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TUT ERGIS 

80 nci Birleşim 

I. — Bu Biram:::! t u tmak Szsti 

II. — YoKama 
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Sayfa 
860 
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III : — B a f e ı l ı k Divımınidi Csı::! Ku
rula srgıumarı GÖ7.SC7 

1. — Anayasanın 83 ncii maddesi gere
ğince Zvl:] 1 e t Meclisinin toplantıya çağrıl
dığına dair al.iüet Meclisi Baş.milliğinin 
23 . 7 . 1973 tarih ve 822(5 - İü77 sayılı 
tezkeresi (3/349) 8G7 

2. — Başkanın, 23 Temmuz Lozan An
la şmamnm 50 nci yıldönümü münasebe
tiyle, günün müıa ve önemini belirten 
gündem dışı demeci. 837:803 

I\7. — Sorular vs esvaplar 

A) Yer-ılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet; Senatomı Kars Üyesi 
Sırrı Atalaymı, 1939 - 1972 tarihleri ara
sında Ziraat Bankası tarafından tnssm 
edilen plasman miktarına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kekm yazılı cevabı. (J/93) 83: 

868 

Sayfa 
•• 2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikecdigil'in, Türkiye'deki 
bencilerin mağdur obuama1.arı için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
yazılı cevabı (7/127) 871:873 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Maeit Keremin, Amasya'ya bağlı 
•orman köylerinin kalkındırılmasına dair 
soru önergesi ve Orman Bakanı İsa II. Bin
göl'ün yardı cevabı (7/129) 873:874 

4. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 
l iyeü JlaciL" Zeren'iu, Amasya'ya yeni 
bir şeker fabrikası kurulmasına dair 
•soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Nuri Bayar'ın yardı cevabı (7/130) 374: 

877 

Üy 
t'a;: 

5. — Cumhuriyet Scnatusu Amasya 
si İL a e it Zeren'in, Amasya İlinde 

!a yağ" dardan meydana gelen zararla-
ön!emmesi için bâzı tedbirlerin alın

ana dair samı •önergesi ve Enerji ve 
d: Knvnaklar Bakam Kemal Demirin 
• İ T r, 1 / •j 877 :879 
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Sayfa | 
6. — Cumhuriyet Senatosu Amasya i 

Üyesi Maciıt Zeren'in, Amasya İlinin indi
rimli yatırımdan faydalanmasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Naim Talû'nun 
yazılı cevabı (7/136) 879:880 

7. •— Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şube müdürlerinin kadro du
rumları ile tekstil işçilerinin bâzı soru
larına dair soru önergesi ve Çalışma Ba
kanı adına Müsteşar Yardımcısı Mus
tafa Enginsu'nun yazılı cevabı (7/141) 880:882 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'm, Kayseri'ye bir sivil 
havaalanı yapılması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair soru Önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı (7/142) 882:883 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız'm, bir üniversite 
asistanı hakkında verilen Ikarara dair I 

I. — BU BİRLEŞİM 

Birinci oturum I 
Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince Mil

let Meclisinin toplantıya çağrıldığına dair Mil
let Meclisi Başkanlığının 23 . 7 . 1973 tarih ve 
8326-1077 sayılı tezkeresi üzerine toplanan Ge
nel Kuralda çoğunluk sağlanamadığından bir 
saat sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 
16,25'te ara verildi. 

İkinci oturum 
Başkan, 23 Temmuz Lozan Anlaşmasının 50 

nci Yıldönümü münasebetiyle, günün mâna ve 
önemini belirten bir demeçte bulundu. 

j ' Sayfa 
i soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
I İlhami Sancar'm yazılı cevabı (7/143) 883: 

884 
10. — Cumhuriyet Senatosu Konten

jan Üyesi Selâhattin Babüroğlu'nun, 
I İmar ve İskân Bakanlığında boşalan 

Müşavirliğe yapılan atamaya dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. 
Nebil Oktay'ın yazılı cevabı (7/144) 884:885 

11. — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Selâhattin Babüroğlu'nun, 
İmar ve İsjkân Bakanlığı Teftiş Tüzüğüne 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı M. Nebil Oktay'ın yazılı cevabı 
(7/145) 885:888 

13. — • Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'mn, tüketim 
fazlası çayın fakir halk ile köylüye 30 
Ağustos Zafer Bayramı armağanı olarak 
verilmesine dair yazılı soru önergesi 

I (7/147) 888 

TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosun
da çoğunluk sağlanamadığından 28 Haziran 
1973 tarihli 79 ncu Birleşimde alınan tatil ka
rarında belirtilen gün ve saatte toplanılmak üze
re Birleşime 17,40'da son verildi. 

Kâtip 
Başkan Sivas 

Tekin Arıburun Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıilma saati : 16,15 

BAŞKAN — Tekin Anburun 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 80 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelmiş olan 
sayın üyelerimiz var mı efendimi.. Yok. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasanın 83 ncü maddesi gereğince 
Millet Meclisinin toplantıya çağrıldığına dair 
Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 7 . 1973 tarih 
ve 8226 - 1077 sayılı tezkeresi (3/349) 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Esasen bugünkü toplantımız Anayasamızın 
83 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası mucibince ve 

Parlâmentonun Meclis kanadının isteği üzeri
ne fevkalâde bir toplantıdır. Millet Meclisi ka
nadı bu esnada bir saat ara vermiştir. 

Aynı sebepten bizim de bir saat sonra; ya
ni 17,30'da toplanmamız gerektiğinden, oturu
mu 17,30'da yeniden toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,25 

»>•<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saalti : 17,30 

BAŞKAN — Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri 80 nci Birleşimin ikinci oturumunu açı
yorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Başkanın, 23 Temmuz Lozan Anlaş
masının 50 nci Yıldönümü münasebetiyle, günün 
mâna ve önemini belirten gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Bulunduğumuz hafta içerisinde, yani bun

dan iki gün evvel 23 Temmuz gününü yaşadık. 
23 Temmuzun Türk Milleti ve Türk siyasî tari

hinde çok büyük bir hâtırası vardır. Zannedi
yorum ki, hepimizin anması icabeden ve andı
ğımız zaman da hepimizi sevindirecek olan bir 
büyük gündür; çünkü Lozan Muahedesi imza
lanmıştır ve onun 50 nci Yıldönümü idi. 

O günleri yaşayan zevat iyi bilirler, hatır
larlar; o gün, Büyük Atatürk'ün fevkalâde 

— 387-— 
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ehemmiyet verdiği büyük bir hâdise idi. O ka
dar ki. haddizatında Türkiye Cumhuriyeti ko
zanla tescil edilmiştir. Türk Milletinin tarihî 
Osmanlı İmparatorluğunun 600 - 700 seneyi bu
lan tarihi ile birlikte asırlar boyunca devam et
miştir. Lozan Muahedesi ile Türk Milletinin 
tarihi bu sefer Türkiye Cumhuriyeti olarak Av
rupa'da bir kere daha eşit haklarla tescil edilmiş 
ve aynı hakları haiz olarak kendisini kabul ettir
miş bir duruma girmiş idi. 

Şu halde, Türkiye Cumhuriyeti için, Türk 
Milleti için, Türk Devleti için Lozan'ın eok bü
yük bir ehemmiyeti var ve gönül ister ki, her 
sene, memleketin her tarafında olduğu gibi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde de bu gün anılsın. 

Müsaade buyurursanız bendeniz bu vesile ile 
bu vazifeyi yapmaya çalışacağım; 

Sayın arkadaşlarım; 
Büyük Türk Milletinin ve bilhassa Atatürk' 

ün tüm ola:"ak takip etmiş olduğu ve Türk Mil
letin:'n siyasî tarihinde bir zafer olarak, çok bü
yük bir başarı olarak sayılmış ve sayılmakta 
bulunan bu hadise halâ muahede olarak dünya
daki muahedelerin içinde yaşamakta ve bir bü
tün olarak ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 
Hattâ, gittikçe artan bir şekilde ehemmiyetini 
muhafaza eden bir muahede olduğu için de ay
rıca şayanı dikkat ve hatırasını anmamız icap 
eden bir durum varatmaktadır. 

Bu tarihî başarının en büyük vazifelisi olan 
••i:, bugün aramızda sağlık ve selâmet içinde 
-acımakta ve hâlâ Türk Milleti uğrunda vazi-
'e görmeye devam etmektedir. Bu tarihî günde 
dayın İnönü'yü aramızda görmeyi de tebrike 
°yan bulur ve kendilerini tebrik ederim. Bu 

mutlu günün hâtırası dolayısiyle sağlık ve se
lâmet içinde daha nice vazifeler görmesini te
menni ederim. (Alkışlar.) 

•Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;, 
Birinci oturumda da arz ettiğim gibi, bu

günkü toplantıya Anayasamızın 83 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası gereğince çağrılmış bulun
maktaydık. 

Su anda Millet Meclisi ta 
ie girmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Senato
sunun gündeminde de yalnız bu ola a anüstü top
lantı gündeminin maddesi vardı; 

Başka görüşülecek bir husus olmadığından 
vine Anayasamızın 83 ncü maddesinin -i ncü 

ı v i a s ı ahkâmına uvarak ve evvelce Y 
'ar t onun 28 Haziranda ahrpş olduğu karar ge
reğince genel seçimlerin neticesinin resmen rad
yolarda ilânından sonra geçecek beşinci günün 
sonunda saat 15.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 17,40 

IV. — SORULAM V3 CEVAPLAR 
.1) YAZİLİ SOKULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Schatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ata1 ay'm, 19GD - 107:2 tarilıhri aravnaa Ziraat 
Banhası tarafından t alisi s edilen pMsınan ırıi^ia-
nna dair soru önere/esi re Ticaret Bal: anı Alnuet 
TürlcEın yazdı cevabı (7/93) 

5 . 12 . 1972 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-

1. 10G9. 1970. 1971, 1972 ( 1 . 2 . 1972 ta
rih: itibariyle) T. C. Ziraat Bankası tarafın
dan. 

ad TV:ğrudan doğruya brmkaca, 
\)) Kooperatuier aracılığı eliyle, 
1. Tarım Satış Kooperatifi, 
2. Tarım Kredi Kooperatifleri ayrı ayrı ol

eik üzere tahsis edilen ve kullandı; ilan plas
man miktarı nedir? 

2. Aynı yıllarda tahsis edilen ziraî kredilcilerinizi saygılarımla arz ederim. \ 
C. Senatosu Kars Üyesi '; leain her .türlü nev'ine göre plasman miktarı 

Sırrı At ala v \ ne kadardır? 
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3. Aynı tarihler içinde hayvancılıkla ilgi
li her çeşit plasman miktarı ne kadardır? 

4. Âyin tarihler içinde Kars ili merkezi 
ve ilçeleri ayrı ayrı gösterilmek üzere kullan
dırılan her çeşit ziraî plasman miktarı ne ka
zı.-. ,-"!,,. 9 
cm i IAII . 

5. Hayvancılıkla ilgili plasman sözü edilen 
yıllar içinde Kars ili ve ilçelerinde kullandırıl
ma, miktarı ne kadardır? 

6. -1970, 197.1, 1972 yılları içinde Kars mer
kezinde kaç kişiye en az. en çoğu hadleri gös
terilmek üzere hayvancılıkla ilgili olarak yaz 
aylarında alım - satım beslenmeyi sağlamak üze
re açılan kredi miktarı ne kadardır'? Aynı şe
kilde kredi ilçelerde kullandırılmışsa miktarı ve 
istifade .edenlerin sayısı nedir? 

7. 1970. 197.1, 1972 yıllarında özellikle yaz 
aylarında Kars merkezinde hayvan ihracatı 
alım - satım ve beslennıcsiyle ilgili krediler za
manında tahsil edilmiş midir? Bu kredileri alan
lar, tüccar, mütaahhii; veya başka ticarî işler
le uğraşan kimseler midir? Yoksa münhasırar 
hayvan üreticisi veya taciri midirler? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Cîenel İLİ. 
Dosya Xo : XII - 0S - F - 57 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 . 1972, 3 . 1 . 1973, 26 . 3 . 1973 ta
rih ve 16029-1011/7-93 sayılı yazılarınız. 
27 . 1 . 1973 tarih ve 1487 sayılı yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay in 1969 -1972 yılları arasında Ziraat Ban
kası tarafından tahsis edilen plasman miktarına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili olarak mezkûr 
bankaca yapılmakta olan anket çalışmaları kıs
men sonuçlanmış bulunmaktadır. 

25 . 7 . 1073 O : 2 

Elde edilen sonuçlara göre : 
1. 19G9, 1970, 1971 ve 1972 yıllarında banka 

tarafından; 
a) Doğrudan doğruya 
b) Tarım Satış kooperatifleri vasıtasıyle 
c) Tarım Kredi kooperatifleri eliyle açılan 

krediler için tahsis edilen toplam plasman ile 
bunların kullandırılan miktarları ekli olarak su
nulan. (!) Xo. İn cetvelde gösterilmiştir. 

Tahsis edilen ve kullandırılan plasmanların 
genel toplamı aşağıdadır. 

Tahsis edilen Kullandırılan 
Plasman toplamı Plasman toplamı 

Yıllar TL. TL. 

1969 8 169 263 103 8 579 270 954 
1970 9 375 594 242 10 396 238 055 
1971 11 524 031 582 11 281 703 767 
1972 13 172 391 191 13 025 426 670 

2. 1969-1972 yıllarında tahsis edilen top
lam plasmanların nevilerine göre dağılımı ekli 
olarak sunulan (2) Xo. lu cetvelde açıklanmış
tır. 

3. 1969-1972 yıllarında kısa ve orta - uzun 
vadeli hayvancılık kredileri için tahsis edilen 
plasman miktarı ekli olarak sunulan (3) Xo. lu 
cetvelde gösterilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin 4, 5, 6, 7 nci madde
lerinde sorulan ve muayyen bir bölge için daha 
detaylı olarak talebedilen bilgiler dol ay isiyle ya
pılan anket ise henüz sonuçlanıp değerlendiril
mesi tamamlanamamış bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen maddelerde sorulan hu
suslara ait bilgilerin ayrıca sunulacağını arz 
ederim. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakam 

— 869 — 



Cetvel No. : 1 

Yıllar 

Doğrudan doğruya açılan 
'krediler plasmanı 

Tahsis edilen Kullandırılan 

T. S. kooperatif- T. S. kooperatifle- T. K. kooperatifle-
lerine tahsis edilen rince kullandırılan rine tahsis edilen 

Plasman Krediler Plasman 

1969 
1970 
1971 
1972 

4 119 263 103 
4 875 ,594 242 
5 828 224 582 
6 853 279 717 

4 193 599 977 
4 849 993 870 
5 210 080 437 
6 583 101 699 

2 ]00 000 999 
2 300 000 000 
3 355 807 000 
3 519 111 474 

2 552 013 477 
3 486 587 185 
3 751 101 303 
3 876 518 971 

1 950 000 000 
2 200 000 000 
2 340 000 000 
2 800 000 000 

oo 
O 
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Getrdi Xo. : 2 

Tahsis edilen plâsnıauların nevilerine göre dağılışı 

Kasman Xev'i 1969 1970 1971 

Kısa vadeli Ziraî Krediler : 
A.) Xormal ziraî krediler 

S'iııni gübre krediler 
Sertifikalı tohumluk fkrd. 
Hayvancı 1 ük kredileri 
Su nıahsuilleni kredileri 

B) 
C) 
D) 
K) 

Orta ve uzun vadeli'krediler 
A) ,Xormal ziraî krediler 
B) Hayvancılık kredileri 
0) Su mahsul !cı d 'krd. 
D) Teçhiz kredileri 

T. Satış Koop. Plasmanı : 
A) Xor:inaıl krediler 
B) Desteklere kredileri 

Toplanı : 

2 498 490 014 
1 230 000 000 

420 000 000 
447 504 452 

20 000 000 

280 883 141 
325 650 059 

33 000 000 
813 735 437 

350 000 000 
1 750 000 000 

2 496 718 140 
1 700 000 000 

575 000 000 
522 949 1.15 

20 000 000 

3 058 570 912 
1 700 000 000 

750 000 000 
621 323 529 

15 000 000 

357 163 654 659 244 832 
408 037 719 397 218 762 

40 000 000 25 000 000 
956 180 614 1 031 866 547 

400 000 000 
1 900 000 000 

326 984 455 
3 028 822 545 

1972 

4 214 694 341 
1 70O 000 000 

750 000 000 
629 239 599 
20 000 000 

698 921 278 
440 779 941 

30 000 000 
1 169 644 558 

325 000 000 
3 194 111 474 

8 169 263 103 9 375 594 242 11 524 031 582 13 172 391 191 

Yıllar 

1969 
1970 
1971 
1972 

Ce.U el Xo : 3 

Hayvancılık kredileri 

Kısa vadeli 

447 504 45.2 
522 494 115 
621 323 529 
629 239 599 

Orta -
uzun vadeli 

325 '650 069 
408 037 719 
397 218 762 
440 779 941 

T o p 1 a nı 

773 154 511 
93(0 531 834 

1 018 542 291 
1 070 019 540 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Türkiye'deki besicilerin 
mağdur olmamaları için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Ticaret Bakam 
Ahmet TürkeVin yazılı cevabı (7/127) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakan

lığınca önemine binaen biran önce yazılı ola
rak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygı
larımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeeligil 

1. —• Türkiye'mizdeki besicilerimizin elinde 
ne kadar besi imalı bulunmaktadır? 

2. — Et - Balık Kurumu besicilerin elinde
ki malları değer fiyatından alabilecek durumda 
mıdır 1 

3. — Alacak durumda değilse; besicilerin 
mağduriyetleri ve daha doğrusu mağdur ol
mamaları için ne. gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

4. — Eğer, yapılan tetkikat sonucunda Et -
Balık Kurumunun besicilerin mallarını alma. 
gücüne sahip olmadığı anlaşıldığı takdirde, bu 

— 871 
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malların ilıracnıa müsaade edikle d düşünül- \ remil' 
inekte midir? s ma m. 

5. —- Düşünülmekte ise - ki düşürülmesi ks- ; vs.no. 
nısınclayını - malların kolaylık ve fire verme- : b s lk 
don ilırag edilmesi için ne gibi tedbirler aimıi- | sığır e 
<ınak istenilmektedir? Ve yme bn azada bu a- | ve::.i: 
cateınm birçok ınüakilâta nğeamzk.uz:m kolam- | beoba: 
lıkla ihracatta bulunmasını samamak bakımın- ! cok ü 

ssemzamı uır pazar maoeez netmıgonı 
elml;dr. Nitekim bn vd Türkiye Hzy-
o I;dakı ve Geîişdriksıesi projesine 
ak 1 b 3 C00 bas be "d sığım almış ve 
ihtiyacı bulunmadığı halde serbest pi-
ğu- alımına devam etmiş, fiyatlarda da 
oir indirim yapınmadan kapasitesinin 
de elan 12 COO km civarında et sto-

dan düşünceleri nelerdir? ! kn teebs etmek zorunda kalmıştır. 
-6. — İhnacat'ta yıllar yılı süregelen zorluk

ların önlenilmesi için, kolaylaştırıcı no eb'ki ted
birler üzeninde durulmaktadır ? İki arada ilıra 

tik bir .yolun bulunma 
'• dermkhovi balkanla 
mı <km:im- ;il "-v;v m u '1 

çatta daha. verimli ve 
UUU m-, 

sı ıcuı. iner: 
rnnn fikirlerinin akın 

3. —• Kurumca, depolama, imkânlarının ye-
i tee sizliği nedeni ile memleketimizdeki mevcut 
'\ keeapkk ememı ancak ğc 8 - lCdu değerlendirile-
I blhmlbedm. Bu durumda, besicilerin eblerinde-
i ki bek hoomaıbarımn taaramuun Kurumca sa-

suna im. r l i r i 17 rı "ir: n nVf n rl acım. mncaK 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
T e .ski] â 11 a n d ı r m a 

Ue-ıol Md. 
D ^yaNa XTIP" B-

ı 1 

Kurum, piyasada istikrarlı ve güvenilir bir 
pazar olmak durumunu muhafaza etmektedir. 
Bmu1 taestteıı bss'cberin mağduriyetini önle
mek üz uz e, pazarlama mevsimlerinde besili ka-

1 h •" 11 n a k i h n srtm rlıı ip ke-
1 a A m o -, z a - 1L ba.y-

ı ' ' '"m 1 b ^ m\ dnılaıak 

L ı . 
'1 1 1 u ı d 1 il m^vsi-
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U -, 

-n -> u+ur 

1 l ı 1 _ ) I i > ^ 

sam 1 ! v> "ZiıiiZ 
CkımK -I L "' - - J K • 

p 1 o o il i T n '- - 1 n ' 
chu ohı anm1 m n im < 'u 
d> " d ' s "d c i 
ho-ımlar i im V m ' , \ 

1 — Bd d w ^ ^ 
]m ^ h k = - ı 
yaz ıV ^ ı b ı n ı 
u M ^ 2 t ı " s - ı k ' ı 
rm 1 i '1 I) n ^ ' ı 

iv n r 1 t B 
lak oeluk.dkir. Ek s . Pc.kh Tin u ... K.t.... bn 
kânlarını zorlamak suretiyle bemvh^c yeybı-u-
cı olmuş vo havvrmlarmı satın almudua Kalen S Bn •"> ?-.0.-:i e': kombinası inşaatına devam edil-
7 C€:0 bas civarında seker besisi hayvan kal- | muktedir. Ayrıca 5 adet et kombinası inşaatı da 
mistir. Dişler denklerin ise- Kıunrm oddu aibi | yotuuo programına alınmıştır. 
baskıları kalmamıştır. Bu durumdan besi kay- j Bütün program gerçekleştiğinde ortaya cı
vanı miktarısın azabduğı anKvdmokkı Buzuma k e e e k l ö ada: et kombinası, et mamulleri tesis-
•miktarı bilinmemektedir, dlena besiciliği ma- j beri, soğuk va donmuş muhafaza depoları ve 
vıs ayında başlamakta bu hayvanların !'••.-m-

ı i 1 \ "m 1 I H ) , T > uvgmı bir 
m ıi +e i 1 m TLiıkl} -> Şeker rabr i -

B"1 T1' i ' 1 n ia ^ m tere-
x̂ 1 b 1 pıo L u U3 gulam ıya ko-

m l ' ' \ ı 1 ıe •>'nde 
ddı hru ^ n 1 °/ar-

d n ^ < ı n i n l ye-
^Kı n m t v u t et 

<-11 k d p "• a r Iviı-
'% n o" ti7ip t1 "* + ^ esi-

1 nak-L a u i l 1 i m' 1 \n 

neveut 8 adet et kombinasına ilâve-
,.o- m -̂mm 

muz ayı ortalarına doğru piyasaya, arzı bekkil
mektedir. 

2. — Et ve Balık Kumunu ku'onkıamndan bn 
yana, kombina pazarlarında uyamDdmı rşerşe1' 
ve geçerli fiyatlarla satımlar ika dalma ga-

bunla:' ara anıda kurulacak soğuk zincirle üre-
tici ve tüketiri yönünden gerek canlı hayvan 
gerzkoe et pazarlaması düzen altına alınmış ola
caktır. 

4. 5, fi. — Et ve canlı hayvan ihracatında en 
önemli güçlük bilhassa veterli nakil vasıtası 
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bulunmamasından ileri gelmektedir. Canlı hay
vanların, sevkıyatı sırasında gerekli bakımm 
yapılamaması ve gıdaların sağlanamaması ne
deniyle fizyolojik sefalete uğramaları mukave
le .şartlarının uygulanaınaması gibi bir durum 
yaratmaktadır. 

Yukarda da arz edildiği üzere Kurum ba
len tüm bcsicilerm hayvanlarını satın alma gü
cüne sabip değildir. Bu nedenle belirli devre
lerde belirli miktarlarda canlı hayvan ihracı
na imkân sağlanmakta ve bu arada ihracatta 
daha verimli ve pratik bir yol için gayret sar-
fedilmcktedir. 

Esasen küçükbaş canlı hayvan ihracatında, 
dış talep hacmini tamam on karşılayacak şe
kilde ihraç lisanslarının verilmesine Bakanlığı
mızca devam edilmekte ve bu ürünün ihraca
tını engelleyici herhangi bir kısıtlama mevcut 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, iç piyasa ihtiyacı nedeniyle 
8 Ocak 1072 tarihinden itibaren büyükbaş can
lı hayvan ihracı 7/3-603 ve 7/4*617 sayılı Karar
namelerle durdurulmuş canlı imanda . ihracı, 
7/6231 sayılı Kararname ile. bu durdurma ka.p-
sarnı d'şuıda. bırakılmıştı. 

Bu defa. 3 . G . 1973 tarih ve 1155>3 sayılı 
R-s:m (bı~e;ede yayınlanan 8 . 5 . 1973 tarih ve 
7/6373 savdı Kararname ile büyükbaş canlı hay
van ih: r.^atı serbest bırakılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederini: 
Ahmet Türk el 
Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya'ya bağlı orman köyleri
nin kalkındırılmasına dair soru önergesi ve Or
man Bakam İsa II. Bingöl'ün yazılı cevabı 
(7/129) 

C. Senatosu Başkanlığına 
Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca, Başba

kanlığa yazılan 9 . 5 . 19-73 tarihli yazı için çev
re senatörü olarak aracılığım istenmekte ve 
ee'eap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince ya
zdı S'U'u olarak havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

C. Seniatosu 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

25 . 7 . 1973 O : 2 

Amasya Ziraat 
Odası 

Konu : Ormanı, köylerinin kalkındı
rılması. 

Yüksek Başkanlık Makamıma 
Ankara 

Bir süreden beri memleketimizin ve mille
timizin geleceğini tehlikeye atacak derecede 
anarşik olayların sürdürüldüğü ve halen bu 
•olayların büyük ölçüde bertaraf edildiği bilin
mektedir. Ancak anarşistin barınamayacağı ve 
gelişeni ey eceği müsait bir ortam yaratılmadık
ça sadece bunların zararsız hale getirilmesinin 
dâvayı kökünden halledemeyeceği kanaatinde
yiz. Bu gün orman içinde ve civarında oturan 
yüzbinlerce vatandaşımız maalesef büyük ölçü
de kendi haline terkedilmiş durumdadırlar. 
Bu vatandaşlarımızın sonuna kadar sabır ve 
tevekkülle kaderleri ile basjbaşa kalabilecekle
ri düşünülemez. Nitekim kır gerillalarının daha 
ziyade bu gibi yerleri kendilerine barınak seç
tikleri bir realitedir ve manalıdır. Bu temiz ve 
masum vatandaşlarımızın bilmeyerek bozgun
culara alet olmaması ve beliren tehlikenin uzak
la ştınlması için bu gibi kırsal bölgelerde yaşa
yan vatandaşlarımıza iş sahası açmak, rahat ge
çim imkânları sağlamak zorunluluğu ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Kanaatimizce bu vatan
daşlarımızın, a) Yeni açılacak fabrikalarda ter-
cilıan iş vermek, b) Yabancı memleketlerle ça
lışmaya ıgidecek işçilerin (bir kısmını bunlar ara
sından seçmek, c) Bu gibi kırsal bölgenin özel
liği esaslı bir şekilde tetkik edilerek buna gö
re mahallen kalkınma imkânları sağlamak su
retiyle huzura kavuşturulabileceklerini düşün
mekteyiz. 

Yeni hükümetimizin vatandaşın hayrına 
olan her işte olduğu gibi ilimiz için bir sorun 
olan bu işte de köklü tedbirler alacağına olan 
inancımızı teyid eder, üstün saygılar sunarız. 

Ziraat Odası Z. Yük. Müh. 
Meclis Başkanı Yönetim Kurulu 
Hasan Apaydın 'Başkanı 

Saip Ergin 
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T. C. 
'Cumhuriyet Senatosu 

Özel Kalem 3 . 7 . 1973 
Müdürlüğü 

Sayı : 0)1.10012 
Konu : Macit Zeren'in yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa hitabeden, Kanunlar 
Müdürlüğü 18 . 5 .1973 tarih ve 7/129 - 144.1 -
621 sayılı S. O. 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren'in, Amasya'ya bağlı orman köylerinin 
kalkındırılmasına dair Sayın Başbakana yönelt
tiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevap, ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsa 03. Bingöl 
Orman Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Sayın 
Macit Zeren'in Orman Köylerinin kalkındı
rılması konusunda Sayın Başbakana yönelt

tiği yazılı soru önergesi cevabı : 

1. —• Orman mıntıkalarında yaşayan köylü
lere, sanayi bölgelerinde muayyen bir oranda 
tercihan iş verilmesi hususu. Bakanlığımıza bağ
lı ORKÖY (Orman - Köy İlişkileri) Genel Mü
dürlüğünce genel olarak ele alınmış olup, Ha
tay ili Ka.pıdere orman köylülerinden İskende
run Demir - Çelik Sanayiine yerleştirilmesi için, 
nüve bir çalışmaya girişilmiştir. İlerde bu ça
lışmalar diğer illere de teşmil edilecektir. 

2. —• Dış ülkelere tercihan işçi gönderilme
sinde 7/2980 sayılı kararnameye ilişkin yönet
melik gereğince kooperatiflere, uygulayacakla
rı projelere göre kontenjan tanınmaktadır. 

Orman köyü kooperatiflerinin orman ürün
lerine dayalı projeleri ORKÖY Genel Müdürlü
ğümüzce yapılmaktadır. Ancak, Amasya ilinde 
Orman Bakanlığı statüsüne göre kooperatif ku
ruluşları henüz gelişmemiş olduğundan, bu ko
nuda dış ülkelere işçi gönderilmesi sürat kazan
mamıştır. Amasya ilinde kooperatif kuruluşla
rının bir an evvel teşekkülü için gerekli teş
vik çalışmalarına başlanılmıştır. 

Köy İşleri Bakanlığı da, orman köylülerinin 
kurmuş olduğu kooperatifleri öncelikle ele al

makta, teknik ve malî yönden desteklemekte
dir. Şimdiye kadar müracaat etmiş olan 4 köy 
kalkınma kooperatifine dış ülkelere gitmek için 
320 kişilik kontenjan tanınmış ve 2 kooperatife 
Orman Kanununun 13 ncü maddesi uyarınca ih
das edilmiş fondan toplam olarak 306 000 TL.' 
lık kredi kullandırılmıştır. 

Ayrıca 1973 'yılı programında Amasya, ve 
'Tokat illerine bağlı orman köyü kooperatifle
rine müştereken 600 000 TL.'lık kalkınma kre
disi ve 'bahse konu iki ile bağlı bütün kırsal 
alanı kooperatifleri için ise 1 150 000 TL.'lık 
kredi ayrılmış bulunmaktadır. 

3, — Orman köylerini kapsayan il ve. ilçele
rin ORKÖY Genel Müdürlüğümüzce yapılan 
araştırma ve inceleme neticesinde gelişmişlik 
durumlarına göre düzenlenen öncelik plânlama
sında ; Amasya ilinin Taşova ilçesinde 1977, 
G-öynücek ilçesinde 1980. Gümüşhacıköy ve Mer
zifon ilçelerinde 1981, Merkez ve Suluova ilçe
lerinde 1982 yılında çalışmalar yapılacaktır. 

Bunlardan yalnız Göynücek ilçesinde, 1973 
yılında pilot bir çalışma öngörülmüştür. 

Yine ORKÖY Geınel Müdürlüğümüzce, ısıt
ma ve pişirme araçları ile, dam örtülüğü ve or
mancılıkta işgücünün artırılması amacı ile kul
lanılan araç ve gereçlerin alınması için, isteldi 
orman köylülerine gerekli krediler verilmekte
dir. 

Köy İşleri Bakanlığı da bir yan gelir kayna
ğı olan el sanatlarının geliştirilmesi hizmetle
rinde orman köylerine öncelik vermekte, bu 
konuda kurslar açmakta ve bu kurslardan me
zun olan öğrencilerin üretime geçebilmeleri için 
lüzumlu araç ve gereçleri, maliyetinin çok altın
daki fiyatlarla kendilerine faizsiz kredi ile ver
mektedir. 

Amasya ili orman köylülerinin bu konuda 
talebi olduğu takdirde programa alınarak uygu
lamaya konması mümkün olacaktır. 

İsa H. Bingöl 
Orman Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Ma
cit Zeren'in, Amasya'ya yeni bir şeker fabrikası 
kurulmasına dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'm yazılı cevabı. 
(7/130) 
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C Senatosu Başkanlığına 

Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca, Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığına yazılan 9 .5 .1973 
tarihli yazı için çevre senatörü olarak aracılı
ğım istenmekte ve cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince ya
zılı soru olarak havalesini saygılarımla arz ede
rim. 

C. Senatosu 
Başkanvekili 
Macit Zerenl 

Amaısya Ziraat Odası 9 . 5 . 1973 
Konu : Yeni kurulacak şeker fabri
kası 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ankarai 

Amasya ili ve hinterlandı şeker pancarı üre
timi bakımından diğer bölgelere nazaran do
ğal bir üstünlük göstermektedir. Hava şartla
rının pek de müsait geçmemesine rağmen 1972 
senesinde Suluova Şeker Fabrikasına 850 000 
ton ve Turhal Fabrikasına da yalnız Amasya' 
dan 400 000 ton civarında şeker pancarı teslim 
edilmiştir. Turhal Fabrikası için Tokat ve ha
valesinde üretilen pancar bu miktara dahil de
ğildir. Şeker Şirketince alman prensip kararına 
göre 4 800 ton/gün kapasiteye çıkartılan Su
luova Fabrikası ile aynı şekilde genişletilecek 
olan Turhal Fabrikasının bir kampanya müd
detine e. 1 000 000 - 1 200 000 ton şeker pancarı 
işlemesi lâzım gelmektedir, halbuki bu seneye 
kadar % 20 tahditti olarak ekilmesine müsaade 
edilen şeker pancarı ürünü, tahdidin kaldırıl
ması ve yeni sulama sahalarının ekim alanına 
dahil olması ile yukarıda arz edilen toplam mik
tar 1 25(0 000 tondan en az % 30 artarak 1 625 000 
tona yükselmiş olacaktır. Bu durumda Şeker 
Şirketinin prensip kararının uygulanmasıyle 
Takat ve havalisinde üretilen pancar miktarı 
hariç 550 000 ilâ 625 000 ton pancar fazlası ola
caktır. Şu hale ıgöre eldeki mahsul yeni bir fab
rikayı rahatlıkla idare edecek demektir. Bu du
rum g^özönüne alınarak Üçüncü Beş Yıllık Plân 
devresinde kurulacağı bilinen ve ikisinin yeri 
belli olan üç şeker faJbrikasından birisinin 
Amasya'da kurulması gerekmektedir. Buna gö
re resmî veya özel sektör tarafından henüz tat

minkâr bir sınaî tesisi kavuşturulamamış olan 
Amasya böylece büyük bir sınaî merkeze sahip 
olacak ve kalkınmasına büyük ölçüde yardım 
edilmiş olacaktır. Bu fabrikanın kurulması için 
nazara alınacak teknik ve sosyal kriterler ba
kımından : 

1. —• Şeker oranı yüksek hammaddenin faz
lası ile mevcudiyeti, 

2. — Fabrika kurulacak yerin hazır ve mü
sait oluşu, 

3. — Bu yerde fabrika için lüzumlu karayo
lu, demiryolu, su ve elektriğin mevcudiyeti, 

4. — Atatürk'e ve Cumhuriyet Hükümetleri
ne sadakati ve ~ muta a vatı müsellem olan ilimiz 
halkının bu suretle bir bakıma geçte, olsa mü
kâfatlandırılmış olacağını yüksek takdirlerini
ze sunar ve Amasyalıya bir bayram havası ge
tirecek emirlerinizi beklediğimizi saygılarımız
la arz ederiz. 

Ziraat Odası 
Meclis Başkanı 
Hasan Apaydın 

Z. Yük. Müh. 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
S a ip Ergin 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 13/Şeker-3/1141 
Ankara 

28 . 6 . 1973 
Konu : Amasya da kurulma
sı istenilen şeker fabrikası 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

îllgi : 18 . 5 . 1973 tarihli ve 1445-625/7-130 
sayılı yazınız. 

Amasya Senatörü Sayın Macit Zerenin 
Amasya'da yeni bir şeker fabrikası kurulması) 
konusunun yazılı olarak cevaplandırılmasına 
ilişkin ilgide kayıtlı yazınız ekimi teşkil eden 
soru önergesi [incelendi. 

1. Memleketimizin şeker tüketimi 1972 yr-
lmda 724 000 ton gibi yüksek bir seviyeye ulaş
mış olup. Üçüncü Beş Yıkıık Plân döneminin 
son yılı olan 1977'de 'bunun bir miiflyoıı tonu 
aşacağı tahmin edilmektedir. Hızla artan şe
ker talebini karşılamak üzere, bir taraftan pan-

— 875 
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car potaıusiyell ve teknik şartlar 'bakımından 
uygum bulunan Adapazarı, Burdur, Eskişehir, 
Konya, Turhal şeker fabrikalarının tevsiine 
gidilmekte, öte yandan da yeni fabrika:-arın ku
rulması' için çaluşmajlar yapılmaktadır. 

•2. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 
Müdürlüğünce, 1969 - 1971 'döneminde D.S.İ. 
ve Topraksu gibi kuruluşlarla da teşriki mesai 
yapılıp; sulama, 'drenaj ve arazi' ıs'lıah projele
rine aı't bilgiler de derieınerek 17 şeker fabri
kası eilciım bölgelerinde ayrı ayrı çalışmalar 
yapılmak suretiyle pancar potansiyeli gerçeğe 
yakın, bir şekilde tespit /edilmeye çalışılmıştır. 

3. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 'ku
rulması öngörüien bilinci ikinci ve üçüncü şe
ker fabrikdjarmın 'kuruluş yerlerinin, pancar 
potansiyelinin, günlük pancar işleme 'kapasite
si 4 0Ö0 - 6 000 ton civarında olan bir fabrikayı 
optimum kampanya süresince çalıştırabilecek 
Ibir seviyede olması önplânda tutulmaktadır. 
Ayri)3a yeni şeker fabrikası kurulması konusu 
iınceijeni.rken, öncelikle bölgede mevcut şeiker 
fabrikalarının durumları ele alnım akta dır. 

4. — Bu prensipler çerçevesinde Amasya ve 
Turhal Şeker Fabrikaları konusunda tespit edi
len noktalar aşağıdadır: 

Pancar 
eken köy 

İl veya ilçeler sayısı 

Amasya ili 249 
Çorum .ili 144 
Samsun ili 214 
Erbaa ilçesi 9 

Toplam 613 

ç) Amasya Fabrikasının pancar üretim yö
nünden önemli bir bölgesi olan ve yeni bir fab
rikanın kurulması istenilen Kayabaşı, geçmiş 
yıllarda Turhal'a bağlı bulunmakta idi. Kaya
başı bölgesi; demiryolundan Suluova'ya. 42, 
Turhal'a 51 Km. uzaklıktadır. Bölgenin 3 kan
tarı vardır. Kızılca kantarının Suluova'ya 53, 
Turhal'a 44, Ovasaray kantarının Suluova'ya 
50, Turhal'a 47 Em., uzaklıkta olması nedeniyle 
Turhal Fabrikasına daha yakın mesafededir. 
Bu nedenle Kayabaşı bölgesinin pancarı aynı 

! a) 1954 yılımda kurulmuş olan Amasya 
fabrikasının pancar işlenme kapasitesi 1968 yılı
na kadar 1 800 ton/gün iken, şeker tüketimin-

: deki artış ve pamcar üretim potansiyeli gözö-
nünde bulundurularak bilâhare 4 809 tona çı
karılmış ve 1972 yılında fiilen 5 810 ten/gün 
pancar işlenmiştir. 

b) Fabrikanın şeker pancarı hammadde 
alanına; 

— Amasya ilinin; Merkez, Göynücok, G. Ha-
cıköy, Merzifon, Suluova, Taşova, 

— Çorum ilinin; Alaca, Mecitözü, Ortaköy, 
Osmancık, 

— Samsun ilinin; Havza, Lâdik, Kavak, Ve-
• zJiidvopru, 

— Tokat ilinin; Erbaa, 
İlçeleri girmektedir. 

e) Yukarıda sıralanan 16 ilçenin toplam 
pancar üretimi 1972 yılında azamî düzeye çıka
rak 831 308 tcııa yükselmiş olup, aşağıdaki 
tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi, bunun 

I 22 602 tonu Turhal, 809 205 tonu da Amasya 
j Şeker Fabrikasında işlenmiştir. 

Amasya Turhal Toplam 
Fab. da Fab. da pancar 

işlenen işlenen üretimi 
ton ton ton 

391 919 22 602 414 521 
150 047 — 150 047 
256 812 — 256 812 

10 428 — 10 428 

809 203 22 602 831 808 

miktarda taşıma ücreti ödemek suretiyle 'Sulu
ova ve Turhal'a nakledllehilnıektcdir. Aylıca 
Devlet Demiryollarında ilk 100 Km. için fiks bir 
ücret uygulandığından, bu uzaklık için taşıma 
ücreti de değişmetmektedir. Kayabaşı, Turhal 
ve Amasya Fabrikalarının kampanyalarının ay
nı zamanda bitirilebilmesi yönünden tampon 
bölge olmaktadır. 

d) Kayabaşı bölgesinin pancar üretim tah
mini 1975 yılı için 135 000, 1980 yılı için 152 009 
tondur. Bu üretim, günlük normal pancar işle-
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me kapasitesi 1 000 ton olan çak küçük bir fab
rikayı ancak 110 - 125 gün çalıştınabllc'cektir. 
Bugünkü teknolojik ve ekonomik koşullara gö
re küçük kapasiteli fabrikalar ise rantabl olma
maktadır. 

e) 'Turhal Fabırkamuı normal pancar im
leme kapasitesi 2 500 ton/gündür. Son on yıl 
(1983 - 1972) ortalamalarına göre 449 429 ton 
pancar üretilmiş ve 421 755 ton pancar işlenmi'ş-
tir. Bu dönemin ortalama fiilî pancar işleme ka
pasitesi 2 607 ton/gün ve kampanya süresi de 
161 gündür. 

f) 1972 yılında fabrikanın ekini alanların
da üretilen 433 046 ton pancarın il ve i!(yelerde 
dağılımı şu şekildedir : 

Pancar 
Köy üretimi 

İl İlçe .sayısı Ten 

Tokat 

Sivas 

Yozgat 

Amasya 

'Merkez 
Akmış 
Artova 
Miktar 
Reşadiye 
Turhal 
Zile 

TvpTaım 
Merkez 
Hafik 

Yıldızeli 

Toplanı 
Akdağınadcni 
Çekerek 

Toplanı 
Merkez 

Toplam 

57 
9 

51 
29 

1 
-.•"> 
82 

232 
a 
1 

30 

34 
10 
3 i 

41 
27 

27 

77 311 
4 111 

39 729 
33 934 

125 
118 8S9 
106 490 

333 539 
684 
415 

10 789 

11 888 
3 266 

14 701 

17 967 
22 602 

22 602 

Genel Toplam o,q < 433 046 

g) Tablonun tetkikinden de a.rlı.şıbrcalı gi
bi Turhal Fabrikasında işi oıcıı 1972 ydı pan
car üret'iminin % 5,2'si Amasya ili ve ilçelerine 
aittir. 

lı) Bu fabrikanın, pancar üretim potansiye
linin fazla oluşu ve şeker talebindeki artışlar 
gözöııünde tutularak, 4800 ton/gün pancar iş

leyecek şekilde kapasiitcsiınlin yükseltilmesi ka
ralaştırılmıştır. Günün teknik olanakları uya
rınca 1971 yılında başlamış bulunan tevsi ve 
modernizaıryon 1975 yılı sonunda bitmiş ola
caktır. 

5. —• Amasya ve Turhal fabrikalarının ham
madde durumu konusunda yapılan etüdlıere gö
re 1975 ve 1980 yılları pancar üretimlerimin 
şöyle olacağı tahmin eidilıınektedir. 

Anı asya Fab rokası 
Turhal » 

Toplam 

1975 Yılı 
ton 

820 000 
550 000 

1 370 OOO 

1980 Yılı 
tocm 

9130 000 
800 OOO 

1 730 OOO 

6 — Yukarıdaki hesaplamalara nazaran bu 
iki fabrika 1975 yılından sonra, erişecekleri 
pancar işleme kapasitelerinin üstünde bir ham
madde potansiyellini haiz ulaunaya.eaikla.rdir. 

7 — Açıklanan bu nedenlerle Amasya'da ye
ni bir şeker fabrikası kurulması düşünülme-
mdktcdir. 

Saygılarımla arz edenim. 

Nuri Bayar 
'Sanayi vie Teknoloji Bakam 

5. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya İlinde fazla yağışlar
dan meydana gelen zararların önlenmesi için 
bâzı tedbirlerin, ahmnasına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/132 ) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yazılan 
9 . 5 . 1973 tarihli yazı için çevre senatörü 
olarak aracılığım istenmekte ve cevap beklen
mektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince 
yazılı soru olarak havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

877' 
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Amasya Ziraat Odası 9 . 5 . 1973 

Konu .: Taşkınlar ve sulama suyu hk. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
Anfkara 

Yüksek malûmları olduğu üzere İlimiz 
hudutları içerisinde Yeşil ırmak, Çekerek, Ter-
sakan, Gümüş Irmağı ve Deliçay gibi adetleri 
yarım düzüneye ulaşan irili ufaklı akarsular 
mevcuttur. Tarihin çok eski devirlerinde ka
yalar oyulmak suretiyle kilometrelerce uzafk-
tan suların akıtıldığı bu İlde komşu vilâyetle
rimizde yapılan sulama tesislerinin onda bi
risi dahi yapılamamış ve bu yüzden mevsimin
de sulama suyu sıkıntısı had bir safhaya 
ulaşmıştır, üstelik fazla yağış vukuu halinde 
gelen seller ve taşan ırmaklar hudutsuz za
rarlara sebebolmakta ve Amasyalılar arasın
da «Su gelirse felâket, gelmezse yine felâket 
olur» kanaati ^kökleşmektedir. 

Memleketimizin en kaliteli ürünlerini ye
tiştiren Amasya müstahsilinin gün geçtikçe 
daha fazla duyulan bu ihtiyacını ve sıkıntısını 
gidermek üzere : 

1. Yapılması mükerrer ve fakat henüz ke-
isin bir safhaya gelmemiş bulunan Alsancak 
Barajı, inşaatına biran evvel başlanmasına, 

2. Cazibe ve motopomplarla temin edilen 
suların gerektiğinde terfi edilmek suretiyle 
daha geniş bir alana yayılmasına, 

3. İstikşafının bittiğini öğrendiğimiz yer
altı sularının da biran evvel çiftçi hizmetine 
sokulmasına, 

4. Lâdik Gölü Rezervuarııım genişletilme
si çalışmalarına en kısa zamanda başlanma
sına, 

Müsaade ve emir buyurulmasını saygıla
rımızla arz ederiz. 

Ziraat Odası Meclis Z. Yüksek Mühendis 
Başkanı Yönetim Kurulu 

Hasan Apaydın Başjkanı 
S alp Ergin 

25 . 7 . 1973 O : 2 

T. C. 
Sayı : 112 - 052 - 4/505 - 623 

31893 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 13 . 7 . 1973 

Bakanlığı 
Sayın Macit Zeren'in yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 18 . 5 . 1973 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar, Müdürlüğü menşeli 144 - 633; 
7/132 sayılı emirleriniz : 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren'in, Amasya İlinde fazla yağışlardan 
meydana gelen zararların önlenmesi için bâzı 
tedbirlerin alınmasına dair Başkanlığınıza sun
duğu ve ilgisine binaen Bakanlığımıza intijkal 
ettirilen yazılı soru önergesine ait hazırlanan 
cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Kemal Demir 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Saym 
Macit Zeren'in «Amasya İlinde fazla yağışlar
dan meydana gelen zararların önlenmesi için 
hâzı tedbirlerin alınması» na dair yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Temenni : 1. 
Yüksek malûmları olduğu üzere İlimiz hu

dutları içerisinde Yeşilırnıak, Çekerek, Ter-
sakan, Gümüş Irmağı ve Deliçay gibi adet
leri yarını düzüne}Te ulaşan irili ufaklı akar
sular mevcuttur. Tarihin ço'k eski devirlerinde 
kayalar oyulmak suretiyle kilometrelerce uzak
tan suların akıtıldığı bu İlde komşu vilâ
yetlerimizde yapılan sulama tesislerinin onda 
birisi dahi yapılamamış ve bu yüzden mevsi
minde sulama suyu sıkıntısı had bir safhaya 
ulaşmıştır. Üstelik fazla yağış vukuu halin
de gelen seller ve taşan ırmaklar hudutsuz 
zararlara sebebolmakta ve Amasyalılar ara
sında «Su gelirse felâket, gelmezse yine felâ
ket olur» tkanaati kökleşmektedir. 
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Memleketimizin en kaliteli ürünlerini yetiş
tiren Amasya müstahsilinin gün geçtikçe daha 
fazla duyulan su ihtiyacını ve sıkıntısını gi
dermek üzere : 

Yapılması mukarrer ve fakat henüz kesin 
bir safhaya gelmemiş bulunan Alsancak Ba
rajı inşaatına biran evvel başlanmasına, 

Görüşümüz : 1. 
«Çekerek - Alsancak Projesi» mcyanında 

Çekerek ırmağı üzerinde inşa ası mutasavver 
Alsancak baraj ve HES'nm plânlama etütleri 
devam etmekte olup, teknik eleman imkânına 
bağlı olarak bu etütlerin 1974 yılında tamam
lanması programlattırılmış bulunulmaktadır. 

Plânlama etütler] neticesinde adı ge(;cn ba
raj, gerek Amasya taşkınları ve gerekse enerji 
ve sulama yönlerinden teknik ve ekonomik 
yön-'len yapılabilir bulunduğu takdirde, sıra-
sıyle katı proje ve Bütçe imkânlarına bağlı 
olarak da icraat programlanna ithali cihetine 
gidilecektir. 

Temenni : 2. 
Cazibe ve motopomplarla temin edilen su

ların gerektiğinde terfi edilmek suretiyle daha 
geniş bir alana yayılmasına, 

Görüşümüz : 2. 
Sulama konusunda yapılan etütlerde, mev

cut su hırkalılarına bağlı olarak, mümkün ol
duğu kadar geniş bir sahanın sulanması için 
bütün imkânlar araştırılmaktadır. 

Temenni : 3. 
İstikşafının bittiğini öğrendiğimiz yeraltı 

sularının da biran evvel çiftçi hizmetine sokul
masına, 

Görüşümüz : 3. 
Hidrolik etütleri tamamlanmış olan ovalar

da yeraltı suyu işletmesine müsait sahalar tes
pit edilmekte ve buralarda arazisi bulunan 
çiftçiler «Toprak ve Su» Kooperatifi kurduk
ları takdirde yeraltı suyundan istifade ile su
lama yapabilmeleri için işletme kuyuları açıl
maktadır. Bunun için arazilerine sulama suyu 
talebeden çiftçilerin gerekli bilgileri temin et
mek veya Topraksu Genel Müdürlüğüne baş
vurmaları ve Topraksu Kooperatifi kurmaları 
gerekmektedir. 

Temenni : 4. 
Lâdik Gölü Rezervuarınm genişletilmesi ça

lışmalarına en kısa zamanda başlanmasına, 

25 . 7 . 1973 O : 2 

Görüşümüz : 4. 
«Lâdik - Suluova Projesi» nin plânlama ça

lışmaları ikmal edilmiştir. 
i 
I İkmâl edilen plânlama raporuna göre; Lâ

dik gölü bir depolama tesisi olacajk, mevcut 
regülâtöre kapak takılacak ve Lâdik Gölünde de
polanan sular, ihtiyaca uygun olarak Tersafkan 
çayına bırakılıp, Oeltek regülâtöründen çevrile
rek Suluova'da 8 800 ha. arazi sulanacaktır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya İlinin indirimli yatı
rımdan faydalanmasına dair soru önergesi ve 
Başbakan Naim TalıVnun yazdı cevabı (7/136) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amasya Ziraat Odası Başkanlığınca, Dev

let Plânlama Teşşilâtıııa yazılan 10 . 5 . 1973 
tarihli yazı için çevre Senatörü olarak aracı
lığım istenmekte ve cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince 
yazılı olarak havalesini saygılarımla arz ede
rim. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvejkili 
10 . 5 . 1973 

Amasya Ziraat Odası 
Konu : İlimizin indirimli yatırımdan 
faydalanması Hk. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Sayın Müsteşarlığına 
Ankara 

Resmî Gazetede ilân edildiğine göre Amas
ya sanayi bakımından kalkınmış vilâyetler 
listesine alınmıştır. Halbuki vilâyetimizde Su
luova İlçemizdeki bir Şeker Fabrikasından 
başka gerek özel teşebbüs ve gerejkse Devlet 
eliyle kurulmuş hiçbir sınai tesis mevcut de
ğildir. Tahminlerimize göre Cumhuriyet Hü
kümetimizi böyle bir karar almaya sevk eden 
faktör resmî makamlarca tanzim ve takdim 
edilen ibsaî donelerdir. Zatı - Devletlerince de 
malûm olduğu üzere istatistik rakamları biraz
da övünmeye vesile verir düşüncesiyle kaba
rık tutulma|ktadır. 

Aslında Amasya bütün çabalarına rağmen 
kalkınmamış sayılan komşu illerimizle kıyas
lanamayacak derecede geri kalmıştır. 

Osmanlılar Devrindeki şöhreti, Atatürk ve 
Cumhuriyet prensiplerine sadakati ile tanınan 
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Amasyamızm unutulmuş bir vilâyet hüviye
tinden çıkarılarak teşvik tedbirlerinden fayda
lanma imjkânmın sağlanması için İlimizin sı
naî ba'kımadan kalkınmamış bölgeler arasında 
mütalâa buyurulmasını saygılarımla arz ede
riz. 

Hasan Apaydın Saip Ergin 
Ziraat Odası Meclis Z. Yüksek 

Başkanı Mühendisi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

T. C. 
(Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 28 . 6 . 1973 

iSayı : 77 - 283/6349 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 18 . 5 . 1973 günlü ve 1440 - 620 -

7/136 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Mac it 

Zeren'in, Amasya İlinin sınai bakımdan kalkın
mamış bölgeler arasında mütalâa olunmasına 
•dair yazılı •soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederitm. 
Naim Talû 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze
ren'in, Amasya ilinin sınai bakımdan kalkınma
mış bölgeler arasında mütalâa olunmasına dair 

yazılı -soru önergesinin cevabıdır. 
1973 yılı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nında yeralan «Kalkınmada öncelikle yöreler 
çalışmaları» başlığının «İlkeler ve Tedbirler» 
bölümünde; kalkınmada öncelikli yörelerin, sa
hip oldukları potansiyele göre uzun dönemli kal
kınmanın amaçlarına yönlendirilmelerinin ve 
ımillî bütünlük ilkesi içinde ekonomik ve sosyal 
ıg'slişmeleririin sağlanacağı ve aynı esastan hare
ketle, kalkınmada öncelikli yörelerin, a) Doğal 
Kaynak, b) Beşeri kayna.k, c) Şehirsel kademe-
leşıııe, d) Ulaşım ve haberleşme ağı giibi geliş-
mişli'.'k seviyelerini yansıtan sosyo - ekonomik 
bütünleşme göstergelerine dayalı endekslerin 
sonuçlarına göre, sıralanmasının yapılacağı hük
me bağlanmış bulunmaktadır. 

Amasya ili de, yukarda ki esaslara göre yapı
lan araştırmalar sonunda gelişmişlik dizilisinde 

27 nei sırayı aldığından «Kalkınmada öncelikli 
yöreler» kapsamına dahil edilmemiştir. 

İl esasına .göre yapılan gelişmişlik araştır
maları her plân devresi başında tekrar ele alı
nacağından, Dördüncü Beş Yıllık Plân dönemi
ne girerken Amasya ilinin gelhmiş olup olma
dığı tüm iller dikkate alınmak suretiyle yeniden 
saptanacak ve ona göre bir karara varılacak
tır. 

Naim Talû 
Başbakan 

7. — Cumhuriyet Senatosu 21 al. at ya Üyesi 
Haindi Özer'in, İş ve İşçi Bulma Kurumu şube 
müdürlerinin kadro durumları ile 'tel'stü işçileri
nin. bâzı sorunlarına dair soru önergesi ve Çalış
ma Bakanı adnıa 21 üst e şar Yardımcısı jlustafa 
Enginsunun yazdı cevabı (7/1-11) 

Cumhuriyet Sısnatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle arz ederim. 28 . 5 . 1973 

Malatya Sena!örü 
Haindi Özer 

Malatya Sümerbank Mensucat Fabrikası ma
mulleri Malatya'nın toptancı tüccarlarına doğ
ruca verilmediği halde Kayseri. Adana, Elâzığ 
ve Gaziantep toptancılarına verilmektedir. 

Malatya, tüccarları kendi illerinden çıkıp gi
den bu mamulleri yukarıda adı geçen illerin ikin
ci ellerinden satın olarak parekendeeilere sat
makta ve böylece Malatya halkı diğer illerin 
halkından daha pahalıya sümerbank mallarını 
satmalmaktadır. 

Kayseri toptancı tüccarı basmanın metresini 
480 kurusa satmaldığı halde Malatya toptancıla
rına 535 kuruşa malolmaktadır. 

Nakliye külfeti ve iş saatlerinin israfı Malat
ya tüccar ve esnafını mağdur etmekte ve Malat
ya halkı kendi illerinin mamullerini pahalıya 
satmalmaktadır. 

Bunun nedeni Kayserili bir yetkilinin Ge-
nfl Müdürlük bünyesinde bulunması ve Kayseri-
yi himaye e bin esi d ir. 

Ana mağazanın Kayseri'de açılması ve Sümer
bank mamullerinin Kayserinin tekeli altında tu
tularak Kayserili toptancıların himaye edilme
sidir. Kayseri Ana Mağaza Müdürü Malatya 
mağaza müdürüne emir vererek Kavse-ri'den geç-
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nıeyen mamullerin Malatya toptancılarına satıl
masına engel olmaktadır. İller arasında ayırım 
yapılark bir ilin çıkrı için diğer iller mağdur 
edilmekte ve hele Malatya halkı üçüncü ellere 
terk edilmektedir. Bu durumda Malatya Mensu
cat Fabrikası işçileri boykot yaparak fabrika
nın faaliyetini durdurmak kararı almak üzere
dir. Bu adaletsizliği gidermek üzere Malatya ma
ğazasına Malatya toptancılarına satış müsaadesi 
verilmesi âcil bir zaruret hali almıştır. Bakan
lıkça bu müessir durumu giderici bir işlem ya
pılacak mıdır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 13 . 7 . 1973 
Sayı : 9 . 3 .15/3 8564-683 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özer'in 
soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 30.5.1973 
tarih ve 683 - 1462 - 7/141 sayılı yazınız. 

lOumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdür
lerinin kadro durumları ile Tekstil işçilerinin 
bâzı sorunlarına ilişkin soru önergesi üzerine, 
anılan kurumdan alınan 7 . 7 . 1973 tarih ve 
Gns. 8. - 1. 9/5 - 31223 sayılı yazının üç örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa E.nginsu 
Çalışma Bakanı A. 

Müsteşar yardımcısı 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü 7 . 7 . 1973 

Şube 
Sayı : 

Gns. : 8-1-9/5 
Konu : Malatya Senatörü 
Hamdi Özer'in soru önergesi 

Çalışıma Bakanlığı 
(İşçi Sağlığı1 Genel Müdürlüğüne) 

ifil'gıi 21 . 6 . 1973 gün ve 9-3-15/3-6984 sayılı 
yazınız. 

Malatya Senatörü Hamdi Özer'in soru öner
gesi incelenmiş ve Genel Müdürlüğümüz görü
şü aşağıda beldrtillmjjştiir. 

1. a) İlik kez Bakanlığımızdan kurumu
muzla 1-4 dereceli 210 adet kadro tahsis edil
mesi istenmiş ancak buna karşılık 53 adet ve
rilmiştir. 

ib) Bunun üzerine yapılan, bu tahsisin ıih-
tiyaemıiızı 'karşıılanıadığı belirtilerek hu mik
tarın en az 131'e çıkarılması yolunda teklifte 
'bulunülınıuş 'ise de daha evvelki tahsise 18 iiilâ-
ve yapılarak miktar 71 adede yükseltilmiştir. 

c) Artan iş hacmi karşısında tahsis olu
nanı 71 adede ilâveten 65 tane daha veıi.'rnesi 
için 12 . 4 . 1973 gün ve 17419 sayılı yazrrmızıkı 
yap dan teklifimize henüz cevap allınıamamış-
tl'l*. 

2. Malatya ilimde vukübulaın âfet sebetly-
Iie zarar gören felâketzedelerden top'am ola
rak (1 OGö) kişinin öncelikle yurt dışında bir 
i§o yerleştin! meleri Bakankığ muzca uygun gö
rülmüştür. 

Söz 'konusu öncelik kontenjanı ile dlgili ola
rak Malatya Valiliğince düzüiıtencn. (1 000) 
kişilik liste kurumumuza intikâl ettil lürnııiş ve 
geçerli kaibul eklr'e rek, listeye dâhil ediilenle-
na öncelik kayıtlarımın atanması MaÜıatya, Şu
bemizle tallmalt.tanımıştı. 

Bı;igüne kadar Malatya Şubemize e yapılan 
davete icabet eden toplam (714) fdâketzede-
rin öncelik kayıtları alınmış ve (89) ki şi önce
likle yurt 'dışına sevkedi'lmiştâ. 

Öncelikle yurt. 'dışıma gönderilecek felâ
ketzedelerin takdimleri, en ağır hasar görem-
1er hasta olmak üzere sıra numarası verilerek 
valilikçe tam-:ı'>m 'edilen listedeki sıra esasına 
göre yapılmakta idi. 

Sevk ı'şlem!1 erine devanı edildiği sırada, 
25 . 10 . 1971 gün ve 7/3338 sayrhı Kararname 
gereğince öncelik vermeye yetkili! kılman Âfet
ler Merkez Koordinasyon Kurulunun. 26.12.1972 
günü yapılan 18 numaralı toplantısında 
25 . 10 . 1971 tarihinden evvel vukubuîan âfet
ler içim tanınan bütün 'doğal olay öne e İlklerinin 
kaldırılmasına ve önceliği kaldırılanlarım ka
yıtlarının genel tasniflerdelki sıra'lanııa akta
rılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, kaldırılmış olan doğal olay öncdlik-
Oieriluin yeniden ihyası için çalışmalar yarpıl-
nraiktadıır. Bu konuda Bakanlığımızca hazırla
nan bir kararname taslağı Başbakanlığa sunul
muştur. 

881 
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Bıı taslağa göre, kaldırılma kararı iptal 
ciYılmekte ve yurt dışından alınacak vasıfsız iş
çi taleplerinden % 15 miktarın yarısının »kal-
dıi'jlan önealıkDere tahsisi öngörülmektedir. 

Söz konusu tıas'ıak kesinleştiğimde, Malat
ya iline tanınan öncelik kontenjanından fay
dalanan ve Malatya Şubemizce öncelik kayıt
ları alınan felâketzedeler, sıraları geldiğunde 
ve duru:n|larün>a uygun bir talep alındığında, 
yabancı irtübat bürolarıma takdim 'edilmek üze
re Malatya Şulbemizce davet edileceklerdir. 

,3. Yurt dışına işçi göndermeleri, anlaş -
•nıaınıız bulunan ülkelerin yurdumuzdaki irti
bat büroları kamallyle siağlanmaktadrr. 

Me'mklketimlzJdelki yabancı İrtibat bürola
rı ise, îş ve işçi Bulma Kurumunun Yurt Dışı 
Hiizmetıi'er şubeleriyle işbirliği halinde çalış
maktadırlar. 

İrtilbat bürolar-ı, memleketlerindeki işve
ren flirm alanım işçi taleplermil ve taleplerde 'ile
li .sürülen şartûarc ilgili yurt dışı hiznuetlcr 
şube müdürlüklerine bildirirler, yurt dsşı hiz
metler şubeleri, îş ve İşçıi Bulma Kurumunun 
'bütün şubelerinde yurt dışına gitmek üzere 
kayıt yaptırmış olan işçilerin sayısını ve ta
lepte ileıi sürülen şartları, iller arası yurt 
dışma gönderffiııne sırasının' dengede tutulma
sını idÜkkate alarak, bu talepleri kurum şube
lerine dağıtır. 

Bu şekilde talep alan kurum şubeleri, mev
cut kayıtlarından talep şartlarına uyan işçi
leri seçer ve müracaat tarihlerine göre sırayı 
gözeterek davet eder 

Tekstil (işçileri 'ile ilgili talepler de aynı iş
leme tafbi tutulmakta ve alınan talepler, ku
rum şubelerimde bekleyen işçi sayısı dikkate 
alınarak tevzi edii inektedir. 

Aşağıda, sunulan, muhtelif 'illerimizdeki 
kurum şubelerinde bekleyen tekstil işçilerini 
götfteırr tablonun tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere; Malatya Şubesinde kayıtlı tekstil, işçi
leri diğer iF erimize nazaran miktar itibariyle 
daha az olup, talep dağıtımında dikkate alın-
mıatetadırrlar. 
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İller Tarih Kadın Erkek 

6 . 
12 
29 . 
0 . 

26 . 
22 . 

2 
6 
•6 . 

2 
12 
9 

1970 
1972 
1966 
1972 
1971 
1970 

251 
32 
— 
593 
3:58 
19 

1 080 
678 
398 

1 963 
1 660 
505 

Bursa 
Denizli 
İsparta 
İstannul 
İzmir 
Malatya 

Yurt dışındaki: teşkilâtlarımızın talep da
ğıtımında, herhangi bir etkisi bulkmamay a ca
ğından, söz 'konusu teşkilâtlara 'bu konuda. 
emlir verilmesinden bir yarar sağlanamayacak
tır. 

Malatya Şubesinde kayıtlı tekstil işçiieri-
nin, bundan böyle de talep dağıtımından bel
li bir oran dahilinde istifade ettirilmeleri te
min edilecektir. 

İlgideki yazınımla iadesi istenen eklerin 
ilişikte sunulduğunu arz ederiz. 

İmza 
1. Hakkı Aydınoğlu 

•G'cnel Müdür 

İmza 
Cevdet Kozunog'kı 
Genel Sekreter 

8. — 'Cumhuriyet Senatosu Kanseri Üyesi •Sa
mi Turan'ın Kay seri'ye bir sivil havaalanı yapıl
ması halikında ne düşünüldüğüne dair mru öner
gesi ve ulaştırma Bakanı SabhJıattin Özbek'in ya
zılı cevabı (7/142) 

30 . 5 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 

Sürati e gelişen ve sanayileşen Kayseri ili
mizde bir sivil havaalanı bulunmadığnıdau 
Askerî Havaalanından faydalanılmaktadır. 

Bu sebeple : 
a) Havaalanına. Hava Yollarının vasıtala

rından başka vasıta alınmamakta ve netice ola
rak havaalanına Hava Yollarının vasıtalarıy
dı ,., 'nrek gıibi bir •nıecibuıiyet hâsıl olmakta
dır. 

Hava Yollarının vasıtasını kaçıran bir vatan
daş Askerî Havaalanına gidebilmek imkânı
nı kaybetmektedir. 
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•b) Bu durumda uçağa binecek ve uçaktan 
'inip de şehre gidecek olan yolcular, çok uzun 
süre meydanda bekiemek mecburiyetinde kal
maktadır. 

e) Bu vaziyet, vatandaşın ve 'bilhassa tu
ristlerin seyahat huzurunu 'bozmakta ve vakit 
kaybına se'bep elarak birçok şikâyetlere yol 
açmakladır. 

•Bu ,n edenle ıft'e aşağıdaki sorularınım Ulaş
tırma Bakanlığı tarafından yazi'.ı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederum. 

Saygı la omla. 
Kayseri Üyesi 
Dr. Sami Turan 

i. Bu durumda lıiç şüphesiz en başta yüz
ün ünde tutul m ası gereken .askerî güvenliği ilı-
iiâl e tm eksizim, yolcuların ve turistlerin mese
lâ : İzmir - Çiğli a anında olduğu gibi kendile
rine ayrılacak ayrı 'bir 'binadan yararlanmak 
•suretiyle daha rahat yolculuk yapmalarına im
kân verecek bir tedbir düşünmek münlkün mü
d ü r ! 

12. İleride 'bütçe imkânlarının, turizm ba
kımından gitgide önem 'kazanan Eayseri'de, 
•bir sivil havaalanı inşasına imkân vereceği 
düşünülmekte midir ? 

3. Bu yc'îıda bir hazırlık var inidir? Yok
sa, Askerî Havaalanının pistlerinden ve te
sis crlüdeın yararlanacak uçakların yolcuları 
için normal seyahat şartlarını sağlayacak ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

6 . 7 . 1973 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sayı : 1276-1 
Konu : Kayseri'de havaala
nı inşası Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel •'Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 1 . 6 . 1973 gün ve 
738-1470-7/142 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'm, Kayseri'ye 'bir sivil havaalanı ya
pılması hakkındaki yazın soru önergesi ceva
bıdır. 

Kayseri Havaalanında bir terminal bina
sı yapılması plânlanmış ve inşaatın 'kısa süre
de tamamlanabilmesi içim işun THY. A.O.'mca 
yürütülmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde Kay se
ni Havaalanınıın a.proın ve irtibat yollarımın 
'tevsii nıaksadıyie Bayındırlık Bakanlığı 1974 
•- 1975 yılları programına 5 milyon 'Tl. ödenek 
konulmuştur. 

jSivil maksatlarla kullanılmakta olan askerî 
•havaalanının, yolcular için normal seyahat .şart
larını ihtiva edecek bir standarda kavuşturul
ması hususunda çaba sarf edilmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Ulaştıirma Bakanı 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın, bir üniversite asistanı halikında ve
rilen karara dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı llhami Sancarın yazılı cevabı (7/143) 

Cumhuriyet Senatosu Sayun Başkanlığına 
-Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savun

ma Bakanınca, yazılı olarak, cevaplandırılma
sının sağlanmasını rica ederim. 

Saygılarımla. • 
Tab'iî Senatör 

Ahmet Yılldız 

•Sıkıyönetim .Mahkemesince, 'bir üniversite 
asistanı hakkında (Uğur Mumcu) verilen •mah-
kûmluk kararı Askerî Yargıtay'ca esastan bo
zulmuştur. Yargı organlarının 'kararlarına her 
zaman saygı duyan 'bir kimse olarak, özdeş bir 
saygının tüm kişi ve •kurumlarca da 'duyulma
sını Hukuk Devleti ülkelerine bağlılığın te
mel 'koşulu sayanım. Hukuk Devletli düzeni 
yürürlükte olduğu sürece, herhangi yeni bir 
yargı işlemi de yapılmadıkça, sözü geçe/n kişi
nin aklanmış, sayılması yürürlükteki yasalı 
•düzenimizin en doğal -bir gereğidir. 

Hiçbir makam ya 'da kişimin kendisini bu en 
üstün yargı organını geçersiz sayması da söz 
'konusu olamaz. Oysa, hukukun üstünlüğü, kuv
vetler ayrılığı ilkesinin 'korunması ve yargı 
organlarına saygı beslenmesi yolunda, övgüyle 
'karşıladığım davranıştaki Askerî Yargıtayrmı-
zııı, kararı yokmuşçasına, bir işlem yapıldığı
na ilişkin aldığım haberlere göre : 

Askerlik hizmeti sırası gelen s'özü geçen 
Üniversite AYstanı, Yedek Subaylık hakkın
dan yoksun kılınarak, er olarak, Patnosa gön
derilmiştir. 

— 883 



C. Senatosu B : 80 

Bu durumda : 
1. En üst yargı 'organınca aklammıış ve ya

sal haklarından onu yoiksum kılacak kesinleş
miş bür yargı kanarı da yokken, bir Üniversite 
Asisi amma askerlik hizmetini 'er olarak yaptır
mada hangi yasal hükme dayandırılmıştır. 

2. Bu yasa dışı işlemi düzenlemek iiçiin 
Bakanlıkça ne düşünülmektedir! 

3. Bu tür işleme hedef olan başka 'kimse-
S.er var m Kİ ir? 

KişiiiğiUe saygı duyduğum bir hukukçu olan 
Sayın Millî Savunma Bakanından,' sorularımın 
.karşılıklarını, en kısa sürede yazılı olarak ve-
rikııesini rica ederim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 5 . 7 . 1973 

Ankara 
Kanun : 573/1-73 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi! : C. Senatosu Başkanlığınım 6 . 6 . 1973 
gün ve 1481-783/7/143 sayılı yazısı. 

Ankara Üniversitesi! Hukuk Fakültesi Asis
tanlarından Uğur Mumcumun askerlik hizme
tini er olarak yapmasına ilişkin Cumhuriyet 
Senatosu tabiî Üyesi Ahmet Yıldız tarafından 
verilen yazılı soru önergesi hakkındaki Ba
kanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde saptanmış
tır. 

Sınıf okula rı t ali matının yedinci bölümü
nün 3 neti maddesi.nin (c) ve (d) bend'lerii uya
rınca anılan şalısın okul disiplin kurulunca 
durumu incelenmiş ve Türk Silâhlı Kuvvetle
rinde subay olarak hizmet etmesi sakıncalı 
görülerek yedek subay ^adaylığıma son veril
miştir. Piyade Okulu Disiplin Kurulunca alı
nan karar üzerine 1076 sayılı Kanunun 1316 sa
yılı Kanunla değişik 8 nci .maddesinin (a) fık
rasının 4 ncü bendi uyarınca muvazzaf asker
dik yükümlülüğünü er olarak tamamlamak üz;e--
le hakkında Bakanlık onayrda 'alınarak 12 nei 
Tümenin 34 neü Piyade Alayı Komutanlığı em
rine sevkedilnıiştir. 

Anılan şahısla ilgili kanar halen yürürlük
te bulurjan kanun ve yönetmelik hükümlerine 
uygun olaraik alınmış olup, diğer taraftan ay
nı dönemden (117- Dönem) yirmi yedek subay 
adayının belrtiien hükümler uyarınca yedek 
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subay .olmaları sakıncalı .görülerek askerCk 
yükümlülüklerini er olarak yerine getirmek 
üzere halklarında gerekli işlemler tamıaml'ana-
rak birliklerine şevkleri yapılmıştır. 

Arz ederim. 
İlhamı Saıncar 

Millî .Savunma Balkanı 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Selâhatîiıı Babüroğlu'nun, İmar ve İskân Bakan
lığında boşalan Müşavirliğe yapılan utamaya dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. Nebil 
Oktay'ın yazılı cevabı (7/144) 

4 . 6 . 1973 
Sayı : 7/144 

Soru önergesi 
Dosya sayı 00186 
(Gizli ve Bakanın şahsına özeldir.) 

Cumiıuriyet IStenatosu Başkanlığınla 
Ankara 

İmar ve îslkâıı Bakanlığından aşağıdaki ya
zdı sorularımın yazılı olarak cevtaplandırıllma-
srna ara olunmasını saygılarımla arz ederim. 

ıSenatör 
iSelâhattin Babüroğlu 

1. 2 Mayıs 1973 günlü Resmî Gazetede, İmar 
ve îslkâıı Bakanlığımda boşalan bir .müşavirli
ğe atama yapılmıştır. Bu atamada, Başbakan 
yerinde Naıim Tadı, Bakan yerinde Turgut To-
ker, Cumhurbaşkanı yerinde Fahri Korutürk 
imzası vardır. Bu durumun Anayasaya uygun 
olup olmadığının bil dirilmesini, 

2. Bu acele atama işleminin nedenimin 
* 

bildirilmesi (Varsa gerekçesi) işlenilin nasıl 
düzeltileceğinin bıildirilmesL. Bir tabu hatası 
varsa kusurlular hakkında yapılan işlemin ne 
okluğunun bildirilmesi ? 

3. Bakanlık özlük İşlemi Daire Başkanı
nın ıııüteacldiit icra takipleri bulunması ve bu 
borçların pek önemli 'kısmımın 'kefillerinim yine 
aynı bakanlıktaki memurların olduğu, ilgili dos
ya! ar ve resmî işlemlerle bellidir. 

Ayrıca aynı zatın 1971, 1972 yıllarında mü
fettiş olarak borçlanmış olduğu, Maliye Ba
kanlığının bir yazılı soruma cevabından aııla-
şılmıış 'bulunmaktadır. Bu konuda derinlemesi
ne İncelemeler sonucunun bildiıiflimesi ve tüm 
personelin sİciderinin saklı bulunduğu ve per
sonel özlük işleri ile son derece yakın ilişkisi 
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bulunan bir makamım güven veriei bir duru
ma 'getirilmesi ve yasaların uygulanmasının 
s a ğ'laıımas im, düş ümmekt emisı'lniz ? 

Bu konuda alınmış ve alımafak tedbirler ne
lerdir! Aynı görevlinin, yakın âmirlerinden ai-
aııış oMıığu siciller ve adlî mercie aksetmiş du
rumlarını da dikkate alarak yasalara ay'kırıı 
'durumları varsa ne türlü bir işlem, yapılmış
tır? 

27 . 8 . 1973 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 33/4415 

Konu : Kontenjan Senatörü 
Selâhattim Babüroğlumun 
yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 7 . 6 . 1973 giin ve Kanunlar Md. 3ü-

ğü 1480-777, 7/144 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Se-

lâlhaittin Bıabüroğtümın tarafımdan eevaplaır-
dırıllimak üzere Başkanlıklarına verdilği, eevap-
landınlmaik üzere ilgideki yazılarınızla Ba
kanlığıma gönderilmiş elan Müşavirliğe yapı
lan tâyin ite Üzlük İşleri Dairesi Başkanının du
rumunla dair yazılı sora önergesine 'karşılık 
olaralk hazırlanan cevaptan üç. örnek ilişikte 
sunulmuştur. 

Ger eğimi 'müsaadelerine arz edenin. 
M. jSVbil Oktay 

İmar ve Islkân Bakanı 

Sayım Selâhattim Babüroğlu 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

-1. Tara formdan cevaplandırılmak üzere 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına vermiş bu'-
luıuduğmıuz 4 . 6 . 1973 gün ve Müşavirliğe ya
pılan atama ile, Özlük İşleri Dairesi Başkanı
nım durumuma dair yazılı soru önergenize kar
şılık olarak hazırlanan cevap ikinci maddeye 
çıkarıl ımııştır. 

2. 1.) 2 Mayıs 1973 günlü ve 14523 sayılı 
Resmî Gazetedeki atama kararnamesinde 'bas
kı hatası yapıldığı, Bakanlığa gelen imzalı 
kopyesinıde Başlbakan olaralk Sayın Ferid Me-
lem'in imzasının bulunduğu, baskı hatası ya
pıldığınım anlaşılması üzerine 4 Mayıs 1973 
gün ve 14525 sayılı Resmî Gazetenin 12 nci say

fasında Başbakanlık Neşriyat Ve Müdevenat 
Genel Müdürlüğünce gerekli düzeltmenin ya
pılmış olduğu, bu defa 'Başbakanlık Kamun ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığından alı
nan 11 . 6 . 1973 gün ve 77-230/5689 sayılı ya
zıda; 2 Mayıs 1973 tarihli 14523 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan karardaki hatamın baskı 
rJötioesi -meydana geldiği!, hatanın gazetenin 4 
Mayıs 1973 gün ve 14525 sayılı nüshasında dü
zel tiierelk o'laya isebelbiyet verenlerin ika,z olun
duğu belirtilmek suretiyle tereddüt bertaraf 
edilmektedir. B;U duruma göıte kararnamemin 
malûllüğünden 'bahsetmek mümkün (değildir. 

2. 2.) Bu konularda yapılan tahkikat Di
siplin Kurulunda görüşülmüş ve Kurulun 
25 . 4 . 1972 günlü oturumunda; «'Borçlarının 
bir yıllık kazançları tutarının yansından faz
lası olmadığı... bu nedenle.... 1610 sayılı Ka
nunun 1 neii maddesinle göre disiplin cezası file 
teczüyellerinin mümkün olmadığı», (aynı ka
rarda bu duramdaiki 162 persomtel hakkımda 
'mükteza tâyin edilmektedir) 197 sayı fflle kara
ra bağlanmıştır. 

Personel Dairesi dâhil Bakanlığımdalki bü
tün birimlerin âmme hizmetinin gereği olan nor
mal işleyişe yönetilmesi hususunda kanunî her 
türlü tedbirlerin alınacağı tabiidir. 

Say gıil arı mi a arz ederim. 
M. Neibil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
SelâJıaddin Babüroğlu'nun, İmar ve İskân Ba
kanlığı Teftiş Tüzüğüne dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı 31. Nebil Oktay'ın yazılı 
cevabı (7/145) 

4 . 6 . 1973 
Soru önergesi 
Dosya Sayı : 00183 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, İmar ve İskân 

Bakanlığı tarafından yazılı o'larak cevaplandı
rılmasına ara olunmasını arz ederim. 

Senatör 
Selâhaddin Babüroğlu 

İmar ve İskân Bakanlığı Teftiş Tüzüğü, 
18 . 7 . 1963 gün ve 11457 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanmıştır. Bu tüzük 1971 yılıma kadar 
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yürürlükte kalmıştır, 19'70 yılmcla yeniden 
düzenlenen bir teftiş Tüzüğü, I ııci Enim Hü
kümeti S'k .günlerinde Bakanlar Kurnan ona
yından geçmiştir. 

Kuşkumuz, Erim Hükümeti Dev'iet hizmetle
rinim; geniş bir tarafsızlık, yasalara bağhhk, 
haık duygusu cçinde yürütüleceğine Devle I; hiz
metinin devamulığı içinde gerekli titizliğin 
gösterilmiş omusiDa olan inancı ile, bu tüzüğün 
yeniden inceletmeye gerek geımeden onayla:-' 
muştır. Daha sonra, yapılan incaleınielerde, bu 
tüzüğün, ihtiyaca tam cevap veremeyeceği, bâ
zı yasa dışı tasarrufları meşrulaştırma iııtu-
baı v.s. glhi nedenlerle Teftiş Tüzüğünde bazı 
değişiklikler yapmak durumunda kalmış ve 
bunu gerçekleştirmişti. Daha sonra, Melen Hü
kümeti zamanında, hu gür üş itibar görmeye
rek, İS70 yılında düzenlenen tüzük aynen uy
gulanmıştır. Bunun için gerekli noksanlar ta
nı a milanmışbrr. 

Bu özet bilgiden sonra aşağıdaki sorülarr-
'iiıiîi yazılı cevaplandrrılnıa.sını arz ve rica et
mek t ey > m. 

1. 1963 yılında hazırlanarak, uygulamada. 
'kalmış olan Teftiş Tüzüğü hangi gerekçelerle 
değiştirilmek istenilmiştir?. 

2. Tüzük: değişikliği dolayıbyle, yasa dı
şı .atlamalara «mevcut Teftiş Tüzüğü» ile, diğer 
sağlayıcı hususlara uyulmadan yapılan tasar-
raıllarrn nıeşındaşiırılması istcrklmktir . 

Bu konuda, Maliye Bakanlığından, 1971, 
1972 yıllarında alman mütalâa hangi fikri ön
görmektedir? Başbakanlık Personel Dairesi 
görüşü nedir? 

3. 1 nci Enim Hükümeti zamanında hazır
lanan Teftiş Tüzüğü kısa gerekçesi n'edir"? Sağ
lanmak istenilen nedir 1 Teknik eğitim görmüş 
müfctdşler, peryodik teftişler, sınavla alınma
mış müfettişler ve buıılaıın yetiştirilmesi, tef
ti: ş1 n ö ğ r e t - c i li ğ i v. s. y ö n 1 eri ? 

4. İmar ve İskân Bakanlığı, çoğunlukla, 
teknik hizmetler, şehircilik 'konuları gibi iş
lemle meşgul olmaktadır. Başka deyişle bu ba
kanlık bir kariyer bakanlıktır. Belediyelerin 
bu tür hizmetlerinin de teftişi ve yürütüime-
sryle bu, bakanlık görevlidir. 

Bu dur-ırma göre müfettişle rdeaı önemli bir 
oraırda'ki kısmının te'kniik eğitim görmüş ve 
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kendi alanında uygulama la ıd a 'bulunarak tec
rübe kazanmış kişilerden olmasına üıammak-
r a mırın iz 1 

5. ihbar ve olaya dayanan 'teftişlerde bir 
Ölçüde, 'bilirkişi, veya geçici olarak leftiş gö
revi -verden teknik personelle işlerin yürütük 
med beldi mümkün olabilir seda, peryodik, 
öğretici, önleyici, teftişler yapılması kakı-
m.ıudan, feıJlş ku: ulunda teknik öğrenimli, 
nrcvieğlnde tecrübem kimselere ihtiyaç var-
mıdır? Varsa mevcut, Teftiş Tüzüğü duna el-
vOi'i silenidir ? Bu yönden 1 ııci Erim Hükümeti 
tarafından düzenlenen Teftiş Tüzüğünün du
rumu nedir? 

6. Peryodik teftişler, yine Bakanlığınız si
yam vesayetinde olan her iki baıtmiarda da 
kullanılmakta, büyük yararlar, olayları vu
kuundan evvel önlemeler gibi fonksiyonu bün
yesinde sak', amaktadır. 

Bu göı üslere itibar edilseydi, son günülerde 
ortaya erkan crremli yolsuzluklar azal neniydi? 

7. 1 nci Eıim Hükümetli zamanında hazır
lanmış oban Teftiş Tüzüğü uygulansaydı, bâzı 
hakrelilplerinln hakları ortadan kalkaeakmıy-
d:? iki hak sahiplerinin hak edinmeleri yasa
lara uyu'arak mı, yoksa sorumlu hakanların so
rum yüklenmesi İle mi doğmuştur? 

8. Danıştay, her giden tüzüğü cuayladrğı-
ua göre, tüzük değişikliği hakkında yukarıda 
yaptığım tarihçe Danış taya duyurularak mı ge
rekçele.^ yazıılmıştır? 

9. Bütün bunlar karşısında, nlihaî görüşleri
niz ulustu 1-Je ve sakınca görmiyorsamz, blllkİl
me :lni arz ve rica. 

Ankara 
23 . 6 . 1973 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

özel 
Xo. : 38 

Sayın Sel âha İdin Babüroğhı 

Cumhuriyet Kenar osu Kontenjan Üyesi 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına vermiş bu
lunduğunuz 4 . 6 . 1973 günlü Bakanlığım Tef
tiş Tüzüğüne dair yazılı soru önergenize kar
şılık olarak hazırlanan cevap ikinci maddeye 
çıkarılmıştır. 
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2. Malûmları olduğu üzere Bakanlığım es
ki Ter'tş Tüzüğü 20 Mayıs 1971 tarihti licsmî 
Gazetede yayınlanan tüzüğün 1 maddesiyle yü
rürlükten ka' dırilmıştır. Kısa bir süre sonra 
14 . 6 . 1971 günlü Ilesmî Gazetede çıkan ka
rarname ile ku tüzükte yürüılükten kardırıl
mış ve hu tarihten ikbaren uygulana e aık tüzük 
olmadığı ic;in Teftiş Kurulunda teamüle güre 
işlim yapılmasına başlanmıştır. 

Bu defa adı geçen tüzükün tekrar yürürlü
ğe kanması hususunda Başbakanlığa vâki mü
racaatımız üzerine mütalâası alınmak için tek
rar üanıştaya göudeıinrlş olan Bakanlık tef
tiş tüzüğünün yürürlükte olduğu yolunda mü
talâa 'kararına bağlandığı öğrenilmiştir. 

1. .1971 yıkıda. yürürlüğe konmuş olan 
İmar ve iskân Bakanlığı Tefriş Tüzüğü; ile es
ki tüzük; 

a) îtlerde teşkilât kurulması ve gün göç
tükçe bu teşkilât adedinin artması ve 'belediye- 1 
! lirin Ccn ve İmar işlerinin teftişi, görev ve yet
kisinin Bakanlığıma verilmiş olması sonucu, 
Balkanlığm teftişe takı birimlerinin adedi ço
ğalmış ve 'bu suretle Teftiş Kurulu kadrosunun 
genişletilmesi zorunibığu doğmuştur. Buna ola
rak sağlamak; 

ib) Eski tüzükte 60 lira aslî maaşa gel
memiş i-laıraım müfettiş olarak atanmaları 
mümkün. değildi, oysaki teşkilâta genç mü
fettiş adaylarını ıkrrak yetiştirdikten sonra 
müfettiş yapmak suı etiyle Teftiş Kurulunu da-
lıa kalifiye kale getirmek zorunluluğu vardır. 
Buna cevaz verecek 'hükümleri getirmek; 

c) Müfettiş yardımcıları için imtihan usu
lünü g'etiruvek ve yukarıda da belirtilmiş oldu
ğu üzere daha 'kaliteli elemanların alma imkâ
nını sağlamak. 

ti) İhtiyaca binaen 1102 sayılı Kanuna gö
re kadro veril meşinin ve 7116 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesine göre müfettiş istihdamını 
sağlamak; 

îçıin yürürlükten kaldırılmıştı. 
2. Yeni tüzüğün geçici maddesiyle, tüzü

ğün yürürlüğe girdiği tarihte çeşitli statüler
de çakışanların durumlarının kazanılmış hak 
olarak tanınmak istendiği anlaşılmaktadır. 

14 . 6 . 1971'de yeni tüzüğün yürüklükten 
ikaldiırıtmasundan sonra 1 . 10 . 1971 gün ve 
5923 sayılı yazımıza karşılık olarak Maliye 
Bakanlığından alınan 8 . 11 . 1971 gün ve 

11530O-7553/28975 sayılı yazıda; müfsiklşlik 
hizmetinin daimî .mahiyet arz eden 'bir görev 
olduğu belirtilerek yevmiyeli kadrolarda is
tihdam olunanlara müfettişlik huzme tinin gür-
dikİLİerreyeeeği ve 7116 saydı Kanunun 18 ncı 
maddesi uyarınca Bakan onayı ile müfettiş cla-
ıv:k görevlendirilmemin mümkün olmadığı be
kri iaıektedlr. Devlet Personel Dairesinden bu 
konula alınmış mütalâaya raslanmamıştır. 

Teşkilâtta bulunan ve çeşitli şekillerde iy-
ilbdam edilmekte elan 'müfettişler yürürlükte 
olmayan tüzüğe göre rleğil, 657 sayılı Kanuna 
ve Maliye Bakaıilığınm adı geçen mütalâasına 
uyularak kadro temin «dilmek ve yeni: atama
lar yapılmak sureliyle Teftiş Kurulu bümye-
gin'e a inmiş olduklar! anlaşılmaktadır. 

3. Birinci ınaddehin cevabında da açık
lanmış olduğu üzere yeni tüzükle imtihan usu
lü grılrilerek daha kaili telli alfaların' Teftiş 
Kuruluna 'alınmasına semin hazırlamak .ama
cı güdüimüştür. 

Periyodik teftiş ve teknik 'müfettişlerle il
gili hükihker eski tüzükte de bulunmaktaydı. 

4. Müfettişlerimizin bir kısmının teknilk 
eğitim gürmüş ve kendi alanında uygulama'-
lıai'da, bulunarak teerübe 'kazanmış kişi&erdcn 
o a ş n a s n ı daim yararb olacağı talikidir. 

5. Yukarıda da belirli İmiş olduğu üzere 
tecrübeli teknik müfettişlere elbette ihtiyaç var-

Esiki ve 1971 tüzüğünde teknik müfettişler
le ilgili hükümler 'bulunmalkta, ancak 1971 tü
züğü ile 'ttkııllk müfettişler' (için de İmtihan usu
lünün getirilmesi öngörülmektedir. 

6, Birimle rimia'n peıiyodük olarak tef
tişe tabi tut r {İmalarının yararlı olacağı ve bu 
sebeple yolsuzlukların önemli ölçüde önlene
ceğine şüphe yoktur. Bu nedenle 1973 yılın
da, 9 . 3 . 1973 günlü olurla 355 birimin tef taşı 
plânlanmış ve teftişlere başlanmıştır. 

'Son birkaç senedir ihbar ve şikâyetlerin 
çcikkiğu medeni ile gereği gibi yapılamayan bu 
şekildeki tef çişlerin bundan böyle aksatılma
dan yapılmasına çalışılacaktır. 

7. 1971 yılında yüıüılüğ'e konan ve çok kı
sa bir zaman sonra yürürlükten fcalldırılimış 
olan tüzük çeşitlli zaruretler sonucu kazanıl-
uiiş olan hakların kaldınmamaikta-, aksine ka
zanılmış hakların tanınmasını sağlayacak hü
kümleri! ihtiva etmekteydi. 
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8. Baniiş tayın mütalâasından geçip, yü
rürlüğe giren Bakanlığım Teftiş Tüzüğü tale
bimiz üzerine Başkanlıkça yürürlükten kaldı
rıldığından fon defa yürürlüğe konması husu
sunda Danıştaya değil, Başbakanlığa müracaat
ta buAinulmuştur. 

9. îyi yeîtlişmiiş, kaliteli teknik ve idarî 
iiıüföliDişlerden oluşan teftiş kurulu 'elbettekli 
daha yararlı olacaktır. 

Periyodik tefüslerin yararları büyüktür, 
teftişlerin öğretici, yol gösterici olmalarında 
fayda g örüİmelkt e'dÜr. 

iSaygılarmıia arz ederim. 
Nebil Oktay 

imar ve İskân Bakanı 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, tüketim fazlası çayın 
fakir halk ile köylüye 30 Ağustos Zafer Bayramı 
armağanı olarak verilmesine dair yazılı soru 
önergesi. (7/147) 

7 . 6 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Gümrük ve Tekel Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasına izninizi saygılarımla • 
rica ederim. | 

Ankara Senatörü } 
Hıfzı Oğuz Bekata j 

Soru : I 
Memleketimizde çay, her yönü ile ciddî bir ; 

konudur : Çay üreticiden usulsüz alınmakta, iyi ; 

işlenememekte, pahalıya maledilmelrte, pahalı 
satılmakta, içtüketim fazlası olarak elde milyon
larca kilo çay kalmakta ve bunun bir kısmı i 
(kilosu 2 - 3 liradan) dışarıya satılmakta, geri i 
kalanı ise denize dökülmektedir. j 
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Her yıl milyonlarca kilo çayı, elde kaldı, ge
rekçesiyle ve çok büyük zararlara girerek (kilo
sunu 2 - 3 liradan) yabancı memleketlere satıyo
ruz. Bugün Türkiye'nin bu küçük dövize artık 
ihtiyacı da kalmamıştır. 

Bu nedenle, kilosu yurtta 40 lira iken dışarı
ya 2 liraya satılan çayımızı naylon torbalar içine 
koyarak kilosunu 5 liradan Türk köylüsüne ve 
fakir halka, örneğin 30 Ağustos Zafer Bayra
mında bir (Bayram armağanı) gibi veriniz. Bunu 
teklif ediyorum. 

Böylece Türkiye'deki çay üretimi artar, dı
şarıya satış zararından kurtuluruz, kaçak çayın 
yurda girişi önlenir, çayı denize dökmeyi, Türk 
halkı kendi çayını ucuza içerek ekmeğine ucuz 
katık sağlamış olur. 

Bu teklifte bir sakınca var mıdır? 

r'umhrHvet Senatosu Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata' 
nm dış ülkelere ucuz fiyatla satılan yerli ça
yın özel ambalajlar içinde ve ucuz fiyatla köy
lüye ve fakir halka satılması hakkındaki yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 

Soru : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata, dış ülkelere ucuz fiyatla 
satılan yerli çayın özel ambalajlar içinde ve 
anyı ucuz fiyatla köylüye ve fakir halka satıl
masını teklif etmekte ve bunun mümkün olup 
olmadığını sormaktadır. 

Cevap : Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nın dü
şünceleri, daha önceden Bakanlığımızca da 
üzerinde durulan bir konudur. 

Henüz kuruluşunu tamamlama safhasında 
olan Çay Kurumu Gfenel Müdürlüğü tarafından 
halk tipi ucuz çay satışları için hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Grümrük ve Tekel Bakanı 
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