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I. — GEÇEN1 TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki 
Haşine Bonolarının tahkimi hakkındaki kanun 
tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi kabul olundu. 

1215 sayılı Kanunun tekrar görüşülmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve gerekçesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1970 Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin
deki. görüşmelere bir süre devam edildi. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 13,00 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
1970 Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin

deki görüşmelerin tamamlanmasından sonra 

maddelere göçiîmlesi hususundaki oylamanın 
açık oylama suretiyle yapılmasına dair veriden 
önergeler üzerine; 

Ad okunmak suretiyle yapılan oylama so
nunda, oya katılan 438 üyeden 214 ünün kabul 
oyuna karşılık 224 ret oyu ile bütçe kanun ta
sarısının reddolunduğu bildirildi. 

13 . 2 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,35 te son verildi. 

Kâtip 
Başkan Ordu 

Fcrruh Bozbeyli Memduh Efoşi 
Kâtip 

Tunöeli 
Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Ankara Halk Sağlığı Akademisi kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
(1/200) (Sağlık ve Sosyali Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — Hava kirlenmesinin önlenmesi ve hava 
kirliliği ile savaş kanunu tasarısı (1/2Ûİ) (İçiş
leri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komfe-
yonlarına)' 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısı (1/1202) (Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi Maliye ve 

Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyona) 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro • 
laırı ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
'dair olan 4928 sayılı Kanuna bağlı kadro oetvel-
ler'inde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

(1/203) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı (1/204) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

— 154 
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6. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş 
ve görevler1! hakkında 2287 sayılı Kanunun 4, 5 
ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/205) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklifler 
7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

ve 2 arkadaşının, okul ders kitaplarının Devlet
çe basılıp dağıtılmasına dair kanun teklifi 
(2/275) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı ver
gilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tu
tulmasına dair kanun teklifi (2/276) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

'9. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 5 arkadaşının, Orman yüksek mühendisliği 
hakkında kanun teklifi (2/277) (Adalet, Onman 
ve Plân komisyonlarına) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/278) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
11. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 

1968 yılma ait bilançosu ile yıllık çalışma Ve de
netleme kurulu raporlarının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/195) (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

Rapor 
12. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 13 

arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa 
ek kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/29) 
(S. Sayısı : 67) 

• « « ^ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassın
lar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er

miştir. Müzakere için çoğunluğumuz vardır. Mü

zakereye başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 2613 say ıh Kanunun 22 nci maddesinin 
(H) bendindeki «on seneye kadar» deyiminin yal
nız tapulu taşınmazlar yönünden iptal edildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi. (3/196) 

— 155 — 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığından gelen bir tezkere var, Yüce Meclisin 
bilgilerine sunacağım. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2613 sayılı Kadostro ve Tapu Tahriri Ka

nununun 22 nci maddesinin (H) bendindeki 
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«on seneye kadar» deyiminin iptali hakkında 
Kartal Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğince iti
raz yolu ile açılan dâva üzerine yapılan ince
leme sonunda : 

2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (H) 
bendindeki «on seneye kadar» deyiminin, iti
raz eden mahkemenin bakmakta olduğu dâ
vaya göre, yalnız tapulu taşınmazlar yönün
den Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline 
10 . 2 . 1970 gününde 1969/60 - 1970/8 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lütfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

2. — A.P. Grup Başkanvekili Orhan Eren'-
in, Genel Kurul çalışmalarına 13 . 2 . 1970 gü
nünden 23 . 2 . 1970 Pazartesi gününe kadar 
araverilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bugünden itibaren muteber 
olmak üzere Kurban Bayramı münasebetiyle 

1. — Denizli Millet vekili Fuat Avcı'nın, Be
nizliyi Uşak'a bağlıyan yolun etüt ve projele
rine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez'in yazılı cevabı (7/11) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Bayındırlık Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli muamelenin ifasını saygılarımla istirham 
ederim. 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

Denizli - Çal - Hançalar -Akfcent - Bekili -
Ulubey - Uşak yolu Denizli ve Uşak'ın müşte-

Meclisin 23 Şubat 1970 Pazartesi gününe ka
dar aravermesi hususunda bir önerge var, 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kurban Bayramı münasebetiyle 13 Şubat 

1970 gününden başlamak üzere 23 Şubat 1970 
Pazartesi gününe kadar Birleşime araverilme-
sini arz ve teklif ederim. 

A.P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 
Orhan Eren 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi kabul olunan önergeye göre 
23 Şubat 1970 Pazartesi günü saat 15,00 e kadar 
aravermiştir. Binaenaleyh 23 Şubat Pazar
tesi günü saat 15.00 de toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Arkadaşlarıma bayram dolayısiyle mutlu
luklar ve hayırlı günler dilerim. (Alkışlar) 

rek arzuları olup, 1968 yılında Denizli ve 
Uşak milletvekillerince keyfiyet Sayın Ba
kanlığa gerekli evrak ve haritaları ile intikal 
ettirilmişti. 

Birçok kaza, nahiye ve kasabadan geçip 
Denizli - Uşak arasını tahminen 70 - 80 Km. 
kısaltacak olan mezkûr yolun 67 Km. lik Deniz
li - Çal arasının asfalt kaplaması da yapılmış 
bulunmaktadır. Çal Ulubey arasında ise bâzı 
köprüler 1960 yılındn evvel yapılmış ve ham 
olarak yol esasen mevcuttur. 

Bahis mevzuu yolun etüt ve projelerinin ne 
zaman bitirilip hangi yıl inşa programına alı
nabileceğinin açıklanması. 

ıı« ^m>îfcp B » 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Kapanma saati : 15,05 

— 156 — 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 10 . 2 . 1970 

Hususi Kalem 
Sayı : 96 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 11 . 1969 tarih ve 7 -11/138 - 880 
sayılı yazınız. 

Denizli'yi Uşak'a bağlıyan yolun etüt ve 
projelerine dair Denizli Milletvekili Sayın 
Fuat Avcı'nın yazılı sorusu aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

Denizli - Çal - Bekili - Ulubey - Uşak yolu
nun, Denizli Çal arası asfalt ve Ulubey - Uşak 
arası ise iyi durumda stabilizedir. Karahallı -
Ulubey arasında 1969 yılında bir kısım onanm 
çalışması yapılmıştır. 

Çal - Bekili - Ulubey yolunun inkişafı ta
mamlanmıştır. Ayrıca Ulubey civarında 5 Km. 
lik etüt - proje çalışması yapılmıştır. Konu 
plânlama safhasındadır. İnşa durumu plânlama 
safhasındaki çalışmalardan sonra belli olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

2. -— Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Su
riye'de hak ve menfaatleri bulunan vatandaşla
rımıza ve Suriyelilerin bloke edilen paralarına 
aoır sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
hcyangil ile Maliye Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cer a plan (7/41) 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri ve Mali

ye bakanları tarafından yazılı cevaplandırılma
sına delâletinizi saygılarımla arz ederim. 

4 . 12 . 1989 
Urfa Milletvekili 

Necati Aksoy 

1. 1 . 10 . 1966 tarihinde bir Hükümet ka
rarnamesiyle el konularak Bloke edilen Suriye
lilere ait paralarla bugüne kadar Suriyelilerin 
gayrimenkulermden elde edilen paraların mik
tarı nedir ve hangi bankada muhafaza edilmek
tedir? 

2. Keza; aynı şekilde Suriye'de hak ve men
faatleri bulunan vatandaşlarımızın adlarına 
Ivoke edilmiş paralar ne miktardadır ve kimler 
adına bloke edilmiştir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 
129. 066 - Azem Ankara 

Dairesi Gn. Md. - Şb. 11-2 2 . 1 . 1970 
Konu : Urfa Milletvekili Necati 
Aksoy tarafından verilen yazıh 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 Aralık 1989 tarihli ve 5Ü8/1841 
7/41 sayılı yazıları. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un Suriyeli
lerin bloke edilen paralarına dair, yazıilı olarak 
cevaplandırılmasını istiyen önergesinde yer alan 
Faallerin cevaplan iki nüsha olarak ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un Suriyelilerin 
bloke edilen paralanna dair önergesine Dışişleri 

Bakanının yazılı cevapları 
Soru - 1 . 
1 . 10 . 1966 tarihinde bir Hükümet Karar

namesi ile el konularak bloke edilen Suriyelilere 
ait paralarla bugüne kadar Suriyelilerin gayri-
menkullerinden elde edilen paraların miktarı 
nedir ve hangi bankada muhafaza edilmektedir? 

Cevap - I. 
Suriyelilerin Türkiye'deki mal, hak ve men

faatlerine el konulması hakkındaki 1.10 .1966 
tarihli 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin yürürlüğe girmesini mütaakıp, Suriye
lilere aidolup bloke edilen nakit miktan 
4 763 866 Tl. sı tutmaktadır. Suriyelilerin Hazi
nece el konulan mallannm idaresi 25 . 9 . 1967 
tarihli 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle Maliye Bakanlığına veriflmiştir. İşbu 
kararname tarihinden bugüne kadar Suriylile-
re ait gayrimenkullerin işletilmesinden gelen 
paralar mahallî mal sandıkları tarafından tahsil 
edilerek sahipleri adına mahfuz tutulmaktadır. 
Bu konudaki mütemmim malûmat, Maliye Ba
kanlığından temin edilebilir. 

Soru - II. 
Keza; aynı şekilde Suriye de hak ve menfa

atleri bulunan vatandaşlanmızın adlarına bloke 
edilmiş paralar ne miktardadır ve kimler adına 
bloke edilmiştir? 

- 157 -
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Cevap - II. 
1 . 10 . 1996 tarMi 6/7104 sayılı Kararna

menin yürürlüğe girmesini mütaakıp, Suriye'de 
mal, hak ve menfaatleri bulunan vatandaşları
mız tarafından verilen beyannamelerin yapılan 
dökümüne göre, bu vatandaşlarımızın Suriye'de 
bloke edilmiş bulunan nakitleri, 1 122 441,52 
Suriye lirası ile 823 043 Tl. smdan ibaret bulun
maktadır. Bahis konusu beyannamelerde mez
kûr parafların hangi bankalarda bulunduğu hak
kında bilgi mevcut değildir. Diğer taraftan, Su
riye Hükümetinin, Suriye'deki Türk mal, hak 
ve menfaatlerine el koyduğu tarihten bu yana, 
vatandaşlarımıza ait gayrimenkullerden gelen 
gelirleri sahipleri adına hangi bankada mahfuz 
tuttuğu hakkında bilgi mevcut değildir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 9 . 2 . 1970 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3232 - 45/0. IH/3035 

Konu : Urf a Milletvekili Necati Ak
soy'un yazılı soru önergesi hakkın
da. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğünün 16 . 12 . 1969 tarih 506-1841-7/41 sayı. 
Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy'un Su

riye uyruklulara ait el konan para ile gayrimen-
Suriye uyruklu şahısların el konulmuş 

sinden elde edilen gelirlerin 

17 .10 .1966 da 
ili el konulan para 

İstanbul 
Urfa 
Diyarbakır 
içel 
Bursa 
izmir 
Hatay 
Adana 
Gaziantep 
Kocaeli 
Malatya 
Maraş 
Mardin 

1 499 525 
5 720 

24 463 
1 104 939 

7 530 
58 188 

5 073 187 
284 252 
460 900 

6 462 

78 
62 
95 
99 
75 
46 
80 
26 
31 

29 

Toplam 8 525 172 21 
— 158 
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kııllerin idaresinden elde edilen para miktarına 
ait yazılı soru önergesiyle ilgili cevabın iki nüs
hası ekte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 
Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy'un 

4 . 12 . 1969 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunduğu soru önergesiyle sorulan husus
lara cevaptır. 

Soru — 1 . 10 . 1966 tarihinde bir Hükü
met kararnamesiyle el konularak bloke edilen 
Suriyelilere ait paralarla bugüne kadar Suriye
lilerin gayrimenkullerinden elde edilen parala
rın miktarı nedir ve hangi bankalarda muhafaza 
edilmektedir. 

Cevap — 6/7104 sayılı Kararname ile 
17 . 10 . 1966 tarihinde el konan para miktarı 
8 525 172,21 Tl. olup bu paralar Merkez Bankası 
ile diğer millî bankalarda muhafaza edilmekte
dir. 

Suriyelilere ait el konan gayrimenkullerin 
idaresinden, 31 . 12 . 1969 tarihi itibariyle 
5 696 495,82 Tl. elde edilmiştir. İdare gelirleri 
de mal sandıklarında muhafaza edilmektedir. 

El konan paralarla gayrimenkul idaresinden 
elde edilen paraların vilâyetlere göre dökümünü 
gösterir cetvel ekte takdim kılınmıştır. 

paraları ve taşınmaz mallarının idare-
iller itibariyle dökümü 

SuriyıeMlerie ait 
paranın iller 

Taşınmaz mal 
idare gielirl 

286 783 
9 605 

492 
73 362 

39 144 
4 523 447 

156 552 
530 632 

200 

5 662 
70 611 

5 696 495 

eri 

83 
00 
40 
73 

44 
22 
99 
42 

95 
84 

82 

itibariyle 
toplamı 

1 786 309 
15 325 
24 956 

1 178 302 
7 530 

97 332 
9 596 635 

440 805 
991 532 

200 
6 462 
5 662 

70 611 

14 221 668 

61 
62 
35 
72 
75 
90 
02 
25 
73 

29 
95 
84 

03 
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3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Doğu illerine yapılan tren seferlerine dair soru
su ve Ulaştırma Bakanı Nahit Mentcsc'nin yazılı 
cevapları (7/48) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda gerekçesi ile arz ettiğim soruları

mın Ulaştırma. Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı saygı ile 
rica ederim. 

Trabzon Milletvekii 
Ahmet Şener 

Doğu illerimize sefer yapan katar, vagon, 
restoranların eski, bozuk, kirli ve hizmet gör
mekten noksan ve cer kuvvetinden mahrum ol
dukları bir vakıadır. Isıtma tertibatları ya nok
san veya kasti olarak yakılmamaktadır. Yemek
leri kalite bakımından bozuk ve müessese per
sonelinin vatandaşa karşı tutum ve muamelesi 
medeni düzen içinde yapılmamakta olduğu bir 
hakikattir. 

Doğu illeri ile Batı illerimiz arasında sefere 
konulan trenlerin her hususta farklı olduğu 
aşikârdır. Vatandaş ve bölgeler arasındaki bu 
farklı muamele yolcular arasında üzüntü yarat
maktadır. Ayrıca trendeki emniyet ve huzur 
yok denecek kadar bozuk ve ilgisizlikle devam 
etmektedir. Bu kifayetsizlik ve ilgisizlik yü
zünden tren seferlerinde devamlı olarak 5,10,18 
saat gibi büyük zaman kayıpları ile tehirli ola
rak sefer yaptıkları malûmlarıdır. 

Bu umursamazlık içinde sefer yaban yolcu
lardan, hasta, mütaahhit, talebe, işçi ve nakle
dilmiş ve izinli memur ve askerlerin durumları
nı göz önünde tutmak ve bu nedenle : 

1. Doğu illerine sefer yapan ve bilhassa Hay
darpaşa - Ankara - Kars hattına işliyen trenler
de neden 10 - 18 saat gibi tehirler olmaktadır. 
(Örneğin 10 . 12 . 1969 tarihinde Erzurum'dan 
Ankara'ya hareket eden Doğu Ekspresini) tet
kik ediniz. 

2. Doğu illerinde sefer yapan trenlerin 
ısıtma tertibatı neden muntazam ve ihtiyaca sa-
lih bir şekilde çalıştırılmıyor. 

3. Batı illerine sefer yapan trenlerde resto
ranlarda verilen yemek ve servislerinde fiyat 
aynı olduğu halde iki bölge arasında sefer ya
pan trenlerdeki yemek kalitesi ve hizmet farla 
neden gözetilmektedir. 

4. Doğu illerine sefere çıkartılan katar, va
gon ve restoranların neden eski, kirli ve işlemez 
ve bozuk haldedir? 

5. Doğuya yapılan trenlerdeki yolcu sefer
lerinde vatandaşların emniyet ve huzurları için 
vazifelilerin ilgilerinin tam olduğuna inanıyor 
musunuz? 

6. Devlet Demiryollarının bu hatalarından 
ötürü zararları olduğuna kaani misiniz? Kaani 
iseniz sorumlular hakkında hiçbir muamele ya
pılmış mıdır? 

7. Müfettişleriniz bu hat üzerinde vazifeli 
seyahatte bulunmuş mudur? Bu konularda tef
tişi yapılan seferler var mıdır? Varsa ne gibi 
muamele yapılmıştır? 

8. Tren seferlerinde doktor veya bir sağlık 
memur ve memuresinin âcil vakalar için bulun
duruluyor mu? Yok ise düşünülüyor mu? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11.2.197ü 

özel Kalem Müdürlüğü 
3402 -1 

Konu: Trabzon Milletveki
li Ahmet Şener'in tren se
ferlerine dair yazılı soru
su baklanda. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 22 . 12 . 1969 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/48-609/2146 sayılı 
yasılarına. 

Doğu illerine yapılan tren seferlerine dair 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazılı soru 
önergesi cevabıdır: 

1. Haydarpaşa - Ankara - Kars arasında 
karşılıklı olarak her gün işletilmekte olan Doğu 
Ekspres trenlerine ait gecikmeleri gösterir lis
te ilişikte sunulmuştur. Tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere 1 945 Km. uzunluğunda tek hat iş
letmeciliğinin zaruri kıldığı, sebepler yanında 
Ağustos 1969 tarihinden beri devam edeg-elmek-
te olan hayvan yemi, un, buğday, kömür ve çe
şitli askerî taşımalar gibi hayati maddelerin ön
celikle nakliyatı bilhassa Sivas - Kars arasında 
canlı hayvan, maden cevheri taşımaları ile be
raber hattın taşıma gücünü aşması neticesi, yol
cu trenlerini de tehirine müessir olmuştur. Bun
lara ilâveten Kasım ayından itibaren Doğu böl
gesindeki kötü hava şartları nedeniyle kar, sel, 
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toprak kayması ve benzeri sebeplerden demiryo
lunun sık sık trafiğe kapanmasından yolcu 
renlerinin olay yerlerinde bekletilmesi mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. 

Bütün yolcu trenlerinin seyirleri yakından 
takibedilmekte ve tehir etmemeleri için mümkün 
olan her türlü tedbirlere başvurulmaktadır. 
10 . 12 . 1969 tarihinde Erzurum'dan 35 dakika 
geç hareket eden 1609 nolu Doğu Ekspres tre
ninin Erzincan - Divriği arasında bulanan Gül-
lübağ - Eriç istasyonları arasında meydana ge
len tren kazası yüzünden seyrüsefere kapanan 
yolun açılması için 16 saat 56 dakika bekletildi
ği anlaşılmıştır. 

2. Yolcu taşıyan trenlerin ısıtılması genel 
olarak demiryolu şebekesinin her tarafında va
gonlara şofaj verilmesi suretiyle temin edilmek
tedir. Bununla beraber konunun önemle taki-
bedilmesi hususunda ilgililere yeniden talimat 
verilmiştir. 

3. Yemekli işletmesinin demiryolu şebeke
sindeki bütün servisleri aynı titizlik ve hassasi
yetle hazırlanmakta bölgeler arasında fiyat, ka
lite ve servis farkı yapılmamaktadır. 

4. Doğu ekspres trenlerine Haydarpaşa -
Kars - Haydarpaşa arasında genellikle Adapa
zarı Demiryolu Fabrikasında imal edilip 1966 -
1969 yılları arasında hizmete giren ve en yeni 
vagonlardan olan furgon pandozet döşemeli 
3 ncü mevki vagon ile koltukları açılarak yatı-
labilen 2 nci mevki vagonlar verilmektedir. 1955 
yılında Çekoslovakya'dan satınalmarak servise 
verilen kuşetli vagonlar ile Beynelmilel Yataklı 
Vagonlar Şirketi malı olup da anlaşma ile 
TCDD hatlarında işletme hakkı verilen ve 1927 -
1949 yılları arasında hizmete giren yataklı va
gonlar da verilmektedir. Bu yataklı vagonla
rın yenilenmesi hususunda ilgili şirket ile 
TCDD teşekkülü arasında gerekli temaslar ya
pılmaktadır. Restoran vagonları ise yine Bey
nelmilel Yataklı Vagonlar Şirketi tarafından 
memleketimizde çalıştırılan ve sonra yemekli iş
letmesi TCDD teşekkülüne bırakılması sebebiy

le devren alman eski vagonlardır. Adapazarı 
Fabrikasında yeni yemekli vagonlar imal edil
dikçe eski vagonlarla değiştirilecektir. Yolcu 
vagonlarının temizliği için trenlere kâfi miktar
da temizleyici eleman verilmekte ise de yolcu
ların bulundukları vagonları temizlik anında 
kirlettiklerinden olumlu sonuç alınamamakta
dır. Buna rağmen trenlerin temizletilmesi husu
sunda âzami titizlik gösterilmekte ilgililere za
man zaman uyarıcı tamimler yapılmaktadır. 

5. Doğu bölgesine işletilen yolcu taşıyan 
trenlerde yurdun diğer bölgelerinde olduğu gibi 
tam bir emniyet, huzur vardır. Çalışan demir-
yol personeli de vazifelerini tam bir vazife an
layışı içerisinde eksiksiz yapmaktadırlar. Her 
hangi bir emniyetsizlik ve huzursuzluk olayı vu-
kuagelmemiştir. 

6. Demiryolları işletmesinin her hangi bir 
hatası söz konusu olmadığı için bir zarar konu
su yoktur. 

7. Demiryolları Şebekesinin her yerinde 
Bakanlık müfettişleri teftiş yapmaktadırler. 

8. Dünyanın hiçbir ülkesinde demiryolların
da sefer eden trenlerde hekim ve sağlık perso
neli yoktur. Uluslararası demiryolları Anlaş
masında da böyle bir mecburiyete lüzum görül
memiştir. Bütün trenlerin furgonlarında âcil 
ihtiyaçlar için lüzumlu ilâçları muhtevi birer 
sıhhi imdat sandıkları mevcuttur. Yolculardan 
âcil olarak tedaviyi icabettirecek bir hasta olur
sa tren personeline müracaati halinde bu sıhhi 
imdat sandığmdaki ilâçlardan faydalanmakla 
beraber trende seyahat eden hekim bulunduğu 
takdirde gerekli müdahale yapılır. Aksi halde 
durum Tren Şefi tarafından en yakın istasyona 
telgraf ile bildirilerek varsa işletme Doktorla-
rmca yoksa diğer sağlık müesseselerinden temin 
edilen doktorlarca gerekli yardım sağlanmakta
dır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 
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27.12.1969 

28.12.1969 
29.12.1969 
30.12.1969 
31.12.1969 

146 
176 
125 
140 
219 

5 680 
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10 
15 

6 
94 12 108 

65 

501 

28 
37 
46 
19 
19 

1 596 

23 
31 
25 
20 
18 
966 

o» 

8 
14 
43 
35 
9 

741 44 

18 
41 
37 
62 
23 

1 238 5 934 
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27.12.1969 
28.12.1969 
29.12.1969 
30.12.1969 
31.12.1969 

131 
90 
306 
238 
215 

6 444 

13 

16 
146 

12 

8 
80 

17 
60 1 032 

121 
95 
81 
74 
128 

3 204 

5 
31 
24 
63 
38 

8 284 

86 
31 
9 
38 
78 

1 244 40 

32 
35 
31 
38 
44 

891 3 541 
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4. — U§ak Milletvekili Âdil Turan'ın, orta 
dereceli okullarda vazife gören öğretmenlere 
ödenen ek ders ücretlerine dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/67) 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını, aracılığınıza saygiyle sunarım. 3.1.1970 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

1969 - 1970 öğretim yılının başına kadar, or
ta dereceli okullarda ek ders ücretinin ödenme
sindeki uygulamaya göre : 

Edebiyat ve Fen grupu öğretmenlerinin okut
tuğu derslerin yansı Lisede ise haftada 15, da
ha az ise 18 saatten fazlası için ücret ödenir. 
Böylece lisede ders veren grup öğretmenleri 
haftada 15 saate kadar ücret alma hakkına sa-
hibolurlardı. 

Halbuki Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğre
tim Genel Müdürlüğü Peersonel Şubesinin 
12 . 11 . 1969 tarih ve 231, 036 sayılı genel
gesi gereğince : 

Verilmekte olan bu hak ters yüz, edilmiş, 
Edebiyat ve Fen grupu öğretmenlerine (ders
leri ister ortaokul, ister lisede olsun), haftada 
12 saatten fazla ders ücreti ödenmemesi bil
dirilmiştir. 

Bunun sonucu olarak bir çok okullarda, 
gıup öğretmenleri, ayrı ve farklı bir emeğin 
karşılığı olan bu haklarının alındığını ileri sü
rerek, lise kısmındaki derslere girmek isteme
mekte ve haklı bir savunmanın sahibi olmakta
dırlar. 

Esasen Eğitim Enstitüsü çıkışlı öğretmen
ler, lisedeki derslere, kendi istekleri ile değil 
Fakülte çıkışlı branş öğretmeni bulunmadığı 
için öğretimin zorunlu gereği olarak girmekte
dirler. 

Bu haksızlığın ivedilikle önlenmesini ve so
rumun yazılı olarak açıklanması. 

T. G. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
00045 6 . 2 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 1 . 1970 tarih Ve 7/67 - 763/3286 

sayılı yazıtlarınız. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, orta dereceli 
okullarda vazife gören öğretmenlere ödenen ek 
ders ücretlerine dair yazılı soru önergesi ile il-
kilı cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

^sak Milletvekili Âdil Turan'ın, orta dereceli 
okullarda vazife gören öğretmenlere ödenen ek 
ders ücretlerine dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız. 
Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulunun 

1S58 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 52 
sayılı Kararına göre, Fen ve Edebiyat grupu 
öğretmenleri için lise smıflarındaki bütün ders
ler branş dışı sayılmaktadır. 

439 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ortaokul öğretmenlerine haftada en çok 12 saat 
branş dışı ücretle ek ders verilebilir. 

Bu bakımdan, Fen ve Edebiyat grupu öğret
menlerine lise sınıflarında 12 saatten fazla ders 
verilerek buna göre ücret ödenmesine kanu
nun âmir hükmü karşısında imkân görüleme
mektedir. 

Ayrıca Fen ve Edebiyat grupu öğretmenle
rinin ortaokul smıflarındaki ders sayılan ne 
olursa olsun (yani, maaş karşılığı okutmakla yü
kümlü bulunduklan 18 saatten az dahi olsa) 
kendilerine liselerde en çok 12 saate kadar 
okutacakflan her ders saati için ücret verilmesi 
hususu da okul müdürlüklerine 12 . 11 . 1969 
tarih ve 231. 036 sayılı genelgemiz ile duyurul
muştur. 

5, — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Şebin
karahisar İlköğretim Müfettişinin durumuna 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı. (7/68) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını, aracılığınıza saygı ile sunanm. 

3 . 1 . 1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

Şebinkarahisar'da İlköğretim Müfettişi olan 
Hasan Taşkırlan, Maraş'ta ilköğretim müfettişi 
bir arkadaşına mektup yazıyor. Bu mektubun 
Millî Eğitim Bakanlığınca açıldığı ve adı geçe-
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nin Bakanlık emrine alındığı söylentileri do
laşıyor. 

Söylentiler doğru ise: Mektubun Millî Eği
tim Bakanlığına nasıl ve kim tarafından veril
diğinin, müfettişin Bakanlık emrine alınış ne
deni ve yapılan işlemin son durumunun açık
lanması. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
00026 

24 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 1 . 1970 tarih ve 7/68 - 764/3285 
sayılı yazılarınız. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Şebinkara
hisar İlköğretim Müfettişinin durumuna dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ek : 2 soru cevabı. 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'in, Şe-
binkarahiar İlköğretim Müfettişinin durumuna 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Has&n Taşkıran, Maraş ilköğretim Müfetti
şi iken, şikâyet üzerine yaptırılan soruşturma 
sonunda, idari bir tedbir olarak aynı görevle 
Giresun'a nakledilmiştir. 

Adı geçen, Giresun'a gidip görevine başla
dıktan sonra Maraş'taki arkadaşı İlköğretim 
Müfettişi Hüseyin Karaman'a bir mektup yaz
mış, bu mektup Hüseyin Karaman'in eline geç
meden, 18 . 2 . 1968 tarihinde «Maraşlı bir va
tandaş» imzasını taşıyan bir ihbar mektubuyla 
Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Bu mektup ve dilekçede belirtilen hususlar 
tetkik edilmek üzere, 20 . 5 . 1968 gün ve 21951 
sayılı muciple Bakanlığımız Teftiş Kurulu Baş
kanlığına gönderilmiştir. 

Bakanlığımız müfettişinin yapmış olduğu 
tahkik ve teftiş sonunda düzenlediği raporda: 

Hasan Taşkıran'in (sol eğilimli fikirleri be
nimsediği, taraf tuttuğu, tarafsızlık prensi
binden ayrıldığı, genel ve meslekî kültürünün 
zayıf olduğu, meslektaşları arasında yapıcı ve 
ciddî otorite kuramadığı, bu haliyle kendisin-
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den müfettiş ve öğretmen olarak faydalanılamı-
yacağı) belirtilmiştir. 

Müfettiş raporu gereği yapılmak üzere 
3 . 7 . 1969 tarih ve 30192 sayılı muciple Mü
dürler Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Bu 
komisyon 23 . 7 . 1969 gün ve 58 sayılı Kara-
riyle ilgilinin (öğretim derecesine uygun bir 
okulda görevlendirilmek üzere Orta öğretim 
Genel Müdürlüğü emrine verilmesi) ni karar
laştırmıştır. Sözü geçen karar üzerine, 
22 . 12 . 1969 tarih, 6077 sayılı Kararname ile 
Ordu ilinin Ünye ilçesi Çaybaşı Ortaokulu Sos
yal Bilgiler dersi öğretmenliğine tâyin edilmiş
tir. 

Yukarda açıklandığı gibi: 

1. Hasan Taşkıran'in, arkadaşı Hüseyin 
Karaman'a yazdığı mektup Bakanlığımız tara
fından açılmamış, Maraş'tan Bakanlığımıza pos-
talanmıştır. 

2. Adı geçenin Bakanlık emrine alınması 
söz konusu olmamıştır. 

S. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 1965, 
1966 öğretim yılında Eğitim Enstitüsü pedago
ji bölümünü okul dışından bitirenlere dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un ya
zılı cevabı. (7/69) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını, aracılığınıza saygı ile sunarım. 

3 . 1 . 1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

1965 - 1966 öğretim yılından bu yana, Eği
tim Enstitüsü pedagoji bölümünü okul dışından 
bitirenlerin: 

a) Her sınav dönemine aidolmak üzere 
isimlerinin, 

b) Kimlerin hangi göreve atanmalarını is
tediklerinin, 

c) Bunların hangilerinin ne zaman, nereye 
ve hangi görevlere atandıklarının, 

d) Bu atanmalarda «ölçü olarak» alınan 
esasın neler olduğunun açıklanması ve hakları
nın verilmesi. 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 25 

24 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 1 . 1970 tarih ve 7/69 - 765/3284 
sayılı yazılarınız. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 1965 - 1966 
öğretim yılında Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bö
lümünü okul dışından bitirenlere dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Mut - Gülnar ~ Aydıncık yollarının asfaltlanma
sına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
(rülez'in yazılı cevabı (7/72) 

9 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındır
lık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bugün Türkiye'nin merkezini, Ankara'yı 
Akdeniz'e bağhyan ve Türkiye'nin en turistik 
yollarından biri bulunan Ankara - Konya - Ka
raman - Mut - Gülnar - Aydıncık yolu Mut'a ka
dar asfalt olup Mut'tan sonrası ve Mut - Gül
nar - Aydıncık arası çoğu yerde at arabalarının 
dahi geçemiyeceği bir bozukluk içerisindedir. 

Türkiye'nin kalkınmasında en büyük etken
lerden birisi de muhakkak ki. turizm sahasıdır. 
Gerek iç turizmi, gerekse dış turizm bakımın
dan Türkiye'nin merkezinin Akdeniz'e böylesi
ne en kısa ve en güzel yollardan birisi ile bağ
lanması ve bu yolda sayısız turistik güzergâh
ların bulunması bu yolun sahile kadar tamamen 
asfaltlanması yönünden çok büyük önem taşı
maktadır. 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Derpişinde yayımlananıadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

Gülnar - Aydıncık arasındaki yol mesafesi
nin daha da kısaltılarak asfaltlanması ve mev
cut Mut - Gülnar arasındaki bozuk yolun da en 
kısa zamanda asfaltla döşenmesi, gerek Türki
ye'nin iç ve dış turizm kalkınmasında ve gerek
se bu bölgenin ekonomik gelişmesinde büyük 
yararlar sağlıyacaktır. 

Bugün sebzelik ve narenciye gibi tarım ürün
leri bakımından çok gelişmeye mütemayil bu 
bölge bu yolun yapılmaması yüzünden bu konu
larda gelişmekten yoksun durumdadır. Bu ne
denlerle ; 

1. Mut - Gülnar - Ay dinci yolunun bu ihti
yaçlara en güzel bir şekilde karşılık vermesi için 
asfaltlanmasının yapılması için görüşleriniz ve 
Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir? 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 10 . 2 .1970 

Hususi Kalem 
Sayı : 95 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 1 . 1970 gün ve 7 - 72/817 - 3583 

sayılı yazınız : 
Mut - Gülnar - Aydıncık yolunun asfaltlan

masına dair içel Milletvekili Sayın Celâl Kar
gını 'nın yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

Mut - Gülnar - Aydıncık yolunun, 
1. Mut - Gülnar ayrımı arasında etüt çalış

maları devam etmektedir. Heyelânlı olan bu ke
simin havadan alınmış fotoğrafları üzerinde de
taylı etüt yapılmakta ve mezkûr kesimde Dev
let yolu güzergâhının oturtulacağı sağlam ze
minli sahalar aranmaktadır. Yapılmakta olan 
etüdün Nisan 1970 ayı içinde bitirilmesine gay
ret edilmektedir. Bilâhara hazırlanacak olan 
projeye göre bu kesimde yeni güzergâhta bir 
varyant inşa edilecektir. 

2. Mut ayrımı Gülnar il yolu 1968 yılında 
yapım programına alınmış ve 1969 yılı sonuna 
kadar «400» bin lira sarf edilerek alt yapı işleri 
yapılmış ve temel altı tabakasının bir kısmı in
şa edilmiştir. 1970 yılı için ayrılabilmiş «150» 
bin lira ödenekle bası dar kesimlerin genişletil
mesi ve temel altı tabakasının takviyesi işleri 
yapılacaktır. 1971 yılında yolun yaz ve kış geçit 
verir duruma getirilmesine çalışılacaktır. 

3. Gülnar - Aydıncık il yolu alt ve üst ya
pısı zayıf bir yoldur. 1970 yılı için «100» bin li-
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ra ödenek ayrılmış olup alt yapısı takviye edile
cek ve temel altı tabakası inşa edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Güiez 

Bayındırlık Bakanı 

8. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, İller Bankası Genel Müdürlüğü ek bina 
inşaatına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı (7/77) 

12 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda arz edilen konunun Sayın İmar 
ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz ede
rim. 

Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

1. — iller Bankası Genel Müdürlüğü bina
sına ilâve olarak inşasına girişilmiş olan bi
nanın emanet usulü ile yapılmakta bulunduğu 
istihbar edilmiştir. 

Bu konuda normal ihale usullerine riayet 
edilmeden emanet usulü ile yapmanın zorunlu
luk sebepleri nelerdir? 

2. — Merkez emanet komisyonunu teşkil 
eden kişiler kimlerdir? Bu komisyon bankanın 
hangi örgütüne bağlıdır? örgüt başındaki yet
kilinin isim ve sıfatı nedir? 

3. — Bu inşaatın keşif bedeli ve sağlanan 
tenzilât yüzdesi ne kadardır, kaç firmadan 
teklif almıştır. 

4. — İşi alan mütaahhidin mesleki adı ve 
soyadı ile, geçmişte iller Bankası ile ilişkisi 
olup olmadığını, ilişkisi varsa hangi örgütte 
görevli veya yetkili olduğu, 

5. — Teşkil edilen emanet komisyonunu, de-
netliyecek örgüt başındaki yetkiliyle haliha
zır mütaahhit arasında geçmişte ve halde ik
tisadi bir ilişkisinin olup olmadığını, 

6. — Bu inşaat ve ihalede alım - satım ve 
ihale yönetmeliğinin uygulanarak rekabete arz 
edilmeyişi sebebinin, 

7. — Bu konuda imar ve İskân Bakanlığının 
bir bilgisi olup olmadığının yazılı olarak ce
vaplandırılması. 

13 . 2 . 1970 O : 1 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 26 . 1 . 1970 

Müsteşarlığı 
Sayı : 23 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Md. 

7/77 - 838/3680 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Turgut Topaloğ

lu tarafıdan Bakanlığımca cevaplandırılması 
istenilen iller Bankası Genel Müdürlüğü ek bi
na inşaatı hakkındaki yazılı soru önergesi so
ru - cevabolarak aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Soru 1 : iller Bankası Genel Müdürlüğü bi
nasına ilâve olarak inşasına girişilmiş olan bi
nanın emanet usulü ile yapılmakta bulunduğu 
istihbar edilmiştir. 

Bu konuda normal ihale usullerine riayet 
edilmeden emanet usulü ile yapmanın sorumlu
luk sebepleri nedir? 

Cevap 1 : İller Bankası kuruluş kanunu 
gereğince 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Kendisine veya ortak idarelerine ait inşaat iş
lerini alım - satım ve ihale yönetmeliğine göre 
yaptırabileceği gibi Emanet inşaat ve Tesisat 
işleri Yönetmeliğine göre de yapabilir veya 
yaptırabilir. Bu yönetmeliklerin ikisi de, özel
likle, Devlet parasını harcarken tutumlu dav
ranmayı sağlıyacak hükümler bakımından ek
siksizdir. 

Bir inşaatın, iki yönetmelikten birine göre 
mütaahhide ihale edilerek yaptırılmasına ma
liyet yönünden değişiklik olmamakta, emanet 
usulü ile yaptırılan işler; Banka teşkilâtını 
daha çok meşgul etmekte, fakat daha çabuk bi-
tirilebilmektedir. Bu hususta bâzı rakam ve mi
sal sıralamak da mümkündür. Nitekim : 

13 000 000 liralık Kâğıthane içme suyu 
tesislerinin bir yıl içinde bitirilerek hizmete 
açılması; 12 000 000 lira sarfiyle istanbul'un 
çeşitli gecekondu bölgelerindeki 25 bin evin bir 
yılda elektriğe kavuşturulması; Küçükyalı, 
Maltepe, Yakacık, Kartal, Soğanlı, Pendik, Tuz
la, Darıca, kasabalarına içmesuyu sağlryan 
40 000 000 liralık projenin 1,5 - 2 yılda ger
çekleştirilebilmesi hep bu işlerin emanet inşaat 
ve tesisat işleri yönetmeliğine göre ele alınması 
ile mümkün olmuştur. 

Soru 2 : Merkez Emanet Komisyonunu teş
kil eden kişiler kimlerdir? Bu Komisyon Ban-
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kanın hangi örgütüne bağlıdır? örgüt 
daki yetkilinin isim ve sıfatı nedir? 

başın-

Gevap 2 : Merkez Emanet Komisyonu İl
ler Bankası İmar Plânlama ve Yapı Dairesi 

Reisliği Yapı Müdürlüğü elemanlarından ku
rulmuş olup Yapı İşleri Müdürü Ekrem Tarak-
çı'nın başkanlığındadır. Ekrem Tarakçı İnş. 
Y. Müh. lik sıfatına haiz olup adı geçen Ko
misyon üyelerinin isimleri aşağıdadır. 

(Bankadan ayrılması dolayısiyle yerine bilâhara)> 

alınmıştır. 

Ekrem Tarakçı 
Teoman Ener 
Sadık Durusal 
Burhan Gürbüz Nas 
Necati Dağdelen ve 
Sami Aydeniz 
Cihat Araşan 
Sema Ersoy 
Soru 3 : Bu inşaatın keşif bedeli ve sağlanan tenzilât yüzdesi ne kadardır, kaç firmadan tek

lif alınmıştır? 
Cevap 3 : Bu inşaatın 2 447 184 Tl. lık kaba kısmı için asgari bu önemde bir iş yapmış dokuz 

firmadan teklif istenmiş, 8 firma teklif vermiş bir firma itiraz Ibeyan etmiştir. Verilen teklifler 
% 13,33 zam ile % 6,51 tenzilât arasında olup sirasiyle : 

% 13,33 zam, % 7,50 zam, % 3,72 zam, % 1,35 zam, % 1,11 tenzilât, % 2,12 tenzilât, % 5,09 ten
zilât, % 6,51 tenzilât. 

înşaatm keşfine esas olan birim fiyatların 1968 rayiçlerine göre bulunmuş olması, buna karşı
lık işin büyük ölçüde 1970 yılında yapılabilecek durumda bulunması teklif istenen firmalardan 
bir kısmının zamlı teklif vermesine, geri kalan kısmının ise yüksek tenzilâttan kaçınmasına yol aç
mıştır. 

Esasen bankamız 1969 birim fiyatları ile Bayındırlık Bakanlığının 1969 birim fiyatları ara
sında aynı kalemler için ortalama % 6,50 - 7,00 arasında bir fark mevcudolup bu oran inşaat ma
liyetine müessir kalemlerden meselâ : 

İşin cinsi 
Banka birim Bayındırlık Ba-

f iyatı kanlığı Bi. fiyatı % 

10,13 
14,83 
91,48 

101,39 
135,43 
78,76 
19,58 

12,96 
17,65 
96,16 

106,39 
141,68 
84,23 
20,51 

28 
19 
5 
5 
4 
7 
5 

Temel üstü hafriyat 
Temel hafriyatı 
Beton 150 dozlu 
Beton 200 dozlu 

, B. Arme betonu 
Moloz taş duvar 
Kalıp 

olduğu görülmektedir. İş programına göre kaba inşaat 1970 yılma intikal edeceğine göre 1970' 
fiyatlarının, rayiç artış hızı aynı kabul edilmesi halinde bile 1969 yılma nazaran 1970 fiyatlarının 
vasati % 7 artacağının, teklif istenen firmalarca düşünülmüş olması pek tabiîdir. Bu mülâhazalar 
muvacehesinde bahis konusu iş, emsal işlere nazaran, 1969 yılı için gerçek tenzilâtı 6,51 + 7,00 = 
13,51 % 13,51 olarak verilmiş kabul edilebilir. 

Nitekim Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlariyle yapılmış keşifler üzerinden, emsal durumun
daki bâzı işlerin, tenzilât durumları için bir fikir vermek üzere aşağıdaki misaller mevcuttur. 
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t ş Keşif bedeli Tenzilât % si 

Siteler Sosyal Meskenler înş. Dev. 19 000 000 4,08 
Orta - Doğu Tek. Üni. İngilizce Lisan Okullu 3 000 000 3,20 
Şeker A. Ş. Genel Müdür. îlâve înş. 1 500 000 3,00 
Malatya Çimento Fab. İnşaatı 3,00 

Bu tenzilâtlar îller Bankası fiyatlarına nazaran zamlı durumda bulunmaktadır. 

!Soru 4 : İşi alan mütaahhidin mesleki adı ve soyadı ile geçmişte îller Bankası ifle ilişkisi olup 
olmadığını, ilişkisi varsa hangi örgütte görevli veya yetkili olduğu, 

Cevap 4 : îşi alan mütaahhit Orhan Erk olup înş. Y. Müh. lik sıfatını haizdir. Kendisi îller 
Bankası Etüt ve Proje Müdürlüğünde înş. Y. Müh. olarak 1959 ilâ 1962 yıllan arasında çalışmış; 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odalan Birliğine ait 9 275 251 Tl. lık kısmının şantiye şefliği ve fennî 
mesuliyettik hizmetini ıderuhde etmek üzere istifa suretiyle bankadan aynlmıştır. 

Soru 5 : Teşkil edilen Emanet Komisyonunun denetliyecek örgüt başındaki yetkili ile halli ha
zır mütaahhit arasında geçmişte ve halde iktisadi bir ilişkisinin olup olmadığı? 

Cevap 5 : înş. Y. Müh. Orhan Erk îller Bankasından ayrıldığı 1962 yılından beri 9 sene zar
fında tek iş almamış her hangi bir iş için de müracaatta bulunmamıştır. Kaldı ki, Bankamızdan 
aynlıp da Yönetim Kurulu karan gereğince 2 yıl bekledikten sonra iş aflan pek çok kimse mevcut
tur. 

Orhan Erk Bankada bulunduğu sırada Emlâk Kredi Bankasından mesken kredisi almak sure
tiyle kurulmuş bir kooperatife üye olup Daire Reisi Kâmil Şener'in de sahip bulunduğu gibi bir 
daireye sahiptir. 

Merkez Emanet Komisyonunu, birinci derecede denetleme yetkisi teknik hususlar için Daire 
Reisi Kâmil Şener Muhasebe ile ilgili hususlarda ise adı geçen Daire Reisliğidir. 

Bunların ötesinde denetleme; bütün işlerde olduğu gibi Genel Müdürlük ve Teftiş Kontrol Ku
rulu Başkanlığına aittir. 

Soru 6 : Bu inşaat ve ihalede alım satım ve ihale yönetmeliği uygulanarak rekabete arz edilme
yişi sebebinin, 

Cevap 6 : Bu sorunun cevabı birinci sualin cevabında mündemiç bulunmakta olup, 9 firmadan 
teklif istenmesi kâfi bir rekabet telâkki edilmesi lâzımgelir. 

Esasen banka yönetmelikleri teklif isteme durumunda asgari üç firmadan teklif alınmasını ye
terli görmekte olup, buna rağmen 9 firmadan teklif isteme yoluna gidilmesi yeterli rekabet imkâ
nını ziyadesiyle temin etmektedir. 

Soru 7 : Bu konuda îmar ve îskân Bakanlığının bir bilgisi olup olmadığının yazılı olarak ce-
vapflandırılması, 

Cevap 7 : îmar ve îskân Bakanlığının bu konuda prensip itibariyle bilgisi mevcudolup emsali 
işlerde olduğu gibi ihale ve diğer işlemler îller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Ancak, bir gazetede yapılan neşriyat üzerine bu konu ile ilgili detay bilgi en ince teferruatına 
kadar Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

îmar ve îskân Bakanı 
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9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
1961 yılından heri Millet Meölisi üyelerinden 
kimlerin mal beyannamesi vermediğine dair 
sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz-
beyli'nin yazılı cevabı (7/84) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Meclis Başkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

Anayasanın 59 ncu maddesi «Kamu hizme
tine girenlerin mal 'bildiriminde bulunmaları 
kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme or
ganlarında görev alanlar hundan istisna edi
lemez.» demektedir. 

Bu hükme istinaden milletvekili ve sena
törlerden mal beyanında bulunmaları talebedil-
mektedir. 

1961 ve 1965 genel seçimlerinden biri Mil
let Meclisi üyeliği sıfatını kazanmış olanlar
dan bugüne kadar kimlere bu beyannameleri 
vermek mümkün olmamıştır? Ve beyanna
meyi kendilerine ulaştırdığınız halde doldurul
muş beyannamelerden Başkanlıkça geri ala
madığınız milletvekilleri var mıdır? Varsa bun
lar kimlerdir? 

Sayın Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 
No. : 7/84/908 - 4255 
19 . 1 . 1970 günlü yazılı sorunuz karşılı

ğıdır. 
Sayın üyelerin mal beyanında bulunmaları 

Anayasamızın 59 ncu maddesinde (Kamu hiz

metine girenlerin mal bildiriminde bulunma
ları kanunla düzenlenir. Yasama ve Yürütme 
organlarında görev alanlar bundan istisna edil
mez) şeklinde hükme bağlanmıştır. 

Bu konuda özel bir kanunun olmaması sebe
biyle sayın üyeler bir mükellefiyetle karşı 
karşıya bulunmamakla beraber mal beyanna
mesi verme şekli ve zamanı için bir kanun tek
lifi hazırlanması hususunda çalışılmaktadır. 

Üyelere Başkanlığımızca verilmesi gereken 
'beyanname diye bir konu yoktur. Mal bildi
riminde bulunulması gereken bir işlem vardır. 

Bu sebeple kimlerce mal beyannamesi ve
rilmesinin mümkün olmadığı veya verilip 
de geri alınmıyan beyannameler hakkındaki 
sorularınıza cevap vermek mümkün olmamak
tadır. 

1961 ve 1965 yılında seçilmiş ve halen üye
liği devam edenlerden bugüne kadar mal bil
diriminde bulunmamış olanların isimleri ili
şikte gösterilmiş olup bir kısmı halen izinli 
veya vazifeli bulunan bu sayın üyelere de 
sözü geçen konuda bildirimde bulunmaları hu-
ruisu tekrar hatırlatılacaktır. 

'Bilgilerinizi rica ederim. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Varlık Beyannamesi vermiyen milletvekillerinin 
Listesi 

Orhan Eren Ankara 
H. Turgut Toker Ankara 
Aydın Yalçın Ankara 
Kenan Aral Tunceli 
Kinyas Kartal Van 
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46 NCI BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Va.n Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya-

« 
pumasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'hun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akarım, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana [Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Ne'bil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğhı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
'kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnn, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 



Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciylc Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — iSiirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgeleriımizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
in asi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza GülKi'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste-
ndlen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li! tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlcnmesli için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'ııun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekilli Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulmrmak 

2 — 
I projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

:•$. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. _ Siirt Milletvekilli Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. __. Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

fl. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
. in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları-
j nm tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 

sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 

I sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12; — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'c doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

1.1. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
i 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
! hizmetleri için alınan personel ile bunların is-
| tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
I (6/17) 



14. — Sinop. Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (G/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19)' 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yasa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yasa'nın, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'c bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yasa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/2;$) 

20. — Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy
saldın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir (Kooperatifler Bankasının 
burulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'ınun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından söz/Mi sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı'mıun, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 

tatbikatında zarara uğrryam köylülere dair 
Millî Savunma Bakamından sözlü ısorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey [karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kamumun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
G-ünaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Ilamdi Hamamcı-
eğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekilli Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 



37. — Sinop Milletvekili Tcvfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsan Milletvekili Kânının Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sıinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfal t lanmanın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. —• İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas M/illetvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. -— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Üzgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova 'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarımı ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 

bir mıntakaya nakiline dair Köy İşleri Bakamın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 



airıaa/te elverişli topraklara dair Maliye Bakanıı?.-
dam sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. _ Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesin deki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tckkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nım, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımeydana gelen 'oılaylana dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. •— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan «özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Baleı'-
nm, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözılü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içimdeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nıın, Erzurum - ispir ilçeısiındıe bâr vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 
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85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (G/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü araaisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamauncıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1 öl) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı ıbâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaiklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/10)2) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mcvlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın^ 
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 



108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Amkara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
"tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

2. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekliifi-
ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
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Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmcn'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi) : 
29 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balılkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve iligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Damıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 



5. — 'Salihli liçeısinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . - 2 . 1970) 

6. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

7. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine Men olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komlisyonu raporu (3/45)' (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. — Akyazı ilçesi Merke'z Yeniköy'ü hano 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan >olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tariihi : 7 . 2 . 1970) 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve me
murları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri
nin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde, 3017 sayılı Kanunun 60 ııcı 
maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 

dair ve Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 8 
arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve iSosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sa
yılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (2/30, 2/187) (S. 
Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
decinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 (arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

11. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 


