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man Demirel'in yazılı cevabı (7/5) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mu'tlu'nun, Afyon'a bağlı Çi-
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luk buğday ve arpaya dair yazılı sorusu 
ve Tarım Bakanı ilhami Ertem'in yazılı 
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Sayfa üayja 
64:65 4. — Sivas Milletvekili Vahit Bozat-

lı'nm, Sivas iline bağlı köylerin içme 
suyu ihtiyacına dair sorusu ve Köy işleri 

66 Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı ce
vabı (7/43) 70:71 

5. — Sivas Milletvekili Vahit Bozat-
lı'nm, 1965 - 1969 yılları arasında Türki-

67 ye'deki derneklere yapılan yardımlara 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/54)71:72 

65:66 

67 

67:68 
6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'm, Sakarya'ya bağlı Sabırlar köyü 
yolunun yapılmasına dair sorusu ve Köy 
işleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin ya
zılı cevabı (7/70) 72:73 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, içel'in turistik yerlerinde, yapılan 

68:69 arsa spekülâsyonunun önlenmesine dair 
sorusu ve ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı 
(7/74) 73:74 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, Kurtalan ilçesine bağlı Güney 
Mahallesinin başka bir mıntakaya nakli-

69 ne dair sorusu ve imar ve İskân Bakanı 
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Sayfa 
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(7/78) * 74:75 
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bir vatandaşa intikal eden maluliyet maa
şının verilmesi işlemine dair sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun yazılı cevabı (7/79) 75:76 

10. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya'nın Sarayözü köyüne bir 
imamın tâyin edilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/86) 76:77 

11. — Diyarbakır Milletvekili Nafiz 
Yıldırım'm, TRT yöneticileri ve mensup
larının kanunsuz ve sorumsuz davranış
larda bulundukları ididasmın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Turhan Bilgin ile Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birin-
cioğlu'mm yazılı cevapları (7/87) 77:78 

12. — Uşak Milletvekili Âdil Tu
ran'in, Uşak iline bağlı bâzı köylerde 
görülen «Sara» hastalığına dair sorusu 

Sayfa 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/89) 78:80 

13. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in. ingiltere'ye ihracedilen tarım 
ürünlerinin sıhhi standartlara uygunsuz 
olduğu gerekçesiyle geri çevrilme olayı
na dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek'in yazılı cevabı. (7/100) 80:82 

14. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Cüceğolu'nun, Sosyal Sigortalar Kuru
munun Ankara yakınında istimlâk et
tiği arsaya dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/104)) 82:83 

15. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret 
Övet'in, Devlet Demiryollarmca bir şahıs
tan satınalınan arsaya ve ödenen para 
miktarına dair Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/108) 83:84 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Ege Bölgesinde mevsim şartla
rından zarar gören zeytin müstahsilinin 
borçlarının faizsiz taksite bağlanmasına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı ilhami Er-
tem'in yazılı cevabı (7/118) 84:85 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarının önergeleri üze
rine ; 

28 Mart 1970 Cumartesi gecesi Kütahya'nın 
ilçe ve köylerinde meydana gelen zelzele felâke
ti sonucu hayatlarını kaybeden yurttaşlarımı
zın ruhlarını taziz için bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

Millet Meclisinin başsağlığı temennisinin 
Başkanlık Divanınca yerine getirileceği bildi
rildi. 

Felâketzedelere Millet Meclisince yapılması 
istenen yardımların, gruplar yetkilileriyle te-
temas edilerek, Başkanlıkça düzenleneceği 
açıklandı. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Kü
tahya ilinin ilçe ve köylerinde vukua gelen 
zelzele hakkında bilgi vermek üzere gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Adana Milletvekili Kemal Satır, 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
Kütahya Milletvekili Ahmet Fuat Azmioğlu 

da aynı konu üzerinde birer demeçte bulundu
lar. 

İzmir Yüksek Teknik Okulu ile Yüksek 
Tekstil Teknik Okulunun Ege Üniversitesine 
bağlanması ve 

Jandarma Kanununda değişiklik yapılması 
haklarındaki kanun tasarılarının geri gönde
rilmelerine dair Başbakanlık tezkereleri okun-
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du ve adı geçen kanun tasarılarının geriverile-
ceği bildirildi. 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin, Tel
siz kanunu tasarısının havale olunduğu komis
yonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kapı
cıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile eski istanlbul Milletvekili 
Kaya özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 
'5 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili ko
misyonu ile Millet Meclisi Çalışma Komis
yonundan seçilen 4 er üyeden kurulu 2 nu
maralı Karma Komisyon raporunun görü
şülmesi, Hükümet ve ilgili komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunamadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven ve 
18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütün hare ve re
simlerden muaf tutulmasına dair kanun tek-

Tasarılar 

lifi öncelik ve ivedilikle görüşülerek madde
leri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayırımının birleşim sonun
da açıklanan sonuçlarına göre, çoğunluk sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş hiz
metleri tazminat Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları Genel Kurulun bilgisine sunul
du ve ilgili olduğu Hazine genel hesabına ka
tılmak üzere Hükümete gönderileceği bildirildi. 

1 . 4 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere birleşime saat 18,35 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

Teklifler 
7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, 28 . 6 . 1938 tarih ve 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 13 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/310) (İçişleri, Millî Eğitim ve Adalet ko
misyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Tabip ve şuabatm (Yar
dımcı sağlık personelinin) serbest veya ücretli 
olarak çalıştıkları sürenin 3/4 nün terfi ve kı
demlerinden sayılması hakkında kanun teklifi 
(2/311) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, 874 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde bir değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/312) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
10. — Düzce'nin Gölkaya bucağının Hacı 

Süleymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 

1. — Bâzı iktisadi Devlet Teşeküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun ta
sarısı (1/275) (Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) | 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 | 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/278) | 
(Sayıştay Komisyonuna) I 

3. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı (1/277) (Adalet, içişleri, Millî | 
Savunma, Köy işleri, Tarım ve Plân komisyon- I 
lanna) 

4. — Ege üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanun tasarısı (1/278) (Sayıştay Komis
yonuna) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/279) (Sayıştay) 
Komisyonuna) 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/280) (Sa
yıştay Komisyonuna) I 

II - GELEN KAĞITLAR 

- . 65 — 



M. Meclisi B : 63 1 . 4 . 1970 O : 1 

numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet 
Alioğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Ton-
ya - iskenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'-
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/233) (Adalet Komis
yonuna) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başjbakanlık tezkeresi (3/234) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 

12. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
(Sayıştay Komisyonu raporu (3/94, 1/48) (S. 
Sayısı : 85) 

13. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdülüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/102, 1/52) (S. Sayısı : 87) 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun* 
lük bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
1/63) (S. Sayısı : 88) 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yık Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin (sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/115, 1/68) 
(S. Sayısı : 93) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,66 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Birleşimimizde çoğunluğun bu
lunmadığı görülmektedir. Bu sebeple 3 Nisan 
1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

mm^ 
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Sivas'ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin satışına 
dair sorusu ve Başbakan. Süleyman Demirel'in 
yazılı cevabı (7/5) 

12 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın. Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cı olmanızı saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

1. Piyasada ve özellikle Sivas'ta 8 lik ve 
10 luk inşaat demirinin kilosu 340 kuruşa sa
tılıyor. 

Bu demirlerin fabrika satış fiyatı 190 ku
ruştur. 

Aradaki büyük fark, bir kilo demirden elde 
edilen kâr 150 kuruştur. 

Bu fahiş kârı kimler almaktadır? Tüccarın 
kazancı çok az olduğu gibi piyasa talebini kar-
şılıyacak mal bulması da çok defa güç oluyor. 

Bu bir yolsuzluktur. Bunun önlenmesi veya 
bu hususta bâzı yeni tedbirler alınması düşü
nülüyor mu? 

2. Bizim öğrendiğimize göre bu aşırı kârı 
haddehaneler alıyor. Haddehane sahipleri fab
rikadan kilosu 90 kuruşa aldığı kütük halinde 
demiri (çubuk demir), inşaat demiri haline 
getirip piyasaya karaborsa fiyatla yani kilosu 
340 kuruştan satıyor. 

Fabrikanın tahsis sahipleri için vâki talep
lerini ise kilosu 190 kuruş bedelle karşılıyor 
muş. 

Bilhassa küçük ihtiyaç sahipleri, dar ge
lirli vatandaşlar fabrikadan peşin para ile de
mir alamıyan büyük çoğunluk ve piyasadan 
mal almak istiyenler inşaat demiri için bu yol
suzluk nedeni ile 1969 yılı içerisinde mezkûr 
demir için 190 kuruş yerine 340 kuruş ödeme
ye mecbur bırakılmışlardır. 

Vaka doğru mudur? Hükümet bu vakaya 
muttali midir, evvelce alınmış bir tedbir var 
mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 19.3.1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi 

Sayı 77 - 7/A/2048 
Konu: Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı'nın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü: 13 . 11 . 1969 
tarih ve 7/5 - 93/551 sayılı yazınız. 

Sivas'ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin satışına 
dair, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Sivas'ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin satışına da
ir, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı tarafından 

Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabıdır 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri mamulle
rinden 8 mm. yuvarlak demirin bir tonunun İş
letme merkezinde teslim satış fiyatı 1860, ve 
10 mm. yuvarlak demirin ise 1 810 Tl. dır. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü; Sanayi Bakanlığınca düzenlenen 
tevzi listeleri esasları dairesinde, haddeci firma
lara kütük demir vermekte olup bu kütüğün de 
İşletme sahasında teslim satış fiyatı 1 450 Tl. 
dır. 

Demir piyasasında meydana gelen fiyat ar
tışlarının önlenmesi için Demir ve Çelik işletme
lerince alınan karar gereğince, mamullerin sa
tışı aşağıdaki esaslar dairesinde yapılmaktadır: 

a) Resmî sektör ihtiyaçları; yazılı istek 
üzerine karşılanmakta ve resmî sektörce müta-
ahhitlere ihale edilen inşaatlar için plân, proje, 
keşif özeti mukavele ve ihtiyaç belgesi istenil
mektedir. Ayrıca, şantiyelere teslim edilen mal
zemenin alındığına dair şantiye kontrol amirli
ğince imzalı ve mühürlü belge ibraz etmiyen 
mütaahhitlere, siparişnamelerinde kayıtlı baki-
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ye malzeme belge ibraz edilinceye kadar veril
memektedir. 

b) Sanayici ihtiyaçları; Ticaret ve Sanayi 
Odalarından aldıkları kapasite raporlarına isti
naden karşılanmaktadır. 

c) özel inşaat sahibi vatandaşların demir 
ihtiyaçları; bağlı bulundukları belediyelerden 
alınan inşaat ruhsatlarına istinaden ilgili demir 
tevzi depolarından verilmektedir. 

d) Küçük esnafın demir ihtiyaçları; bağlı 
oldukları dernek veya birlikten aldıkları ihtiyaç 
belgelerine istinaden, satış usul ve esasları dai
resinde yapılmaktadır. 

Bunlardan başka; resmî ve özel sektör ve 
vatandaşların ihtiyaçlarını temin ve piyasadaki 
fiyat artışlarını önlemek maksadiyle yabancı 
memleketlerden demir ithali cihetine gidilerek 
Kanada, Amerika ve Batı - Almanya'dan yuvar
lak çubuk ve kangal olmak üzere, muhtelif boy 
ve kuturda 21 230 ton demir ithal edilmiştir. 

Ayrıca yakında Hindistan'dan da 3 500 ton 
demir getirilecektir. 

Diğer taraftan Amerika ile yapılan yeni bir 
anlaşma gereğince 10 000 ton daha demir ithal 
edilecektir. 

Böylece; demire ihtiyacı olan her vatandaş, 
normal satış fiyatları üzerinden, Karabük İşlet
me Merkezi ile demir tevzi depolarından bu ih
tiyaçlarını temin etmek imkânına sahip bulun
maktadır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon'a bağh Çiçektepe köyü halkı
na verilecek tohumluk buğday ve arpaya dair 
sorusu ve Tarım Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı 
cevabı (7/13) 

12 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Bakanı Sayın ilhami Ertem tarafın

dan aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
1. Afyon, Dinar ilçesinin Çiçektepe köyü 

balkına bütün taleplere rağmen tohumluk arpa 
ve buğdayın verilmediği bugün köyden aldığım 
telgraftan anlaşılmıştır. 

2. Ekim mevsimi bitmek üzere olduğu hal
de tohum verilmiyecek midir? 

3. Tohum dağıtımında Çiçektepe köyünün 
milletvekilleri seçiminde kullandıkları oyların 
neticesine göre ilgililerin muamele yaptıkları 
iddia edilmektedir. Ne dereceye kadar doğru
dur? 

4. Bu köydeki, «Çiçektepe» yetiştiricilere 
kesin olarak damızlık koyun kredisi açılmadığı 
da ısrarla iddia edilmektedir. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Başmüşavirliği 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1096 

Konu: Afyon Milletvekili 
iSaym Süleyman Mutlu'nun 
feoru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 21 . 11 . 1969 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/13 -140/875 sayılı yazı. 

Afyon'a bağlı Çiçektepe köyü halkına ve
rilecek tohumluk buğday ve arpaya dair Afyon 
Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesine ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Afyon ili 1969 yılında 5254 sayılı Kanu
na göre 2 530 ton buğday 1 620 ton arpa ta-
lebetmiş, 500 ton buğday ve 500 ton arpa, ay
rıca kredili olarak da 2 405 ton buğday ve 600 
ton arpa tahsis edilmiştir. Tevziat halen devam 
ettiği için dağıtılan kati miktar belli değildir. 

Afyon iline taihsis edilen bu tohumluklardan 
5254 sayılı Kanuna göre 40 ton arpa ve kredili 
olarak 100 ton buğday ile 25 ton arpa vilâyetçe 
Dinar ilçesine tefrik edilmiştir. 

Dinar ilçesi Kaymakamlığının tebligatına 
rağmeın Çiçektepe köyü halkı kredili tohumluk 
talebinde bulunmamıştır. 

Ancak, tohumlukların dağıtımından sonra 
müracaatta bulunulmuşsa da istedikleri 414/44 
çeşidi buğday tohumluğunun mevcudu kalma
dığından istekleri karşılanamamıştır. 

2. 414/44 çeşidi buğday tohumluğu mevcut 
yeni çeşitlere nazaran düşük verimli olduğun
dan 1970 yılından itibaren üretimden çıkarıla
caktır. Bu sebeple, bu tohumluktan dağıtım az 
olmuştur. 
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3. Adı geçen köyde tabiî âfetlerden 1969 
yılında zarar da vukubulmadığı için 5254 sayılı 
Kanuna göre tohumluk verilmemiştir. 

4. Çiçektepe köyü yetiştiricilerinin Hay
vancılık Kredisi durumu T. C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü nezdinde tetkik ettirilmiş, 
«Adı geçen köyün bağlı bulunduğu Dinar Şu
besinden alınan malûmata göre, yetiştiricilerin, 
damızlık hayvan temini için gerek Ziraat Ban
kasından gerekse Tarım Kredi Kooperatifinden 
her hangi bir talepleri olmadığı, müracaat et
tikleri takdirde banka mevzuatı dâhilinde dilek
lerinin nazarı itibara alınacağı» 26 . 2 . 1970 
gün ye 146 - 61706 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

ilhami Ertem 
Tanm Bakanı 

3. —• Afyon Milletvekili A. İhsan TJlubdh-
şi'nin1 Amerikan Stearns Roger firmasının Tür
kiye'de bir firmaya veya sahsa komisyon ücre
ti verip vermediğine dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı (7/23) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı kanalı ile Amerikanda bulu
nan STARNS - ROGER firmasından sorularak 
alınacak cevabın yazılı olarak tarafıma tevdiine 
delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
25 . 11 . 1969 

Afyon Karahisar 
A. ihsan Uluibahşi 

Soru: 
1. Ambarlı Termik Santralinin proje ve 

mühendislik hizmetleri karşılığı STEARNS -
ROGER Firması Türkiye'de her hangi bir şahsa 
veya firmaya komisyon ücreti vermiş midir 

2. Verilmişse : 

a) Kime, nerede ve nasıl verilmiştir 

b) Miktarı ne kadardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 20 . 3 . 1970 

Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1-281/214-15356 

Konu : Afyon Milletvekili sa
yın Ali İhsan Ulubahşi'nin yazı
lı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 12 . 1969 gün. Kanunlar Müdürlü
ğü; 7/23 - 254/1236 sayılı yazınız. 

Afyon milletvekili sayın A. ihsan Ulubahşi' 
nin, Amerikan Stearns - Roger Firmasının Tür
kiye'de bir firmaya veya şahsa komüsyon ücre
ti verip vermediğine dair yazlı soru önergesi ce 
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Şahit Osman Avcı 

Afyon Milletvekili j tSayın A. İhsan Ulu
bahşi'nin «Amerikan Stearns - Roger Firması
nın Türkiye'de bir firmaya veya şahsa [komüs
yon ücreti verip vermediğine» dair yazılı soru 
önergesi cevabı. 

Soru : 1. 
Ambarlı Termik Santralinin proje ve mü

hendislik hizmetleri karşılığı Stearns - Roger 
Firması Türkiye'de her hangi bir şahsa veya 
firmaya komüsyon ücreti vermiş midir? 

Verilmişse, 

a) Kime, nerede ve nasıl verilmiştir? 

b) Miktarı ne kadardır? 

Cevap : 1. 

Ambarlı Termik Santrali proje ve mühen
dislik hizmetleri karşılığı olarak Etibadk Genel 
Müdürlüğü ve Amerika'da kâin Stearns - Roger 
Firması tarafından Türkiye'de her hangi bir 
şahsa veya firmaya komüsyon ödenmemiştir. 
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4. — Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nın, Si
vas iline bağlı köylerin içme suyu İhtiyacına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın 
yazılı cevabı (7/43) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adeleriniz saygılarımla rica olunur. 

8 .12 .1969 
Sivas Milletvekili 

Vahit Bozatlı 

Sivas ilinde içme suyu yapılması gerekli kaç 
köy ve mezra vardır? Bunların kaç tanesinde iç
me suyu vardır? tçme suyu olmıyan yerlerin 
ilin köy ve mezralarına oranı nedir? Bu oran 
Türkiye'deki genel orandan düşük müdür? 

Pis ve mikroplu kuyu suyu ve akar su içen 
köy ve mezralar hangileridir? Suyu ve su yol
lan bozuk ve yetersiz olanlar hangileridir? 

1968 ve 1969 yıllarında Sivas iline köy içme 
suları için ne miktar para tahsis edilmiş, ne mik-
miktar sarf yapılmıştır? Aynı yıllara ait, diğer 
illere aynı konu için verilmiş tahsisatları ve ya
pılmış sarfların miktarları nedir? 

Sivas'a 25 kilometre mesafede Elbeği köyle
rinden Yanalak ve Keçili köyleri vardır. Bu iki 
köyde de içme suyu yoktur. Ancak iki köy ara
sında ihtiyaca yetmiyen bir su vardır. Bu su çok 
az olduğu için, iki köy bu suya kilit vurmuş ve 
bu kilitli çeşmeden alacakları su ile ihtiyaçla
rını gidermektedirler. Bu kilit ve bu kilidin anah
tarını taşıma ve kullanma yüzünden zaman, za
man, önemli sayılacak ihtilâflar dahi çık
maktadır. Yine aynı semtte Söğütçük köyü var
dır. Bu köy halkının da içilecek suyu hiç yok
tur. Bu nedenle köy halkı köylerinde bulunan 
acı suyu içmektedirler. Bu acı su içenleri der
hal hasta etmektedir. Bunu içen Söğütçük 
köyü sakinleri 45 veya 50 yaşından fazla yaşıya-
mamaktadırlar. 

Türkiye'de veya başka bir yerde bu şekil 
kullanılan bir kilitli çeşme var mı? Acı su içe
rek hayatlarını zehirliyen başka Söğütçük köy
leri de var mı? 

Sivas ili için köy içme suyu ihtiyaçlarının ik
malinde bir öncelik tanınması veya yapılmakta 
olan çalışmaların hızlandırılması ödenek (tah
sis) ve sarfların artırılması düşünülmekte mi
dir? 

1 . 4 . 1970 O : 1 
T. C. 

Köy işleri Bakanlığı 3 . 3 . 1970 
Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 

Sayı : 91-176-03183 
Konu : Sivas Milletvekili Sayın Va
hit Bozatlı'nm yazılı soru önergesi 
cevabı. 

Milelt Meclisi Başkanlığına 
30 . 3 . 1970 

tlgi : 20 . 12 . 1969 gün M. M. Gn. Sek. 
Kanunlar Md. 7/43-555/1952 sayılı yazı. 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı tara
fından, Bakanlığımca yazılı olarak cevaplandı
rılması isteği ile Başkanlığınıza sunulup bir ör
neği Bakanlığıma tevdi buyurulan ve Sivas 
iline bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına dair 
bulunan 8 . 12 . 1969 günlü önergenin cevabı 
ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinizle arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy işleri Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı'nm 
Sivas iline bağlı köylerin içme suyu ihtiyacı
na dair Millet Meclisi Başkanlığının 20.12.1969 
gün ve 7/43-555/1952 sayılı yazılarına ekli ola
rak alman ve Köy işleri Bakanlığınca yazılı ola-
rajk cevaplandırılması istenilen 8 . 12 . 19Ö9 ta
rihli önergesinin cevabıdır. 

1. Sivas ilinde kırsal lalanda mevcut 2 109 
aded yerleşim ünitesinden (köy, mahalle, mez
ra ve nüfusu 3 000 den az kasabalar dâhil) 
1 . 3 . 1970 tarihi itibariyle 405 adedinin iç
me ve kullanma suyu sıhhi ve yeterli miktar
dadır. Geriye kalan ve ele «alınması icabeden 
1 704 aded üniteden 1 656 adedinin suyu yeter
siz olup, 48 adedinde ise içme ve kullanma suyu 
mevcut değildir. 

Bu duruma göre; Sivas ilindeki ünitelerin 
% 19 u sulu, % 79 u suyu yetersiz ve % 2 si 
susuzdur. Memleketimizde mevcut yerleşim 
üniteelrinin genel içmesuyu durumu şöyledir; 
% 43 sulu, % 25 suyu yetersiz ve % 32 si ise 
susuzdur. 

2. Yukarda verilen bilgiler evvelce yapıl
mış olan envanter neticelerine göre tesbit edil
miştir. Pis ve mikroplu kuyu suyu, akarsu içen 
köy ve mezralarla, tesisatları arızalı olanların 
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isimlerinin belirlenmesi envanter çalışmalarının 
daha detaylı olarak yeniden yapılmasını icabet-
tirmektedir. Bu çalışmalar da oldukça uzun bir 
zamana ihtiyaç göstermektedir. Içnusuyu bu-
lunmıyan ve yetersiz olan üniteler ya uzak me
safelerden su getirmekte veya gayrisıhhi sula
rı içmektedirler. Tesisatları arızalı olanların 
büyük bir kısmı içmesuları kifayetsiz olanlara 
dâhildir. Bu batkımdan ünitelerin isimleri ve 
durumları sarahatle verilememektedir. 

3. Köy yolu, içmesuyu ve elektrifikasyon 
hizmetlerine bütçelerle ayrılan ödenekler; ille
rin yapılacak yol, su ve elektrifikasyon hizmet 
ihtiyacı durumlarına göre tevzi edilmektedir. 

Sivas iline 1968 bütçe yılında içmesuyu in
şaat programı uyarınca, (boru bedelleri hariç) 
bölge eliyle yapılan işler için 173 000 Tl. vi
lâyet eliyle yapılan işler için ise 407 000 Tl. ol
mak üzere cem'an 1 580 000 Tl. ödenek tefrik 
edilmiş ve bu ödenek tamamen harcanmıştır. 

1969 bütçe yılında Sivas iline bölge müdür
lüğü eliyle yapılacak işler için boru bedeli hariç 
olmak üzere 1 720 000 Tl. tefrik edilmiş yıl so
nu itibariyle 1 483 000 Tl. sarf edilmiştir. Vi
lâyet eliyle yapılacak işler için 492 000 Tl. ay
rılmış ve bu miktar ödenek tamamen sarf edil
miştir. 

4. Sivas ili merkez ilçesine 25 Km. mesa
fede bulunan Kavlak ve Keçili köyleri civarın
da içmeye elverişli su menbaı bulunmamaktadır. 
Mezkûr ilde YSE örgütümüz kurulmadan evvel, 
Bayındırlık Müdürlüğünce iki köyün arasında 
ve bir köyün ihtiyacına dahi yetmiyen miktarda 
bir içmesuyu kaynağı bulunmuş ve her iki kö
yün geçici ihtiyacını karşılamak üzere bahis 
konusu menba üzerine bir depo yapılmış olup 
bir müddet münavebe ile içmesuları sağlanmış
tır. Kilit, mevcut suyun zayi olmaması ve ihti
lâf çıkmaması için depo üzerine konulmuştur. 

Sivas ilinde YSE örgütümüzün kurulması ile 
birlikte halen susuz olduğu bilinen Kavlak, Ke
çili, Koyuncu, Sorguncuk, Eskiköy ve Söğütçük 
köylerinin müştereken içmesuyunu temin etmek 
maksadiyle gerekli etütler yapılmış ve Kaba
sakal köyü hudutları dâhilinde bulunan Cibril 
rnemıbaı tesbit edilerek altı köyü İçine alan bir 
grup teşkil edilmiştir. Ancak, Kabasakal köy
lülerinin arazide elemanlarımızın çalışmalarına 

mâni olmalarını önlemek üzere 25 . 9 . 1969 ta
rihinde «7478 sayılı Köy içmesuları hakkında 
Kanun» uyarınca menbaın bahis konusu grup 
köylere tahsisi yapılmış ve iş valilikçe 1970 büt
çe yılı proje ve inşaat programına teklif edil
miştir. 

Mezkûr grup köy içmesuyu işinin mevcut 
bütçe imkânlarına göre programda kalmasına 
çalışılacaktır. 

5. Sivas iline bağlı 48 köyün içmesuyu 
1968 yılında, 73 köyün içmesuyu işi de 1969 
bütçe yılında tamamlanarak, köyler yeterli ve 
sıhhi içmesuyuna kavuşturulmuştur. 

1970 bütçe yılı icraat programınla alına
cak köylerin adedi ile ödenek miktarı daha da 
artırılarak geçmiş yıllara nazaran çalışmaların 
hızlandırılması sağlanacaktır. 

6. Diğer taraftan bu ildeki yol, su ve elek
trifikasyon hizmetlerine daha fazla ağırlık ver
mek maksadiyle, Tokat ilini de içine alan YSE. 
XV nci Sivas Bölge Müdürlüğü de 1 . 3 . 1970 
tarihinde kurulmuş bulunmaktadır. 

5. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
1965 - 1969 yuları arasında Türkiye'deki der
neklere yapılan yardımlara dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Eeifet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/54) 

24 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Vahit Bozath 
Sivas Milletvekili 

Soru: 
1965, 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarında, 

Türkiye'deki derneklere kaçar lira yardım ya
pılmıştır? 

1. Bu yardımların ne kadarı genel bütçe
den, ne kadarı katma bütçeden ve ne kadarı 
iktisali Devlet Teşekkülleri bütçesinden yapıl
mıştır. 

2. Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan ve 
bakanların kendi karar ve direktifleri ile yap
tıkları yardımlar nelerdir? Yardımdan yarar
lanan dernekler hangileridir? Ve hangi derne
ğe ne miktar yardım yapılmıştır? 

3. Yardım alan dernekler aldıkları bu pa
ralan ne yolda sarf ediyorlar? 
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4. Hükümet, bu fakir millete ait paralar 
ile desteklemiş olduğu derneklerin millet ve 
ulus yararına olmıyan çalışmalarını, harcama
larını takip ve teftiş edebiliyor mu? Edemiyor
sa Hükümetin, bakanların ve diğer mercilerin 
bu harcamaları israf ve T. C. Kanununun 240 
ncı maddesinin açıklığı karşısında suç teşkil 
etmez mi? 

5. Her derneğe, her yıl yapılan yardımla
rın hukukî dayanağı bütçe kanunlarındaki ye
ri nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2-01-451 
Konu : Sivas Milletvekili Vahit 

Bozatlı'nm önergesi 
10 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/54-690/2729 sayılı yazıları. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği, «1965 - 1969 yıl
ları arasında Türkiye'deki derneklere yapılan 
yardımlar» hususundaki yazılı soru önergesi
ne cevap teşkil eden cetveller ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yoldan ceva
ben intikalini arz ederim. % 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

6". — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vysal/-
ııı, Sakarya'ya bağlı Sabırlar köyü yolunun ya
pılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Tur
han Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/70) 

29 . 12 . 1989 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

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

Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı Taraklı 
bucağı Sabırlar köyü uzun yıllardan beri yol 
sıkıntısı çekmektedir. Bu köyün yanındaki, çev
resindeki bâzı köylerin özellikle yolları parti
zan düşüncelerle ele alınırken, Sabırlar köyü
nün yolu bütün müracaat ve dileklerine rağ
men kasıtlı olarak yapılmıyor. 

Sabırlar köyünün çevre ile ilişkileri kesil
miştir. Hastalarını doktora ulaştıramıyor. 

Ülkemizde hiçbir sorun oy ve parti ölçüleri 
içinde değerlendirilemez. 

1. Sabırlar köyünün yolu yıllardan beri ne
den yapılmaz? 

2. Sabırlar köyü halkı dertlerini kime an
latsınlar? 

3. Sabırlar köyü halkı, haklan olan, çev
resinde özellikle sezilen bâzı köylerin yolları 
yapılırken, kendi köylerinin yolunun ne za
man yapılacağını bilmez bir halde daha ne ka
dar bekliyeceklerdir 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
Sayı : 91/170 

Konu : Sakarya Milletvekili Sa
yın Hayrettin Uysal'ın 
yazılı soru önergesinin 
cevabı. 

27 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 1 . 1970 gün M. M. Gn. Sek. Ka

nunlar Md. 7/70-770-3279 sayılı yazı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy

sal tarafından Başkanlığınıza sunulup bir ör
neği Bakanlığıma tevdi buyurulan ve Sakar
ya - Geyve ilçesi Sabırlar köyü yolunun yapıl
masına dair bulunan 29 . 12 . 1969 tarihli so
ru önergesinin cevabı ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Turhan Kapanlı 
Köy işleri Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal'ın, Sakarya - Geyve ilçesi Sabırlar köyü 
yolunun yapılmasına dair, Millet Meclisi Baş
kanlığının 9 . 1 . 1970 gün ve 7/70-770-3279 sa
yılı yazılarına ekli olarak alman ve yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen 29 . 12 . 1969 
günlü önergesi cevabıdır. 
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Sabırlar köyünün, Geyve - Taraklı Devlet 
yolu iltisakından itibaren Çay köyüne kadar 
stabilize yolu mevcudolup bu köy ile Sabırlar 
köyü arasında yol bulunmadığı gibi grup köy 
yolları plânlamasındaki öncelik puvanı düşük 
olduğundan 1970 bütçe yılı programı teklifle
rinde de yer almamaktadır. 

Mezkûr yolun durumunun mahallinde tetkik 
ettirilerek gereğinin yapılması ve sonucundan 
ilgili koy muhtarlığına ve Bakanlığıma bilgi 
verilmesi hususu Sakarya Valiliğine 6 . 2 . 1970 
gün ve 1797 sayı ile yazılmıştır. 

Ayrıca mahallî teşkilâtımızla yapılan te
mas neticesi, mezkûr yolun il imkânları ile ya
pılması hususunun araştırılacağı öğrenilmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İçel'
in turistik yerlerinde, yapılan arsa spekülâsyo
nunun önlenmesine dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Necmettin Cecheri'nin yazılı 
cevabı (7/74) 

9 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Turizm 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve rica ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bugün Türkiye'nin en güzel yörelerinden 
birisi olan Akdeniz şeridinde Tarsus - Anamur 
sahilleri bütün dünya turistlerinin derin ilgisi
ni çeken bir yerdir. 

içel ili tarih bakımından da çok zengin tu
ristik tarihî hazinelere sahiptir. 'Bugün ise içel 
ilinin gerek bu tarihî hazineleri barındıran böl
gelerinin etrafı ve gerekse bu sahil şeridi üze
rinden plânsız ve gerçek turizm kalkınması ile 
bağdaşmıyan birtakım istismarcı ve çıkarcı 
amaçlara vasıta edildiği bir gerçektir. 

1. Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en tu
ristik bölgelerinden birini teşkil eden içel vilâ
yetini bu durumdan kurtarmak 'için tedbirleri 
nelerdir? 

2. Turizm Bakanlığı içel vilâyetinin tu
ristik yerleri üzerinde kurulan ve bu yağmacı
lık zihniyeti altında sürdürülen arsa spekülâs-
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yonlarınm ve yine yağmacılık zihniyeti ile 
yürütülen göstermecilik yatırımlarına karşı Ba
kanlık tarafından bu vilâyete turizm yönünden 
yapılacak yardımlar, yatırımlar ve yatırım pro
jeleri nelerdir? Açıklanması. 

T. 0. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

91-3731 
28 . 3 . 1970 

Konu : içel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 1 . 1970 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 819/3584 - 7/74 sayılı 
yazı K. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından, 
içel'in turistik yerlerinden arsa spekülâsyonu 
yapıldığına dair vermiş olduğu soru önergesine 
karşılık Bakanlığımız mütalâası aşağıdadır. 

1. içel ilimiz gibi, memleketimizin diğer 
bölgelerinde de bulunan tarihî hazinelerin ve 
sahillerin korunmasını temin maksadiyle Ba
kanlar Kurulunca bir kararname çıkartılmış ve 
bu kararname 28 Ocak 1970 gün ve 13411 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş
tir. 

Sureti ekli olarak takdim olunan kararna
menin tetkikinde görüleceği gibi, arsa spekü
lâsyonun önlenmesinin yanısıra yatırımları dü-
zenliyecek fiziksel plânlama çalışmaları da ön
görülmüştür. 

2. Öte yandan Bakanlığımız yatırımcı bir 
Bakanlık olmadığından tarafımızdan her hangi 
bir şekilde yatırım söz konusu değildir. Ancak, 
buralarda yapılacak her türlü turistik tesisler 
için turizm müessesesi belgesi verilmesi talep
leri hassasiyetle incelenmekte ve bu suretle arsa 
spekülâsyonuna ve gereksiz yatırımlara imkân 
verilmemektedir. 

Turizm derneklerine yardım hususu ise, 
her malî yılın başında bütçe kesinleştikten sonra 
taleplerin detaylı bir incelemeye tabi tutulma-
siyle tahakkuk ettirilmektedir. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Necmettin 'Cevheri 
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T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tekik 
Dairesi Başkanlığı 

Karar Sayısı : 7/5 

Kararname sureti 
Sahillerimiz ile göl kıyıları, tarihî ve tu

ristik sahaların fizikî plânlamaları yapılınca
ya kadar; 

1. Deniz ve göl kıyılarında, 
2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca bildi

rilecek turizme elverişli sabalarda, 
3. Millî Eğitim Bakanlığınca bildirilecek 

tarihî bölgelerde, 
Bulunan Devlete, belediyelere, özel idarele

re, köy tüzel kişilerine, katma bütçeli 
idarelere, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait arazi ve arsaların, her ne surette olunsa ol
sun satılmaması, dağıtılmaması, kamp yeri ola
rak tahsis edilmemesi, irtifak hakkı tesisi su
retiyle hakiki ve hükmi şahıslara intikal ettiril
memesi, fuzuli işgallerine meydan verilmemesi, 

4. Kamp yeri olarak hakiki ve hükmi şahıs
lardan arsa ve arazi ısatınalınımaması, 

5. Bu yerlerde 2644 sayılı Tapu, 5516 ve 
5963 sayılı Bataklıkların kurutulması ve bun
lardan elde edilecek topraklar hakkında (Kanun 
hükümlerinin 'saklı tutulması, 

Âmme hizmetlerinin yürütülmesi maksadiyle 
kamu idarelerince kurulacak tesisler için vâki 
satınalma talepleri ilgili Bakanlık ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının Plân ilkele
rine uygun mütalâaları alınmak şartiyle bu hü
küm dışında bırakılması; 

Maliye Bakanlığının 19 . 12 . 1969 tarih ve 
3307-3774/29101 sayılı yazısı üzerine, Bakan
lar Kurulunca 12 . 1 . 1970 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
0. Sunay . 

28 Ocak 1970 tarih ve 13411 Sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanmıştır. 

1 . 4 . 1970 O : 1 

13 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, İmar ve iskân Bakan
lığı tarafımdan yazılı olarak cevaplandırmasını 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet Nebil Oktay 
Siirt Milletvekili 

Kurtalan ilçesine bağlı Güney mahallesin
de vukubulan toprak kayması neticesi, bu ma
hallede ikâmet eden vatandaşların evleri, içle
rinde oturulamıyacak bir duruma girmiş. Ba
kanlıkça mahallinde yapılan tetkikat ile de, 
bu durum sabit olmuş, vatandaşın başka yerde 
imkân edilmesi için, yer de tesbit edilmiş ve ya
pılacak yeni evlerin 969 yılı içerisinde bitiri
leceği hususunda kati teminatta verilmiştir. 

Buna rağmen, Bakanlıkça yapılmış müspet 
bir teşebbüs yoktur. Vatandaşlar, bu soğuk 
günülerde çadırlarda ikâmet etmekte ve peri
şan halde bulunmaktadır. 

Güney Mahalesi halkının mâruz bulundu
ğunu arz ettiğim durum karşısında, Bakanlığın 
ne gibi tedbirler aldığım ve bu tedbirlerin ne 
zaman müspet sahaya intikal edeceğinin ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/861 
23 . 3 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 1 . 1970 gün ve Kanunlar Md. 
7/78 - 845/3782 sayılı yazınız. 

ISiirit Milletvekili Sayın Mehmet Nebil Ok
tay'ın yazılı ottarak cevaplandırılmasını istediği 
(Kurtalan ilçesine bağlı Güney mahallesinde 
vukubulan toprak kayması neticesi, bu ma
hallede ikamet eden vatandaşHrın evlerinin 
itlerinde oturulamıyacak bir duruma girdiği, 
Bakanlıkça mahallinde yapıllan tetkikat ile de, 
bu durumun sabit olduğu, vatandaşın başka 
yerde iskân edilmesi için yer de tesbit edilmiş 
ve yapılacak yeni evlerin 1969 yılı içerisinde 
Cöitirileceği hususunda kati teminat verilmiş 
bulunduğu. 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Kurtalan ilçesine bağlı Güney Mahalle
sinin başka bir mmtakaya nakline dair sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'-
nun yazılı cevabı (7/78) 
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Buna rağmen, Bakanlıkça yapılmış müspet 
bir teşebbüsün olmadığı, vatandaşların bu so
ğuk günülerde çadırlarda ikâmet etmekte ve 
perişan halde bulunduğu, 

Oüney mahallesi halkının mâruz bulundu
ğu arz edilen durum karşısında, Bakanlığın 
ne gibi tedbirler aldığını ve bu tedbirlerin ne 
zaman müspet sahaya intikal edeceği) konulara 
ait cevabımız aşağıda arz edilmiştir; 

Kurtalan ilçesine bağlı Beyken köyünün 
Güney mahallesinde meydana gelen heyelan 
ve yer altı suyu yükselmesi olayı sonucunda 
konutları ağır hasar gören afetzedelerden 50 si 
1969 yılı uygulama programına alınmış ve bun
ların Kurtalan ilçe merkezine yerleştirilmeleri, 
mahallinde teşekkül eden yer seçimi komitesi 
ve jeolojik etüt sonucu uygun görülmüştür. 

Yeni yerleşme sahasının, Ağustos ayında, 
etüt çalışmalarına ilişkin harita, plân ve ap
likasyon işlemleri tamamlamıştır. Ancak adı 
geçen ilçenin harita ve imar plânı düzenlenmesi 
işlerinin, iller Bankasınca ihale ile müteahhi
de verilmiş olduğu ve ilçenin genel imar du
rumunun düzenlenmesinde, yapılan ek imar 
plânının aynen muhafazasının uygun olmıya-
cağı anlaşıldığından, yapılmakta olan imar 
plânının kesinleşmesi için beklemek gerekmiş
tir. 

Düzenlenen imar plânının tasdikinden sonra 
kamulaştırma işlemleri sonuçlandırılacak ve 
hemen inşaatlara başlanacaktır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 
İmar ve iskân Bakanı 

9. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Sungurlu'ya bağlı Evci köyünde bir vatandaşa 
intikal eden maluliyet maaşının verilmesi işlemi
ne dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/79) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Millî Savunma 
Bakam tarafından yazık olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
14 . 1 . 1970 

Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy 

Sungurlu ilçesine bağlı Evci Köyü Muhta
rından aldığım bir mektuba göre, aynı köy hal
kından Döne Atar isimli vatandaşımız, kocasın
dan kendisine intikal eden maluliyet maaşını 
alabilmek için üç yıl önce Bakanlığınıza başvur
muş, Bakanlığınız kendisine haklı olarak evra-
kı müsbitelerini temin etmesini bildirmiş, kadın
cağız da,, bilhassa Boğazkale Nüfus Dairesinde
ki kayıtların yanması sebebiyle ancak üç yıl 
içinde evraklarını tamamlıyabilmiştir. Şimdi 
evrakları Bakanlığınız Emekli Şubesinde bulun
maktadır. 

Muhtarlığın bildirdiğine göre çok yaşlı ve 
yatalak bir hasta olan Döne Atar'm maaş işle
minin biran önce ikmal edilmesi mümkün mü
dür? 

Döne Atar, 
Aldığı No: 4-5 
Kayıt tarihi : 4 . 12 . 1969 
Verildiği daire : Emekli Şb. Md. 
Evrak No: 101134 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 9.3.1970 

Ankara 
Kanun: 97/1 - 70 

Konu : Er yetim maaşı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Mecisi Başkanlığının 22.1.1970 
tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 852/3837/7/79 sayılı yazı. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy tarafın
dan; Sungurlu ilçesine bağlı Evci köyünden Dö
ne Atar'a kocasından intikal eden maluliyet ma
aşının bağlanması için işlemin bir an evvel so
nuçlanmasının mümkün olup olmadığı yazılı so
ru önergesi ile sorulmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda; ilgili Döne 
Atar'm 4 . 12 . 1969 tarihli dilekçesi üzerine iş
leme başlandığı ve Bakanlık Emekli Şubesinde 
mevcut eski maaş kayıt defterlerinde yapılan 
araştırmada kocasına bağlanan maaşa ait kay
dın bulunduğu ve fakat maaşın harb veya vazi
fe malûlü olduğundan dolayı mı verildiği husu
sunun tesbit edilememesi nedeniyle Maliye Ba
kanlığından maaş tahsis dosyasının istendiği ve 
henüz bu dosyanın Bakanlığıma gelmemiş oldu
ğu ve bu sebeple işin sonuçlandırılamadığı an
laşılmıştır. 
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Maaş bağlanması için yeterli bilgi ve vesaik 
temin edildiğinde maaş bağlama işi tamamlana
rak evrakı T. C. Emekli Sandığına gönderilecek 
ve ilgiliye de bilgi verilecektir. 

Müracaatçının üç yıl önce Bakanlığa baş vur
duğuna dair kayda rastlanamamıştır. 

Gereğini ve bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

10. — Amasya Milletvekili Kâzım TJlusoy'un, 
Amasya'nın Sar ay özü köyüne bir imamın tâyin 
edilmesine dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/86) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Diyanet işlerini tedvire 

memur Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına, delâletlerinizi arz 
ve rica ederim. Saygılarımla. 19 . 1 . 1970 

Kâzım Ulusoy 
Amasya Milletvekili 

1. — Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Sa
ray özü köyüne Bakanlık kontenjanından imam 
kadrosu verilmiştir. Kadro Ekim 1968 tarihin
den bu tarihe kadar, Gümüşhacıköy maliyesin
de olup imam tâyini yapılmamaktadır. 

2. — imamlık için müracaat eden, aynı 
köyden 15 senedir fahrî imamlığını yapan Hay
dar Altun ise ilkokul mezunu olup, Kuran kur
su belgesi vardır. Köy muhtarı, ihtiyar heyeti 
ve köy halkı mazbatalarla Haydar Altun'u 
köylerine imam tâyin edilmesini istemektedir
ler. 

3. — Gümüşhacıköy Müftülüğü ve Amasya 
Müftülüğü Sarayözü köyü imamlığı için, yap
tıkları ilânda hiç bir imam - hatip okulu me
zunu imamın Sarayözü'ne talip olmadıkları, ge
çen 15 aylılk bir süre içerisinde meydana çık
mıştır. 

4. — Sarayözü köyünün (Alevî) olması 
imamlık için Haydar Altun'dan başka talip çık
madığı halde, Amasya Müftüsünün alevî va
tandaşlara alerjisi karşısında adı geçen köye 
imam tâyin edilmemekte, imam olmak istiyen 
Haydar Altun ise, yapılan imtihanda Amasya 
Müftüsünün baskısı karşısında imtihanı kaza
namamaktadır. 

5. — Sarayözü köyüne imam tâyin edilecek 
mi? Yoksa bir müddet daha vatandaşlarımız 

arasında maneviyat bozukluğu devam edecek 
mi? 

6. — Anayasanın 19 ncu maddesinin açık 
sarih hükmüne göre, Amasya Müftüsünün bu 
tutum ve hareketi karşısında, Sayın Bakanlığı
nız ne düşünmektedir. 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Personel Dairesi 
Başkanlığı 

5 - 140/15328 

12 . 3 . 1970 

Konu : Amasya Mil
letvekili Kâzım Ulu
soy'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterliği) 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 28.1.1970 
tarih ve 910/4120 - 7/86 sayılı yazısı. 

Gümüşhacıköy ilçesi Sarayözü köyüne imam 
hatip tâyini ile ilgili Amasya Milletvekili Kâ
zım Ulusoy tarafından verilen yazılı soru öner
gesinde ileri sürülen hususların tetkikinde; 

1. — Gümüşhacıköy ilçesi Sarayözü köyüne 
Ekim 1968 tarihinde tahsis edilen imam - Ha
tip kadrosuna aynı köyün fahrî imam - hatibi 
olduğunu bildirerek Diyanet İşleri Başkanlığı 
nezdinde tâyinini talebeden Haydar Altun'un 
bu isteği 7 . 1 . 1969 tarih ve 1247 sayılı yazı 
ile valiliğe intikal ettirilmiş olup, alman 
10 . 3 . 1969 tarih ve 395 sayılı cevabi yazıda 
mezkûr kadro için yapılacak imtihanın ilçe 
müftülüğünde icrasının sakıncalı olacağı bildi
rilmesi üzerine imtihan Ankara Müftülüğünde 
yaptırılmış ve Haydar Altun bu imtihanı kaza
namadığından tâyini mümkün olamamıştır. 

2. — il Müftülüğü marifeti ile mahallen ya
pılan incelemede Haydar Altun'un yalnız Cu
ma ve Bayram namazlarını kıldırdığı ayrıca 
kadro tahsisi istenen yerin türbe olduğunun 
tesbiti neticesinde mezkûr kadronun il merke
zine bağlı Musa Köyüne tahsisinin valiliğin 
müftülük ifadeli 25 . 9 . 1969 tarih ve 1944 sa
yılı yazıları ile istenmesi ve Bakanlığımca da 
uygun görülmesi üzerine Sarayözü köyüne ait 
imam - Hatip kadrosu Musa köyüne tahsis edil
miştir. 
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3. — Sarayözü köyüne malî yıl bütçesi ile 
alınacak imam - Hatip kadrolarından tahsis 
imkânı aranacaktır. 

4. — Bahis konusu muameleden il müftüsü
nün mevzuata aykırı bir tasarrufu mevcudol-
madığından hakkında yapılacak bir işlem bu
lunmadığını bilgilerinize arz ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

11. — Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldı-
rım'ın, TRT yöneticileri ve mensuplarının ka
nunsuz ve sorumsuz davranışlar da bulunduk
ları iddiasının doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Turhan Bil
gin ile Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan 
Birincioğlu'nun yazılı cevapları. (7/87) 

20 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Dr. Nafiz Yıldırım 
Diyarbakır Milletvekili 

Son günlerde TRT yöneticileri ve mensupla
rı hakkında basında yer alan haberler TRT de 
birtakım kanunsuz ve sorumsuz davranışların 
bulunduğunu ortaya koyar niteliktedir. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın cevaplan
dırılması ve bu konudaki haberlerin aydınlığa 
çıkması bakımından önem taşımaktadır. 

1. TRT Yönetim Kurulunda ve bünyesinde 
kanuna uygun olmıyan şekilde ek görevli şahıs
lar çalışmakta mıdır? Çalışmakta ise bunlar 
kimlerdir? 

2. Dışişleri Bakanlığının TRT ile yaptığı 
işbirliği neticesinde TRT radyoları ses ve saz sa
natkârlarından Orta-Doğu ülkelerini ziyaret 
eden 30 kişinin yurda dönüşlerinde beraberle
rinde getirdikleri 165 parça eşyanın bir kısmı 
üzerinde Gümrükçe el konulduğu iddiası vardır. 
Bu iddianın nedeni nedir? 

T. 0. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 8.03/388 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Nafiz Yıldırım'in önergesi Hk. 

Ankara 

7 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28,. 1 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/87 - 918/4259 sayılı yazıları, 

TRT yöneticileri ve mensuplarının kanun
suz ve sorumsuz davranışlarda bulundukları 
iddiasının doğru olup olmadığına dair, Diyar
bakır Milletvekili Nafiz Yıldırım'm; Başba
kanlığa yöneltip, tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyurulan yazılı soru önergesi TRT Ge
nel Müdürlüğü ile Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca tetkik ettirilmiş, alınan cevabi yazıların 
ikişer sureti ilişik olarak takdim kılınmış
tır. 

Gereğinin ve keyfiyetten önerge sahibine 
bilgi verilmesine müsaadelerini arz ederim. 

Turhan Bilgin 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12.2.1970 

özel 
Sayı : 88 

Sayın Turhan Bilgin 
Devlet Bakanı 

İlgi : 506/288 sayılı 6 . 2 . 1970 günlü yazı
larına. 

Yazılarının ilişiği önergenin 2 nci maddesi 
hususunda Bakanlığımdaki bilgi ekli listede 
gösterilmiştir. Buna göre listede görülen; 

a) Bahis konusu eşya Gümrük Kanununun 
19/1 b fıkrasındaki yolcu muafiyeti dışında gö
rüldüğünden Esenboğa Gümrüğünde alıkonulan
ları, 

b) «İthal edildi» ibaresi bulunanlar Türk 
parasının kıymetini koruma mevzuatına uygun 
olarak vergi ve resimleri ödenmek suretiyle it
hal edilenleri, 

c) «Yurt dışı edildi» ifadesi sahibinin ithal 
etmekten vazgeçmesi sebebiyle yurt dışına gön
derilmesini, 
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d) «Ambarda ifadesi» henüz ithal veya 
yurt dışı edilmek üzere sundurmada beklemekte 
olanları, 

Belirtmektedir. 
Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

171/26 İsmet Çeviker; 4 parça, 10 metre ka
dife mensucat, 1 takım masa örtüsü (ithal edil
di.) 

171/26 Hasan özçivi; 1 parça 1 metre men
sucat, 1 aded mikser (ithal edildi) 

171/27 Ayten Zenger; 1 parça 6 metre per
delik (Ambarda) 

171/27 Nusret Ersöz; 1 aded kürk manto, 1 
aded üç metre kaşmir kumaş (yurt dışı edildi) 

171/28 Toper Türkân; 1 aded Saba marka 
televizyon (İthal edildi). 

171/29 Göksel Sibel; 1 aded Saba televiz
yon (ithal edildi). 

171/30 Turhan Tokyay; 1 aded 2 metre ku
maş (Ambarda). 

171/31 Turhan özek; 1 aded saç kurutma 
makinası (Ambarda). 

171/32 Ahmet Melih; 3 parça, 9 metre yün 
mensucat, 1 parça üç metre kadife mensucat 
(yurt dışı edildi). 

171/33 Cengiz Dişçioğlu; 1 parça iki metre 
kumaş (Ambarda). 

171/34 İsmail Özdener; 1 parça üç metre ka
dife mensucat, 1 takım çatal, kaşık, bıçak 87 
parça (ithali yapıldı). 

T. R. T. 
Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu 9.2.1970 
Şube: Özel Kalem 
Sayı : 31/003495 

Devlet Bakanlığına 
ilgi : 6 . 2 . 1970 tarih ve 506/287 sayılı ya

zıları. 
1. Kurumumuz Yönetim Kurulu üyelerinin, 

üyelik dışındaki görevleri aşağıda gösterilmiş
tir : 

Başkan : Prof. Suat Sinanoğlu : Dil ve Ta
rih - CoğTafya Fakültesi Eski Yunan Edebiyatı 
Kürsüsü Profesörü. 

Başkanyardımcısı: Emin Hekimgil : Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Müşaviri. 
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Üye : Prof. Hıfzı Timur : istanbul Hukuk 

Fakültesi Profesörü. 
Üye : Muammer Sun : Millî Eğitim Bakan

lığı Kültür Müşaviri. 
üye : Prof. Uğur Alacakaptan : Ankara Hu

kuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü ve De
kan. 

Üye : Emil Galip Sandalcı : TRT Dış Ha
berler Müdürü. 

Üye : Sunini Cav : TRT Etüt - Plânlama ve 
Yatırım Dairesi Başkanyardımcısı. 

Üye : Adnan öztrak : TRT Genel Müdürü. 
Yönetim Kurulu üyelerinin, üyelik görevleri 

dışında yukarda belirtilen görevlerinden başka 
bir işle uğraşıp uğraşmadıkları konusunda, Ku
rumumuzda her hangi bir bilgi mevcut bulunma
maktadır. Diğer taraftan 359 sayılı TRT Kanu
nunun 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında Yöne
tim Kurulu üyelerinin asli görevleri ile ilgileri
nin kesilmiyeceği, her türlü özlük haklarının 
saklı kalacağı belirtilmiştir. 

2. Ortadoğu ülkelerine giden sanatçı gru-
punun eşyalarına gümrükçe el konulduğu husu
sunda, Kurumumuzda her hangi bir bilgi mev
cut bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Adnan öztrak 
Genel Müdür 

12. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, Uşak 
iline bağh bâzı köylerde görülen «Sara» hastalığı
na dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/89) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını aracılığınıza saygı ile suna-
rim. 

20 . 1 . 1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 
Uşak iline bağlı bâzı köylerde özellikle Mer

kez ilyaslı Köyünde, bilhassa yaşlı ve okul ça
ğındaki çocuklarında görülen ve çevrede «Sa
ra» adı verilen bir hastalığının yaygın hale gel
diğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Sağlık - Sosyal Yardım Bakanlığının ivedi
likle ilgilenmesini gereken tedbirlerin alınma
sını ve sonucun yazılı olarak bildirilmesini rica 
ederim. 
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T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sakan 

1203 

24 . 3 . 1970 

Konu : Uşak Milletvekili sa
yın Âdil Turan tarafından veri
len yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2" . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 
zınız. 

7/89 - 937/4327 sayılı ya-

Uşak Milletvekili Sayın Adil Turan'ın ilgi 
yazınız ekindeki 20 . 1 . 1970 tarihli soru öner
gesine karşılık cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Uşak Milletvekili sayın Adil Turan tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevabım 

Soru : Uşak iline bağlı bâzı köylerde, özel
likle Merkez îlyaslı köyünde, bilhassa yaşlı ve 
okul çağındaki çocuklarında görülen ve çevrede 
«Sara» adı verilen bir hastalığın yaygın hale 
geldiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ivedi 
likle ilgilenmesini, gereken tedbirlerin alınma
sını. 

Cevap : 20 . 1 .1970 tarihli yazılı soru öner
geniz Bakanlığıma 3 . 2 . 1970 tarihinde gelmiş 
ve gereken tetkik yapılarak durum bir kerede 
Uşak Valiliğinden sorulmuş ve alınan cevalbm 
bir sureti iliştirilmiştir. 

Epilepsi (Sara) hastalığı sarı bir hastalık 
olmayıp genellikle irsi, bünyevi, tümör, baş ur
ları ve baş travmalarından meydana gelmekte
dir. Bugün için alınacak yegâne tedbir valiliğin 

de beyan ettiği gibi irsen intikal edenleri önle
mek üzere akraba evlenmelerine eğitim metot-
lariyle mâni olmaktadır. 

Sözü geçen eğitimin yapılması için valiliğe 
gereken emir verilmiştir. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

T. C. 
Uşak ili 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü 

Sayı : 615/11-3 
Konu : Milletvekili Adil Tu
ran'ın yazılı sorusu Hk. 

26 . 2 . 1970 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 

Sağlık işleri Genel Müdürlüğü Epi. Şb. 
ilgi : 11.2 .1970? tarih ve 1301 sayılı em

re K. 
Uşak milletvekili Sayın Adil Turan'ın verdi

ği 20 . 1 . 1970 tarihli yazılı soru muhteviyatı 
üzerine 16 . 2 . 1970 günü bizzat Sağlık Müdü
rü tarafından mahallinde gerekli inceleme ve 
araştırma yapılmıştır. 

İlimiz merkezine bağlı 1 350 nüfuslu olan 11-
yaslı köyünde 14 saralı vatandaş tesbit edidmiş 
buna dair düzenlenen liste ilişikte sunulmuştur. 
Bunların 6 sında zaman zaman (Epilepsi 
Grand - Mâle) şeklinde hastalığın devam etti
ği ve Uşak Devlet Hastanesi Asabiye Mütehas
sısı tarafından muhtelif zamanlarda muayene 
ve tedavilerinin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Köy halkının % 80 ninin yakın akrabası ile 
evli bulunduğu nazari dikkati çekmiş bu husus 
köyde özel bir sağlık eğitimi yapılmasını lü
zumlu kılmıştır. 

Bir salgın hastalık mevcudiyetinin bahis ko
nusu olmadığı ve irsiyetle alâkalı bulunduğunu 
bilgilerinize arz ederim. 

Faruk Cemal Vefkioğlu 
Uşak Valisi 
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16 Şubat 1970 tarihinde Uşak llyaslı köyünde 
liste : 

S. No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 
14 

Adı ve soyadı 

Hatice Kayhan 
(Halim halasının kızı ile evli) 

Nursal Çakmak 
(Akrabası ile evli değil) 

Melek Çakmak 
(Amcasının kızı ile evli) 
Firdevs Tekdemir 
(Ailesi ile akrabalığı yok) 
Hanife Doğar 
(Ailesi amcasının kızı) 
Zekiye Çakmak 
Ramazan Sezer 
(Ailesi ile akrabalığı yok) 
Bayram ölmez 
(Ailesi amcasının kızı) 
Fatma Bulut 
(Ailesi ile akrabalığı yok) 
Ali Zeybek 
(Halasının kızı ile evli) 
Zehra Zeybek 
Ramazan Bingöl 
Keziban Peker 

Yaşı 

15 

10 

12 

12 

13 

7 
25 

36 

34 

54 

43 
30 
30 

13. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz*-
in, İngiltere'ye ihracedilen tarım ürünlerinin 
s>hhi standartlara uygunsuz olduğu gerekçe
siyle gen çevrilme olayına dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı 
{?/ıoo) 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Aşağıdaki soru önergemin, yazılı olarak Ti

caret Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
tavassut buyrulmasını, saygiyle rica eedrim. 
23 . 1 . 1970 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Sora : 
Birkaç gün önce, gazetelerin yazdığına 

göre, İngiltereye ihracedilen bir parti incir ve 
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yapılan araştırma neticesinde tanzim olunan 

Musap 
Baba adı 

Halim 

ismail 

Süleyman 

Alâeddin 

Hüseyin 

Hüseyin 
Sadık 

Rıza 

Ali 

Sadık 

Veli 
Ali 

Ana adı 

Fatma 

Durkadm 

Cennet 

Emine 

Cennet 

Ümmü 
Fatma 

Fatma 

Cennet 

Halime 

Cennet 

tarihi 

1,5 yıl 

8 aydn 

5 aydır 

3 aydır 

3 aydır 

4 sene 
4 sene 

4 sene 

15 sene 

12 sene 

26 sene 
10 sene 
4 sene 

Neticesi 

Salâh 

Salâh 

Salâh 

Salâh 

Şifa 

devam ediyor 
devam ediyor 

devam ediyor 

devam ediyor 

devam ediyor 

devam ediyor 
Salâh 
Salâh 

Resmî Mühüh ve imza 
Dr. Orhan S. Peker 

Sağlık ve Sosyal Yardım Md. V. 
Halk Sağlığı Mütehassısı 

ı kayısı, sağlığa zararlı (sıhhi standartlara uy
gunsuz) görülerek geri çevrilmiştir. Daha ön
ce de, bir parti kuru üzümün içinde keçi pis
liği çıkması üzerine, bu önemli ihraç ürünümüz 
aynı şekilde geri çevrilmişti, içine makina 
yağı karıştırılan ve italya'dan geri gönderilen 
zeytinyağı ihracı skandali ise (hatırlardadır. 
Bâzı sözde ihracatçıların ssıbebolduğu bu yüz 
kızartıcı olayların millî ve ticari itibarımızı ze
delediği meydandadır. Bu gidişle, Türkiye dış 
pazarlarını yavaş yavaş kaybetme tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. 

1. Bu çirkin olaylara sûbebolan ihracatçı 
firmalar hangileridir? bunları Türk Kamu oyu 

I tanımalıdır. 
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2. Meslek şerefiyle de bağdaşmıyan bu çe- I 
git yüz kızartıcı hareketlerde bulunan firma
ların ticaretten men'i ve cezalandırması için 
neler yapılmıştır? Verilen cezalar nelerdir? 
Cezafjarm ağırlaştırılması için yeni kanunlara 
ihtiyaç duyuy onmuş unuz? 

3. İhracatçıların bağlı olduğu meslek te
şekküllerinin, bu çeşit kötü şöhretli meslek-
daişlanna karşı davranışı nasıl olmaktadır? 
Meslek camiası içinde ne gibi önleyici tedbir
ler almışlardır. 

4. Hükümetin ortak Pazar'a girmek için 
sabırsızlandığı şu sırada, ancak tarım ürünü 
ihracı ile geçinen memleketimizin bu bozuk 
ve kontrolsuz ihracat sisteminin biran önce 
ıslahı için bir tedbir almayı düşünüyormusu-
nuız 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Standardizasyon Md. 
Şube remzi ve No. : 110.4 

Sevk No : 7/1279 
27 . 3 . 1970 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 2 . 1970 tarih ve 7/100 - 990/4567 
f ayılı yazınız : 

İngiltere'ye ihrace dilen tarım ürünlerinin 
sıhhi standartlara uygunsuz olduğu gerekçesi 
ile geri çevrilme olayına dair Aydın Milletve
kili M. Kemal Yılmaz tarafından verilen ya
zılı soru önergesine dair Bakanlığımız cevabı 
iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Ticaret Bakam 
iG. Titrek 

Son günlerde İngiltere'ye ihracedilen bir 
kuru incir partisi ile B. Almanyaya ihracolu-
nan bir kuru kayısı paritis'inin geri çevrilmesi 
olayı üzerine konu Bakanlığımızca incelen
miştir. 

Malûmları olduğu üzere ihraç maddeleri
nin Bakanlığımızca kontrolü, Ticarette Tağ
şişin Men'i ve ihracatın murakabesi ve korun
ması hakkındaki 1705 ve bunun eki olan 3018 
sayılı kanunlar hükümlerine göre yapılmakta
dır. Bu kanunlar gereğince bir malın ihracatta 
kontriol altına alınabilmesi için o maddenin 
kontrola esas alacak vasıf ve şartlarının teabiti | 
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gerekmektedir. Bu sebeple en önemi ve mü-
saidolan ihraç maddelerinden başlanılmak su
retiyle bu maddeler teker teker ele alınmakta 
ve bunlara ait Murakabe Tüzükleri veya stan
dartlar hazırlanmak suretiyle ihraç kontrolla-
nna geçilebihnektedir. Bu itibarla halen bütün 
ihraç maddelerimiz kon'tnol edilemeyip ancak 
Tüzük ve sitandar!tları çıkarılmış olanlar üze
rinde Bakanlığımızca kontrollar yapılmakta
dır. Tüzük ve standartların hazırlanması, o 
madde hakkında lüzumlu geniş etütlerin ya
pılmasına ve netice itibariyle zamana ihtiyaç 
gösterdiğinden bu kontrolların her yıl yeni ih
raç maddelerimize teşmili peyder pey müm
kün olabilmektedir. Bir taraftan ihraç 
mallarının kontrolü zaruretini, diğer ta
raftan bu kontrolların ihracatımızı ak
satmaması lüzumunu göz önünde tutan Bakan
lığım ihracat kontrolü çalışmalarını her iki 
zarurete göre ayarlamakta ve bu dengeyi boz
mamak için gerekli gayreti göstermektedir. 
Bu çalışmalar neticesi olarak bugüne kadar baş
lıca önemli ihraç maddelerimiz standart veya 
Tüzükleri hazırlanmak suretiyle kontrol altına 
alınmış veya alınmak üzere bulunmuştur. Ha
len bu suretle ihraçları kontrol edilmekte olan 
n^addeler şunlardır : 

Fındık, Palamut, Yumur!ta, Çekirdeksiz Ku-
raüzüm, Tiftik, Yapağı, Antep Fıstığı, Pamuk, 
Turunçgiller, Şeftali, Salyangoz, Elma, Sofra
lık Üzüm, Kurufasulye, Nohut, Mercimek, 
Ceviz Kütüğü, Armut, Çilek, Bağırsaklar, Bü
yükbaş Küçükbaiş hayvan ham derileri, Pikle 
Deri ve yemeklik Zeytinyağı. 

Bu izaihatitanfta anlaşılacağı gibi kuru incir 
ve kuru kayısı henüz Bakanlığımız stantiar-
dizasyon kontrolü çerçevesine giren maddeler 
olmadığından ihracatta sadece hastalıklı ve 
haşereli olmaJdıklarının tesbiti bakımından Ta
rım Bakanlığının Zirai Karantina kontrolun-
dan geçmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca yapılan tahkikat sonucu
na göre İzmir'de İncirtaş Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi tarafımdan 1361 Kg. olarak 
28 . 6 . 1969 tarihinde ihracedilmiş bulunan 
ba!his konusu kuru incir partisini alıcı İngiliz 
firması incirlerin uygun evsafta olmadığını ile
ri sürerek reddetmişjtir. İzmir'e geri gelen mal
ların Bölge Zirai Karantina ve Fümügatuvar 
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Müdürlüğünce yapılan kontrolunda kurt veya 
akar (Haşare) gibi her hanıgi bir zararlı ihti
va etmedikleri tesbit olunmuştur. Bu durumda 
alıcı tarafından ileri sürelen red sebebinin mev
sim sonunda ve sıcak aylarda kendi İsrarlı ta
lebi üzerine ihraoolunan incirlerin normal rutu
betini kaybederiek sertleşmiş bulunmasına iısti-
nadettirildiği anlaşılmaktadır. Şikâyet konusu 
olan bu miktar bir yıllık ihracatımızın on binde 
yarımıdır. 

'Genel izmir'de J. M. Almazlino Firması ta
rafından 5 000 Kg. olarak 1 . 10 . 1969 tari
hinde ihracedilmiş olan kuru Kayısılar alıcı 
firmaca akar tesbit edildiği için tesellüm edil-
meanişjtir. Hakikaten mallar geri geldiğinde Böl
ge Zirai Karan'tina ve Fümüıgaltuvar Müdür
lüğünce yapılan kontrolda çok miktarda akarlı 
(Haşereli) olduğu görülmüştür. Adıgeçen Mü
dürlükçe gerekli Zirai Karantina kontrolü yapı
larak ihraoolunan bu kayısılara haşerenin yol
da veya varış antreposunda başka mahreçli 
mallardan geçtiği yahut kontrola rağmen için
de kalmış birkaç canlı yumurtadan çoğaldığı 
ihtimalleri üzerinde durulmaktadır. 

Bu durumda balhis konusu partiler 1705 ve 
3018 sayılı kanunlar çerçevesinde standart 
konltroluna tabi tutulmuş olmadığından bu ko
nuda Bakanlığımızca re,sen her hangi bir iş
lem yapılmamış olmakla beralber olaylar üzeri
ne ilgili ihracatçılar birliğinin dikkati çekil
miş ve bu türlü istenilmiyen vakaların teker
rür etmemesi bakımından müştereken tesbit 
edilecek tedbirler üzerinde çalışmalara geçil-
mişjtir. 

'Diğer taraftan Bakanlığımızca yapılmakta 
olan ihraç kontrollarınm mesnedini teşkil eden 
V3 tüzük ve standartlara aykırı hareket eden
lerin müeyyidelerini muJhtevi bulunan 1705 
sayılı Kanundaki hükümlerin ağırlaştırılması 
maksadiyle Meclise verilmiş olan bir tadil ta
sarısı halen Ticaret Komisyonunda bulunmak
tadır. Tasarının kanunlaşması halinde bu konu
daki cezaların alt ve üslt hadleri yükselmiş ola
cak ve bu suretle mahkemelerin suçlulara daha 
ağır ceza verebilmeleri imkân dâhiline girecek
tir. 

14. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun Ankara 

yakınında istimlâk ettiği arsaya dair sorusu ve 
Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/104) 

28 .1 . 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı rica ederim. Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Cüceoğlu 

Sosyal Sigortalar Kurumunu yeni bir sağ
lık sitesine kavuşturmak gerekçesiyle Ankara'
da, Ankara - Eskişehir yolunun çıkışındaki 
yonca yaprağı civarında bir arsanın istimlâk 
edildiği bilinmektedir. 

1. — İstimlâk edilen bu arsa kaç metreka
redir? 

2. — Arsa kimden ve metrekaresi kaç lira
dan istimlâk edilmiştir? 

3. — İstimlâkle ilgili olarak Kurum aleyhi
ne bedel artırımı için dâva açılmış mıdır? 

4. — Dâva açılmışsa, dâva sonucu arsanın 
fiyatı yükseltilmiş midir; yükseltilmişse, beher 
metrekare başına kaç lira fazla para ödenmiş
tir? 

T. O. 10 . 3 . 1970 
Çalışma Bakanlığı 

ıSayı : 663 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 . 1970 tarih ve 7/104 - 1026/4768 

sayılı yazıya. 
Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Cüceoğ

lu tarafından Bakanlığıma tevcih edilen yazılı 
soru önergesine ilişik cevap sunulmuştur. 

Arz olunur. 
iSeyfi öztürk 

Çalışma Balkanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Cüceoğ

lu 'nun yazılı soru önergesine aşağıdaki şekilde 
cevaplarımızı arz ve takdim ediyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından : 
1. — Ankara'da tesisi öngörülen 500 yatak

lı Çankaya Hastanesi, 40 yataklı Doğumevi, 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadı-
gından aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 
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250 yataklı Ortopedi ve Travmatoloji Hastane
si, 250 yataklı Psikiyatri Hastanesi ve 250 ya
taklı Rehabilitasyon merkezi inşaatı için, An
kara - Eskişehir Devlet yolu ile Konya yolu
nun kesiştiği Yonca Yaprağının Kuzey - Do
ğu köşesinde bulunan, Kadastronun 1817 ada, 
28, 29, 38, 41, 35 ve 46 numaralı parselleri ile, 
1819 ada, 112, 113 114, 189, 190, 200 ve 205 nu
maralı parsellerinden teşekkül eden, imarın 
6440 ada, 26 numaralı parselinde kayıtlı 
97 160 M2 ısaha ile, tayrıca 28 800 M2 sahanın, 
6830 sayılı Kanunun 5 ve 16 ncı maddeleri ge
reğince istimlakine usulü dairesinde 25.10.1968 
tarihinde 6541 sayı ile karar verilmiş ve 
15 . 11 . 1968 tarihinde Bakanlığımca tasdik 
edilmiştir. 

2. — IBu arsaların M2 sine kurum "elemanları 
tarafından 110 lira, il Takdiri Kıymet Komis
yonu tarafından da 150 lira kıymet takdir edil
miş olup, arsa sahiplerince mukadder bedelin 
400 liraya tezyidi, kurum tarafından da 110 li
raya indirilmesi talebi ile dâvalar açılmış ve he
nüz karara bağlanmamıştır. 

3. — istimlâke konu olan gayrimenkullerin, 
268 hissedarı mevcuttur. Hissedarların hisse 
miktarları ve isimleri ekli listede aynen sunul
muştur. 

Kamu yararı düşüncesiyle yapılan kamulaş
tırmada karar tarihindeki rayiç bedel ve müca
vir gayrimenkullerin emsal alım - satım bedel
leri dikkate alınmıştır. 

Halen bir kısım hissedarın açtığı tezyidi be
del dâvası ile kurumun açtığı tenkisi bedel dâ
vası. karşılıklı olarak mahkemece tetkik olun
maktadır. Henüz karar verilmemiştir. Verilecek 
karar ve sonuca göre kurum durumu tekrar 
takdir ederek icabıhalde sigorta yararına ola
rak kamulaştırma işlemlerinden vazgeçmesi her 
zaman mümkündür. Cari tatbikat da bu yolda 
olur. 

Saygılarımla. 
iSeyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

15. — Sinop 3Iilletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Devlet Demiryollarmca bir şahıstan santınalı-
nan arsaya ve ödenen para miktarına dair Baş
bakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nakit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/108) 

1 . 4 . 1970 O : 1 

1 Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa

yın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmsında aracılığınızı sayğiyle arz 
ederim. 

4 . 2 . 1970 
Sinop Milletvekili 

Fikret övet 

Başbakanın kardeşi Hacı Ali Demirel'e ait 
bir arsanın Devlet Damiryollarınca ve fahiş fi
yatla satınalındığı bâzı çevrelerce söylenmekte
dir. Şimdi : 

1. Gerçekten Hacı Ali Demirel'e ait bir 
arsa Devlet Demiryolları tarafından satınalın-
mış mıdır? 

2. Devlet Demiryolları Hacı Ali Demirel'e ait 
bu arsayı hangi ihtiyacına karşılık almıştır? 

3. Bu arsanın fiyatının raiçin çok üstünde 
olduğu söylenmektedir. Devlet Demiryolları bu 
arsanın metrekaresine kaç lira ödemiştir. Fiyat 
ekstertizi yapılmış mıdır? 

4. Bu muamele Devlet Demiryollarının yet
kili organlarından geçirilmiş midir? 

5. Daha önceleri Hacı Ali Demirel tarafından 
I Devlet Demiryollarından satınaldığı iddia edi

len arsaların fiyatı ile Hacı AH Demirel tarafın
dan Devlet Demiryollarına satılan arsanın fiyatı 
arasında çok büyük farklar olduğu iddia edil
mektedir. Bu büyük fiyat farkı nasıl izah edil
mektedir? 

6. Söylenenler doğru ise bir Başbakanın 
kardeşinin Devlete ait bâzı arsaları ucuz fiyat-, 
la alıp kendisine ait arsaları yine Devlete çok 
fahiş bir fiyatla satmasını nasıl karşılıyorsu-

I nuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 556-1 

28 . 2 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 2 . 1970 tarih Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/108, 1094/5377 sayılı 
yazılarına. 

Devlet Demiryollarmca bir şahıstan satmalı-
nan arsaya ödenen para miktarına dair Sinop 
Milletvekili Tevfik Fikret Övet tarafından 
Başbakan ve Bakanlığımızca yazılı olarak ce-

I vaplandırılması talebi ile verilen 4 . 2 . 1970 ta-
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rihli soru önergesi üzerine durum tetkik edilmiş
tir. 

Önergede bahsi geçen ve Haciı Ali Demirel'e 
aidolduğu beyan olunan her hangi bir arsanın 
TCDD" Genel Müdürlüğünce satınalmmadığı 
gibi bu şahsın hiçbir arsasına işletmenin ihtiyacı 
olmamıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 556-2 

13 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 10 . 2 . 1970 gün Genel. Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/108, 1094/5377 sa
yılı yazınız. 

b) 28 . 2 . 1970 gün 556 - 1 sayılı yazımıza 
ek. 

Devlet Demiryollarınca bir şahıstan satm-
alınan arsaya dair Sinop Milletvelrili Tevfik 
Fikret Övet tarafından Başbakan ve Bakanlı
ğımca yazılı olarak cevaplandırılması talebedi-
len soru önergesine verilen cevabın Başbakan 
adına ve Bakanlığım tarafından cevaplandırıl
mış bulunduğunu saygılarımla arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Ege Bölgesinde mevsim, şartlarından zarar 
gören zeytin müstahsilinin borçlarının faizsiz 
taksite bağlanmasına dair sorusu ve Tarım Ba
kanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/118) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Tarım Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

11 . 3 . 1970 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

ISoru : Mevsim şartlarının kötü gitmesi ne
deniyle bu yıl Ege'de Özellikle Aydın'da zeytin 
mahsulü büyük zarar görmüştür. Birçok yer
lerde ağaçlar çiçekte iken mahsul sıcaktan kav
rulmuştur. Rekolte bu yüzden çok az olduğun-
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dan, zeytin yetiştiren köylüler emeklerinin kar
şılığını alamadığı gibi, geçim silkintisi içine düş
müşler, Ziraat Bankasına ve kooperatiflere olan 
borçlarını da ödiyememişlerdir. 

Köylülerin bu zor durumdan kurtarılması 
için, borçlarının faizsiz taksite bağlanması ve 
yeni mahsul mevsimi için normal kredilerini al
malarına müsaade edilmesi zorunluğu vardır. 

Köylünün bu sıkıntılardan kurtarılması ve 
kredi ydkluğu selbebiyle yeni yılda daha zor du-, 
ramlara düşmemesi için ne gibi tedbirler aldı
nız? Veya almayı düşündüğünüz tedbirler var 
mı? 

T.C. 
Tarım Bakanlığı 25.3.1970 
Başmüşavirliği 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 221 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 17. 3 .1970 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/118 - 1287/7267 sayılı yazı. 

Ege bölgesinde mevsim şartlarından zarar 
gören zeytin müstahsıllarının borçlarının faizsiz 
taksite bağlanmasına dair, Aydın Milletvekili 
Sayın M. Kemal Yılmaz'in yazılı soru önergesine 
ait cevaplarımız aşağıdadır : 

Zeytin ağaçlarının çiçek açma ve meyva bağ
lama dönemi olan Mayıs ve Haziran 1969 ayla
rında husule gelen anormal sıcaklar zeytin çi
çeği ve meyvasının dökülmesine ve üretimin az 
olmasına sebob olmuştur. 

Aydın ili zeytinlikleri de aynı olayın -tesiri 
altında kalmıştır. 

Bu olaydan dolayı Aydın çiftçilerimin ve bil
hassa geçimini zeytin ürününden temin eden 
küçük zeytin üreticilerinin sıkıntıya düştüğü 
bilinmektedir. 

9.3.1970 tarihinde T.B.M. Meclisinde okunan 
Hükümet programında belirtildiği üzere «kötü 
hava şartları yüzünden ödeme gücünden yoksun 
kalan küçük çiftçilerimizin, yıllardır birikmiş 
banka borçları faizsiz ve uzun vâde ile taksite 
bağlanacaktır. Böylece küçük çiftçilerimiz yeni 
kredi imkânına kavuşturulmuş olacaktır» denil
mektedir. 
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Bu maksatla Hükümetimizin T.B.M. Meclisi
ne sevk ettiği kantin tasarısında 1.1.1970 tari
hine kadar bu gibi borçların faizsiz on yıl tak
site bağlanması öngörülmüştür. Tasarı Tarım ve 
Ticaret komisyonlarından geçmiş, halen Bütçe 
ve Plân Komisyonunda görüşülmektedir. 

Tasarı kanunlaşınca Aydın ili çiftçilerinin bu 
konudaki ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır. 

Ayrıca anormal hava şartlarından zarar gö
ren çiftçilerin 1970 yılında çevirme, bakım, imar 
ve ihya kredilerinden faydalanması sağlanacak, 

1 . 4 . 1970 0 : 1 

bakım tedbirlerinin alınmasında her türlü tek
nik işbirliği yapılarak çiftçiler eğitilecektir. 

Bu maksatla 1970 yılında zarar .gören bölge
ler çiftçilerine öncelik verilmek suretiyle 1 mil
yon zeytin ağacının Devletçe bakım ve gelişti
rilmesi, yapılarak, 1 milyon zeytin ağacı dikile
cektir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

îlhanri Ertem 
Tarım Bakanı 

........ 
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63 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 4 . 1970 Çarşamba 

Saat *. 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURUDA SUNUŞLARI 
1. — 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
pılmasına dair önergesi (10/9) 

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

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

4. — 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) 

5. — 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 açılmasHia dair 
önergesi (8/2) 

6. — 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) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 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 yapılmağına ekir önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, 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) 

9. — 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) 

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

11. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 



etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. _ Sürt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştır*aa«ı yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

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

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

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

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

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımımdaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış-

2 -
larm önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 

: Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

• uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/1.1) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven 
ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurîtmımuıî 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve rcsimler'dcrt 
muaf tutulmasına dair kanun teklifi Ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/239, 2/27G) 
(S. Sayısı : 81) (Dağıtma tarihi : 23.3.1970) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

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

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Qk, 
tay'm, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 
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4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman ıSoğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair. Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/18) 

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

8. — 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) 

9. _ Sii rt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık v« Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

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

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

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

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

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar sirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kuruim&Binıa ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

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

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlaman «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhonun, 
lamir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

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

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
BÖilü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
lamir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından 
•özlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı O. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/84) 



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

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

30. — 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) 

31. — 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) 

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

33. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

34. — Sinop Milletvekili Tevfik 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) 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

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

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

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 
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I 40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

41. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfaltlanma nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

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

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına deir 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

44. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni-

I den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so-

I rusu (6/51) 
[ 45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-

laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tiaaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

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

47. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 

I üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

I 48. — Samsun Milletvekili Hyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 

I sorusu (6/55) 
49. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-

ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

I 50. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

51. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 

I sözlü sorusu (6/58) 



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

53. — 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) 

54. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olaa 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tanın Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

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

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy îşterd Baklanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

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

60. — -Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin r« nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Tier'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmalına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

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

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

G4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
uer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti

yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

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

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

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

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

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

71. — İçel Milletvekili Turhan üzgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü »orusu. (6/81) 

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

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ısözlü 
»oıu»u. (6/84) 

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

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından »özlü sorusu (6/86) 

79. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzıar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

80. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca 'mim, Erzurum - ispir üçesindıe bir yaıtan-
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

81. — 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) 

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

83. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

84. —- Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü aramaine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

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

87. — 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) 
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88. - - Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesinfe dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

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

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

92. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan »özlü »orusu (6/100) 

93. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğ'lu'nun, tüeear ve küçük eanfafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kamımdan gözlü sorusu (6/101) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerim »el felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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

9G. — Niğde (Milletvekili Mevlüt Ocakeıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

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

98. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

99. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 



olduğuna dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

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

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

102. — 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) 

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

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

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamayacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

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

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

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

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

110. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

111. — Corum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
o Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
etn Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

112. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

113. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

114. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

115. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




