye adı 
ve bağlı olduğu il 

Konya (Konya) 
Başhüyük (Konya) 
Ereğli (Konya) 
Küthaya (Kütahya) 
'Şaphane (Kütahya) 
'Simav (Kütahya) 
Emet (Kütahya) 
Pötürge (Malatya) 
Akhisar (Manisa) 
Alaşehir (Manisa) 
Maraş (Maraş) 
Mardin (Mardin) 
'Gülşehir (Nevşehir) 
Ürgüp (Nevşehir) 
Eruh (Siirt) 
'Tekirdağ (Tekirdağ) 
Malkara '(Tekirdağ) 
Saray (Tekirdağ) 
Çorlu (Tekirdağ) 
Hayrabolu (Tekirdağ) 
Erbaa (Tokat) 
Yozgat (Yozgat) 
Boğazlıyan (Yozgat) 
.•Zonguldak (Zonguldak) 

İBelediye başkanının 
mensubolduğu 

siyasi parti 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 

C.H.P. 
Bağımsız 

M.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
C.H.P. 
C.H.P. 

A.P. 

Belediye adı 
ve bağlı olduğu il 

Belediye başkanının 
mensubolduğu 

siyasi parti 

1967 yılında 
Belediye başkanının 

Belediye adı mensubolduğu 
ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Besni (Adıyaman) 
Kâhta (Adıyaman) 
-Çine (Aydın) 
Ayvalık (Balıkesir) 
Bandırma (Balıkesir) 
Mudurnu (Bolu) 
Bursa (Bursa) 
Orhaneli (Bursa) 
Orhangazi (Bursa) 
Ayvacık (Çanakkale) 
Biga (Çanakkale) 
'Çardak (Çanakkale) 
Gelibolu (Çanakkale) 
Lapseki (Çanakkale) 
"Edirne (Edirne) 
Uzunköprü (Edirne) 

C.H.P. 
Y.T.P. 

A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
Y.T.P. 

AP. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.R 

Bağımsız 

Keban (Elâzığ) 
Pasinler (Erzurum) 
Tekman (Erzurum,) 
Gümüşane (Gümüşane) 
Çatalca (İstanbul) 
tzmjîr (izmir) 
Dikili (İzmir) 
Sarıkamış (Kars) 
Taşköprü (Kastamonu) 
Pınarbaşı (Kayseri) 
Kütahya (Kütahya) 
Emett i (Kütahya) 
Manisa (Manisa) 
Gölmiarmjara (Manisa) 
Selendi (Manisa) 
Nevşehir (Nevşehir) 
Ürgüp i (Nevşehir) 
Aksalur (Nevşehir) 
Gölköy (Ordu) 
Adapazarı (Sakarya) 
Bafra (Samsun) 
Çarşamjba (Samsun) 
Siirt (Siirt) 
Koyulhisar ı(Skas) 
Zara (Sivas) 
Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
Muratlı',(Tekirdağ) 
Reşadiye (Tokat) 

A.P. 
Bağımsız 
Bağımsız 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
Bağımsız 

C H P . 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
C.H.P. 

A.P. 
M.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
C.H.P. 

A.P. 
Y.T.P. 

A.P. 
Bağımsız 

Belediye adı 
ve bağlı olduğu il 

1968 yılında 
Belediye başkanının 

mensubolduğu 
siyasi parti 

Bahçe (Adana) 
Adıyaman (Adıyaman) 
Afyon (Afyon) 
Bolvadin (Afyon) 
Çubuk (Ankara) 
Beypazarı (Ankara) 
Edremit (Balıkesir) 
Havran (Balıkesir) 
Sındırgı (Balıkesir) 
Yeniçağa (Bolu) 
Bursa (Burs) 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 

C.H.P. 
Bağımsız 
(Bağımsız 
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Belediye başkanının 
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Orhangazi (Bursa) 
inegöl (Bursa) 
Biga (Çanakkale) 
•Çardak (Çanakkale) 
Umurbey (Çanakkale) 
Çankırı (Çankırı) 
Atkaracalar (Çankırı) 
Çorum (Çorum) 
Sungurlu (Çorum) 
Boğazkale (Çorum) 
Bayat (Çorum) 
Hanı (Diyrbakır) 
Uzunköprü (Edirne) 
Meriç (Edirne) 
Keban (Elâzığ) 
Olur (Erzurum) 
Yavuzeli ('Gaziantep) 
Altınözü (Hatay) 
Kuzuculu (Hatay) 
Pendik (İstanbul) 
Çatalca (İstanbul) 
Zeytindağ (İzmir) 
'Torbalı (İzmir) 
Bademiye (izmir) 
İzmir (İzmir) 
Hanak (Kars) 
Pınarbaşı (Kayseri) 
Çiftlik (Kayseri) 
Bünyan (Kayseri) 
Çumra (Konya) 
Cihanbeyli (Konya) 
Ermenek (Konya) 
Güneyyurt (Konya) 
Doğanbey (Konya) 
Üstünler (Konya) 
Başyalla (Konya) 
Kütahya (Kütahya) 
Dumlupmar (Kütahya) 
Şaphane (Kütahya) 
Domaniç (Kütahya) 
Gediz (Kütahya) 
Hasançelebi (Malatya) 
Ahmetli (Manisa) 
Turgutlu (Manisa) 
Akhisar (Manisa) 
Muş (Muş) 

A.P. 
A,P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
Bağımsız 

C H P . 
C H P . 

A.P. 
Bağımsız 
Bağımsız 

A.P. 
CH.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
C H P . 

A.P. 
A.P. 

C H P . 
A.P. 

C H P , 
C H P . 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
M.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Belediye başkanının-
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Saruhanlı (Manisa) 

Avanos (Nevşehir) 

Ürgüp (Nevşehir) 
Karacaşar (Nevşehir) 
Üçhisar (Nevşehir) 
Mustafapaşa (Nevşehir) 
Kaymaklı (Nevşehir) 
Niğde (Niğde) 
Bor (Niğde) 
Pazar (Rize) 
Samsun (ISamsun) 
Çarşamba (Samsun) 
Eruh .(Siirt) 
Şarkışla (Sivas) 
Muratlı (Tekirdağ) 
Hayrabolu (Tekirdağ) 
Tokat (Tokat) 
Pazar (Tokat) 

C H P . 
(Bağımsız) 

C H P . 
(Bağımsız) 

Bağımsız 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 

C H P . 
A.P. 

C H P . 
A.P. 
A.P. 

C H P . 
Bağımsız 

1968 yılında 
(Ek tahsisler) 

Belediye başkanının-
Belediye adı mensubolduğu 

ve bağlı olduğu il siyasi parti 

Samsat (Adıyamıan) 
Gölbaşı (Adıyaman) 
Ankara (Ankara) 
Bolu (Bolu) 
Osmancık (Çorum) 
Gelibolu (Çanakkale) 
Edirne (Edirne) 
Keşan (Edirne) 
Enez (Edirne) 
Erzurum1 (Erzurum.) 
İsparta (İsparta) 
İstanbul (İstanbul) 
İzmlir (izmir) 
Sarıkamış (Kars) 
Sarız (Kayseri) 
Konya (Konya) 
Ereğli (Konya) 
Ortakaraören (Konya) 

CH.P. 
Bağımjsız 

A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C E P . 
A.F. 

. A.P. 
A.P. 
A.R. 
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Belediye adı 
ve bağlı olduğu il 

Kulu (Konya) 
DoğanMsar (Konya) 
Alibeyhüyüğü (Konya) 
Çîtgöl (Kütahya) 
Selendi (Manisa) 
Maraş (Maraş) 
Afşin (Maraş) 
Gülşehir (Nevşehir) 
Ortahisar (Nevşehir) 
Aksalur (Nevşehir) 
Çukurova (Niğde) 
Ulukışla ,(Niğde) 
Ordu (Ordu) 
ISaray (Tekirdağ) 
Pülümür (Tunceli) 
Pertek (Tunceli) 
Yozgat (Yozgat) 

Belediye başkanının 
mensubolduğu 

siyasi parti 

A.P. 
C.H.P. 

A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

Bağımsız 
A.P. 
A.P. 
A.P. 
A.P. 

C.H.P. 

14. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbölai'-
m, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir asliye hukuk 
hâkimi atanmasına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in yazılı cevabı. (7/967) 

7 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adliye Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 aydır asliye 
hâkimi yoktur. Bir tek sorgu hâkimi işleri yü

rütmeye çalışmaktadır. Bu da mümkün olama
maktadır. Dâva dosyaları çığ gibi büyümekte 
ve yapılan teciller dört ayı aşkın bir zamana 
varmış bulunmaktadır. Halihazır vaziyet dolayı-
siyle adalet sağlanamamakta ve çok kimselerin 
mağduriyetine sebebolmaktadır. Biran önce bir 
asliye hâkiminin Reyhanlı'ya atanması gerek
mektedir. İlçeye ne zaman bir asliye hâkiminin 
tâyini düşünülmektedir 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Mua. : 

Sayı : 54601 
20 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 1 . 12 .1968 gün ve 7/967, 8086/49277 

sayılı yazılara; 
Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat tarafın

dan verilen 7 . 12 . 1968 günlü soru önergesi
nin cevabi iki nüsha olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat tarafın
dan verilen 7 . 12 . 1968 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır: 

Açık bulunan Reyhanlı Sorgu Hâkimliğine 
10 . 12 . 1968 tarihinde atama yapıldığı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanlığının 18 . 12 . 1968 
gün ve 15334 sayılı cevabi yazılarından anlaşıl
mıştır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 NOÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1969 Çarşamba 

Saat : 

A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda ile 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkmdırılmalan mümkün olmayan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergeleri (10/26, 10/36) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö-
nişme açılmasına dair önergesi (8/26) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına ıdair önergesi. (8/27) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesibit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

5. — 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 önergesi 
(10/28) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenilerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç. Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 



2 — 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi1 

(10/35) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Türkiye'de gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

16. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

17. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

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

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

20. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

21. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

22. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

24. —• Kastamonu Milletvekili îsîmail Hakîki 
Yılanlıoğlu'nun, [bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşm'a yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına daiır öner
gesi (10/42) 

25. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadreıttıin .Çanga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesıbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çııkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/38) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür-
ıkiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmıek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 



27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerim bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

29. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare
lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — 2262 sayılı Sümerbarik Kanunumun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi ve Plân komisyonları raporları 
(1/553) (ıS. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına 'dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nım, 
Türkiye ̂ de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
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I ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma

dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

I 6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
I yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
I tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri-
1 nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu-
I susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
I ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
I asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
I dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 

(6/477) 
I 8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
I Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
I Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
I kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
I oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 

sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
I m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
I sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-
I me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
I sözlü sorusu. (6/504) 
I 10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
I rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti-
I mal olup ulumadığına dair Maliye Bakanından 
I sözlü sorusu. (6/512) 
I 11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
I nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu-
I nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakamn-
I dan sözlü sorusu (6/514) 

I 12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele-

I çekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
I Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
I er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti-
I yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
I sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
I lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
I kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
I ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 

J Bakanından sözlü sorusu (6/529) 
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16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma

lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kur*ban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. —- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. — 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) 

21. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

'22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerinc dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi

ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
, boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

30. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Balkanından sözlü sorusu (6/558) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'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) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

34. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

36. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

37. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite-
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likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

39. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'n?, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

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

41. — 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) 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

43. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

45. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başıbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

46. — 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) 

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

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sıözlü sorusu. (6/591) 

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

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

(M. Meclisi 24 ncü Birleşim) 




