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1. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-

iöv'ün, Antalya'nın Kumluca ilçesinde or
man fişletmesinin açılmasına dair sorusu 
ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı 
oevalbı (7/46) 565:566 

2. — İçel Milletvekili CaJlâl Kargıh'-
nm, Özel Yükseliş Koleji sahibinin de 
yatırım indiriminden istifade ettirilme se-
Ibefb&ne dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Hüsamettin AtaJbeyü'nin yazılı 
oevalbı (7/199) 566:568 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Merkez Bankasınca 
dağıtılan fonlardan hangi bankamu ne 
miktar faydalandığına dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı (7/200) 569:570 

4. — Ankara Milletvekili Şinasti öz-
denoğlu'nun, bir profesör tarafından Tür-

Smyfa 
kiye'deki ormanlar hakkında yayımlaûan 
rapora dair sorusu ve Orman Bakanı Hü
seyin Özalp'in yazılı cevabı (7/205) 570:573 

5. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dahi
linde programa alınan yatırımlara dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gü-
lez'in yazılı cevabı (7/206) 573:574 

6. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili da
hilinde programa alınan yatırımlara dair 
sorusu ve Sanayi Bakanı Selâhattin Kı-
lıç'm yazılı cevabı (7/207) 1574 

7. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ih
san Kırımlı 'nın, bu yıl Balıkesir ili da
hilinde programa alınan yatırımlara dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı oevalbı (7/209) '574:576 

8. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili da
hilinde programa alınan yatırımlara dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
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kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı 
(7/210) 1576 

9. — Kars Milletvekili Veyis Koçuiu'-
nun, 1969 yılında Kars Canlı Hayvan ih
racatları Birliği tarafından yapılan İhra
cattan elde edilen gelirin kullanılışına 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ğiirhan 
Titrek'in yazılı cevabı (7/213) 676:1578 

10. — Urf a Milletvekili Vehbi Melik'in, 
Urfa'nın Ceylânpınar bucağının ilçe halli
ne getirilmesine dair sorusu ve içişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/215) Ö78 

11. — Benizli Milletvekili ilhan Açuk-
alının'm, afyon ekiminin Denizli'de ya
saklanıp yasaklanmayacağına dair sorusu 
ve Tanım Bakanı ilihami Er temin yazılı 
oevalbı (7/218) 1578:579 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcanin, pamuk taban fiyatının yük-

Açılk bulunan Ulaştırma Bakanlığına Cum
huriyet Senatosu Biledik Üyesi M. Orhan Tuğ
rul'un, atanımasınm uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi G-enel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılıl'nın, karides
lerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Başba
kan hakkında bir gensoru açılmiasma dair 
önergesinin gündeme alınması, yapılan görüş
melerden sonra, redldolundu. 
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seltilımesine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
ilhamî Ertem'in yazılı cevabı (7/220) 579:580 

13. — Urf a Milletvekili Vehbi Melik'in, 
Tanım Bakanlığı tarafından şahıslar adı
na merkezden direkt olarak yapılan güb
re ve tohumluk buğday yardımına dair 
sorusu ve Taran Bakanı İlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/221) 1581:582 

14. — Erzincan Milletvekili Hasan Çe-
tinkaya'nın, Erzincan - Sivas i ler ini bir
birine bağlıyacak Tuzözü köprüsünün ya
pımıma dair sorusu ve Köy işleri Bakanı " 
Turhan Kapanlı'mn yazılı cevabı (7/222) 582 

15. — Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Çalıikoğlu'nun, Bigatöa yapılması düşünü
len barajın yapılıp yapılmayacağına dair 
Sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı 
(7/223) ı582:583 

6 . 1 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak TBMM Birleşik Toplantısından son
ra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da 
son verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Talât Köseoğlu Memduh Ekşi 

Kâtip 
iSiirt 

Zeki ÇeUker 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20,03 

BAŞKAN — Salbit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Bir
leşimini açıyorum. 

Normal çalışma süremiz geçmiş, vakit ge
cikmiştir. 

Bu sebeple, 7 Ocak 1971 Perşembe günü saat 

10,00 da, evvelce Meclisin almış olduğu karar 
gereğince, toplanmak üzere Millet Meclisi Bir
leşimini kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,04 

M - ^ i « ^ I I 

H - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman işletmesi
nin açılmasına dair sorusu ve Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı (7/46) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 . 12 . 1969 

Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanın
ca yazılı olarak cevaplaridırılmaismm teminini 
sayıgiyle arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

Orman bakımından en zengin ilçelerden bi
risi olan Antalya Kumluca ilçesinde orman iş-
letmle'sliriin açılması için gereken incelemeler 
yapılmış lüzumlu raporlar verilmiştir, işletme
nin Ibir an önce açılması ormanların değerlen
mesi ve vatandaşların menfaati icabıdır. 

1970 malî yılında işletme açılacak mıdır? 
Bu yolda bir hazırlık yapılmış mıdır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Özel : 700 25 . 12 . 1970 
Konu : İhsan Ataöv'ün yazılı 
soru önenge»i Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1969 gün ve 7/46/562/2006/ 

7/46 iS. Y. K. : 

Antalyanm Kumluca ilçesinde Orman işlet
mesi açılmasına dair Antalya Milletvekili Sa
yın İhsan Ataöv'ün yazılı soru önergesi ile 
alâkalı cevabı muhtıra ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Kumlu
ca tâa işletme açılmasına dair yazılı soru öner

gesiyle alâkalı cevabi muhtıra 

Antalya Orman Başmüdürlüğü mıntıkasının 
yeni metotlarla Amenajman ve envanter ça
kışmaları neticesi Finike işletmesinin ortalama 
yıllık verimi 164 576 M3 e ulaşmıştır, İntensif 
ormancılık çalışmalarına yönelebilanek ve ev
velce hazırlanmış ideal kuruluşların ta
hakkuku için mahalline gönderilen heye
tin 31 . 1 . 1970 günlü raporuna göre Kumluca 
da bir işletme açılması teklif edilmiş ve işletme 
açılışı 21 . 4 . 1970 gün 3046/6 - K sayılı Or
man Genel Müdürlüğü olurlariyle tahakkuk 
safhasına girmiştir. 

15 . 6 . 1970 tarihinden itibaren faaliyette 
bulunan Kumluda Orman İşletmesi Müdürlüğü 
idari bakımdan Kumluca, Adrasan, Gödene, 
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Alkdağ ve As Alalar olmak üzere 5 bölge ve 13 
Tbölümiden ibarettir. 

103 229 hektar genel sahasının 64 330 hek
tarı (•% 62,33) ormanlık ve 38 899 haktan 
(% 37,67) açıklıktır. 

Yeni kurulan işleitmıenin ortalama yıllık ve
rimi 94 '731 !M3 olup, tintensif ormancılık tçalış-
ımaları için idealdir. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Özel 
Yükseliş Koleji sahibinin de yatırını indirimin
den istifade, ettirilme sebebine dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabe/yli'-
nin yazılı cevabı (7/199) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Başbakan Süley

man Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygıyla rica ederim. 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 159 nsu 
sayfasında özel okulların Millî Eğitim Bakanlı
ğına 'bağlanması öngörülürken ve yine plânla
ma yayınlarından olan «yatırımların ve. ihraca
tın teşviki ve uygulama esasları» adlı kitabın 
üçüncü sayfasında yatırım indiriminde amacın, 
özel sektör yatırımlarının kalkınma plânında 
öngören sahalara kaydırılması belirtilip bu ki
tabın altıncı .sayfasında ise «yatırım indirimi 
alaJbilmek için yapılan yatırım Devlet Plânlama 
Teşkilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uy
gun bulunmalıdır.» ibaresi bulunurken bütün 
bu plân hedeflerine rağmen kanunsuz ve haksız 
olarak kardeşiniz Hacı Âli Demirel'in sahıbol-
duğu Özel Yükseliş Kolejine Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından 22 no.îu yatırım indirimi 
verme belgesi dosyasında görülen ve tanınan 
% 30 oranındaki yatırım indirimi kararı hangi 
nedenlerle verilmiştir. 

T. c. 
Devlet Bakanlığı 
ISayı : 34)1-1335 

18 . 7 . 1970 
Konu : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 

önergesi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 6 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/199 1817/10945 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel Yük
seliş Koleji sahibinin de yatırım indiriminden 
istifade ettirilme sebebine dair, Başbakanlığa 
tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması 
tenzip buyurulan yazılı soru önergesi tetkik 
olunmuştur. 

Özel yüksek okulların yatırım indirimi talep
leri şu esaslar göz önüne alınarak incelemeye 
tabi tutulmaktadır. 

1. Müessese insangücü açığı olan bir saha
da mı tedrisat yapılmaktadır? 

2. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mua
deletleri tasdik edilmiş midir? 

3. Optimal büyüklükte ciddi bir kuruluş 
mudur? 

1. Yukarıda arz edilen birinci prensibe 
esas; ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında eği
tim politikasının analhatları olarak «iktisadi ge
lişme belirli sayıda ve nitelikte insangücü tale-
betmekte, öte yandan bütün yurttaşların çeşitli 
eğitim kademelerinden yararlanma isteği ve bu 
yönde toplumun tercihleri bulunmaktadır. Kay
nakların kıtlığı nedeniyle eğitim harcamalarını 
asgaride tutmak zorunluluğu sosyal hedefin se
çiminde bir ölçüyü getirmektedir. Buna göre 
eğitim için kısa sürede iki amaçlı bir gelişme 
öngörülmüştür. Brincisi; iktisadi gelişmenin ge
rektirdiği insangücü yetiştirmek, ikincisi; bü
tün yurttaşlara temel eğitim vermektir. 

Kişilerin bu amaçla yaratılan eğitim imkân
larından yararlandıktan sonra daha yukarı ka
demede eğitim hizmetlerinden yararlanma iste
ği kaynakların sınırlılığı nedeniyle kabiliyetleri 
oranın,da karşılanabilecektir. Bu durumda top
lumun tümüne hikmet eden temel eğitim imkân
ları üstündeki eğitim hizmeti fırsat eşitliği il
kesine göre yapılacak seçmelerden geçenlere ve
rilecektir.» Şeklinde yapılan tesıbitler olmuştur. 

ilk ve orta öğretim üstündeki yüksek öğre
timde İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yapı
lan tesbitler şu şekildedir. 

«Yüksek öğretim tümüyle insangücü ihti
yaçlarını karşılamak amaciyle geliştirilmekte
dir. Bugüne kadar açılan üniversite ve yüksek 
okulların, öğretim üyesi sorunu ve öğretim üye
si yetiştirmek için gösterilen çabalardaki başa
rısızlık önümüzdeki devrede yeni üniversiteler 
açılmasını zorlaştırmakta, yüksek okullar açıl
ması için güçlükler yaratmaktadır. 1968 - 1972 
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döneminde bu kademede gereken kapasite artı
şı bugünkü üniversitelerin genişletilmesi ve 
özellikle yüksek okullarda yaratılacak ek kapa
site ile sağlanacaktır.» 

'Gerçekleşen İkinci Beş Yıllık Plânda yapılan 
tahminlere göre yüksek okul çağı nüfusa muka
bil toplam öğrenci sayısı, lise ve lise S3viyeli 
meslek okullarının verdiği mezun adedi, buna 
mukabil yüksek okullara kabul edilecek öğren
ci adedini gösteren rakamlar aşağıda arz edil
miştir. 

Yüksek okul 

Ders yılı 

1968 - 1969 
1972 - 1973 

Mezunlar 

— Lise 
— Lise seviyeli 
— Meslek 

Okulları 
— Lise 
— Lise seviıyeli 
— Meslek okul. 

çağı nüfus 
(19 - 22) 

2 366 000 
2 880 000 

Toplam 
öğrenci 

125 900 
182 600 

Üniversite ve yüksek 
okullara ilk kayıt 

27 000 

15 790 
48 000 

34 400 

13 655 

26 790 

Bu tablonun incelenmesinden anlaşıldığı veç
hile hali hazırda lise mezunlarının ancak yarısı 
13 655 yüksek öğretime kabul edilebilmektedir. 
Ayrıca bir o kadar da 15 790 lftie seviyeli mes
lek okulu mezunu bulunmaktadır. 

1972 yılında yüksek öğretime kabul edile
cek öğrenci sayısı bir misline 26 790 çıkacağı 
hesabedilmekte ise de aynı sene lise mezunu 
adedi 48 000, lise seviyeli meslek okulu mezun
ları adedi 34 400 e yükselecektir. Yüksek okul 
çağı nüfusa göre okullaşma oranı 1968 de % 5,3 
üken 1972 de ancak 6.3 olabilecektir. 

Eğitim bölümlünde kabul edilen bu genel po
litikaya uygun olarak, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde insangücü ihtiyacı tahminleri» yapıl
mıştır. insangücü tahminlerinin dayandığı esas
lar ise şöyle tespit edilmiştir. 

«1968 - 1972 arasında uygulamalı bir eğitimi 
plânlaması yapmak amaciyle ekonominin tümü 
için sektörlerden üretim, yatırım, istihdam ara
sındaki ilişkilere ve milletlerarası standartlara 
göre ayrıntılı insangücü ihtiyaçları tahminleri 
ve bu ihtiyaçları karşılıyacak arz kaynağı olan 
eğitim kademeleri için kapasite genişlemesi he
sapları yapılmıştır.» 

Kalkınmanın gerektirdiği insangücü ihti
yaçları ile insanigücünü yetiştiren mevcut arz 
kaynaklarının, bugünkü kapasiteleri ile vere
cekleri insangücü arzı arasındaki farklar, ileri
de doğacak insangücü açığı veya fazlalıklarını 
ifade etmektedir. Teknik elemanlar özellikle 
mimar ve inşaat mühendisleri için insangücü 
açıkları şöyledir : 

Mimar ve inşaat mühendisleri : 

1968 1972 1982 

İnsangücü talebi 
insangücü arzı 

insangücü açığı 

12 900 
7 500 

5 400 

19 500 
10 900 

8 600 

49 600 
19 100 

30 500 

Öte yandan ikinci Beş Yıllık Plânın eğitim 
alanında kabul ettiği genel politikadan biri de, 
«Bir alanda insangücü ihtiyaçları kesin olarak 
belli olmadan, özellikle meslek ve teknik öğre
tim alanında yeni meslek dal ve kademeleri ile 
ilgili öğretim bölümleri ve yeni okullar açılmı-
yacaktır. Açılacak her okul veya kademenin 
mezunlarının hakları ve statüsü öğrenci alınma
dan ayrıntılı olarak tesbit ve ilân edilecektir:.» 

— 567 — 

Bu tablodan anlaşılacağı üzere mimar ve in
şaat mühendisleri olarak insangücü açığı 1968 
de 5 400,1972 de 8 600 ve 1982 yılında da 30 500 
olmaktadır. 

Söz konusu insangücü açıkları 15 yılda ka
patılması oldukça güç ve hızla tedbir alınma
sını gerektiren bir durum yaratmaktadır. İnsan
gücü açıklarının 1968 - 1982 döneminde mev
cut eğiıtim imkânlarına ek olarak yaratılacak 
kapasitelerle ne ölçüde kapanacağı, özellikle 
mühendisler dalında, şöyle hesaplanmıştır. 

Mühendisler 

Açık (Mevcut arza göre) 
Ek arz (Yılda) 
Açığın ne kadarı kapanacağı 
Net acık 
Yaratılan ek arzın açığı kapama oranı 

1972 

16 374 
321 
477 

15 897 
% 3 
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1982 Mühendisler 

55 676 Açık (Mevcut arza göre) 
13 150 Ek arz (yılda) 
51 628 Açığın ne kadarı kapanacağı 
4 048 Net aJçık 
% 93 Yaratılan ek arzın açığı kapama oranı 

Görüldüğü gibi inşaat mühendisleri ve mi
marların dâhil bulunduğu mühendisler dalında
ki insanigücü açığı; büyük ölçüde kapasite ya
ratılmasına rağmen 1982 yılında bile kapatıla-
mamaktadır. 

Türkiye'de insanlgiüdünü ekonominin gerek
lerine göre yetiştirip meslekî yapısını değişti
recek Eğitim imkânları kıttır, insanig-ücü kayna
ğının bu yönde geliştirilmesi çabasında temel 
sorun, eğitime ayrılacak sınırlı kaynakları en 
iyi kullanmak amaciyle önceliklerin kararlaştı
rılmasıdır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit 
edilen insangücü açığının mevcut bulunduğu 
mühendislik alanında, özellikle mimar ve in
şaat mühendisliği dalında ek kapasite yaratmak 
zorunludur. 

Eğitime ayrılacak malî kaynaklar sınırlı bu
lunduğundan vasıflı insangücü açığının kapa
tılması konusunda özel sektörün de ek kapasite 
yaratması İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
uygun bulunmaktadır. 

Netice olarak Ali Demirel'in sahibi bulundu
ğu Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulu, insangücü açığının mev-
cudolduğu bir alanda tedrisat yapılacağı için 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına uygun bu
lunmuştur. 

2. Özel yüksek okulların yatırım indirimi 
talepleri incelenirken Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından muadeletlerinin tasdik edilip edilme
dikleri incelenmektedir. 

18 Haziran 1965 tarihinde yayınlanan 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarın
ca; Özel öğretim kurumu açabilmek için önce 
«Kurum açma izni» alınır. Bu izin Millî Eğitim 
Bakanlığınca usulüne göre verilir. 

Ayrıca bir özel öğretim kurumunda öğreti
me başlıyabilmek için «Öğretime başlama izni» 
Millî Eğitim Bakanlığından alınır. 

625 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gere
ğince yüksek dereceli özel okullarda diplomayı 
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esas alan teorik ve pratik derslerin imtihanları 
Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır. 

Bu maddelerden ve kanunun ikinci madde
sinden anlaşılacağı üzere özel öğretim kurum
ları Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve göze
timi altındadır. 

Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık 
özel Yüksek Okulunun ders müfredat ve dağı
tım plânları 625 sayılı özel Öğretim Kurumları 
Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen şart
lara uygun görülerek Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesinin 13 Ekim 1967 ta
rih, 352 sayılı kararlariyle tasdik edilmiş ve 
Millî Eğitim Bakanlığının 20 Ekim 1967 tarih 
ve 420/1/5080 sayılı yazılariyle öğretime baş
lama izni verilmiştir. 

Bu itibarla Ankara Yükseliş Mühendislik ve 
Mimarlık Özel Yüksek Okulunun muadeleti 
Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edildiği anla
şılmıştır. 

3. Mimar ve mühendislik alanındaki insan
gücü açığını kapatmak gayesiyle yaratılan ek 
kapasite optimal cesametin üstündedir. 

Zira Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek Okuluna ait proje tutarı 
12 703 645 liradır. 

Sonuç olarak yeni üniversiteler ve yüksek 
okullar açılması kaynakların sınırlılığı nede
niyle zor olduğundan İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında tahmin edilen insangücü açıkları
nın mevcudolduğu alanlarda eğitim imkânları
na ek olarak yeni kapasiteler yaratılacaktır. 
Özel sektörün bu alanlarda yüksek okullar aç
ması kalkınma plânına uygundur. 

Bu suretle ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına uygun bulunan 625 sayılı Kanuna göre 
Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri al
mış olan ve optimal cesametin üstünde bir ya
tırım vasfını taşıyan özel yüksek okullara Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından yatırım indi
rimi belgesi verilmektedir. 

Bugüne kadar yatırım indirimi belgesi al
mış onüç müesseseden biri de Ankara Yükseliş 
Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu
dur. 

Keyfiyet önerge sahibine bu yolda cevaben 
intikalini arz ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 
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3. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nunun, Merkez Bankasınca dağıtılan fonlardan 
hangi bankanın ne miktar faydalandığına dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in ya
zılı cevabı (7/200) 

Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi 'saygı ile arz ederim. 

22 . 5 . 1970 
Afyon Milletvekili 

fSüîeyman Mutlu 

1. 5 . 8 . 1969 tarihli Cumhuriyet Gazete
sinde yayınlanan bir yazıda zamanın Maliye 
Bakanı Cihat Bügehan tarafından açıklanan 
ve tasfiye haline geçen yedi bankaya, Merkez 
'Bankasınca dağıtıldığı bildirilen 269 milyon 
Tl. fondan hangi bankalar ne miktarlarda 
faydalanmışlardır ? 

2. Tasfiye haline geçen bu yedi (bankanın 
1965 yi} aktif hesaplarında görülen ve tahsil 
edilemedikleri anlaşılan 350 milyon Tl. alacak
larından 100 000 Tl. ve daha yukarı borçlu
lar kimlerdir? 

3. 153 sayılı Kanuna göre bankalarda 
toplanan mevduatın binde yarımı oranındaki 
fonların 1969 yılı sonundaki miktarı nedir? 

4. Bankalara yapılan yardımların alaoakl1 

(bakiyeleri Merkez Bankası bültenlerinde gös
terildiği halde, bu fonda toplanan paralar ne
den gösterilmemektedir? 

6. 'Bankalarda mevduatın binde yarımı 
oranındaki fonlar, tahakkuk eden zararları 
karşılıyamadığı gerekçesiyle bu fonların bin
de 2 veya 3 oranına yükseltilmesi düşünül
mekte imidir? 

0. özel sermaye bankalarının kötü ni
yetli idarelerinden dolayı tasfiyeye mecbur 
kalarak zararlarını Devletin Merkez Banka
sının emisyon'lariyle karşılaması hukuk kural
larına uygun mudur? 

7. — 153 sayılı Kanunun değiştirilmesi, va
zifesini kötüye kullanan özel Banka yönetici
leri için ağır cezai müeyyideler düşünülmekte 
midin 

8. — Devlete az vergi ödemek için Banka-
- 1ar fazla masraf «reklâm ve sair» yapmakta

dırlar. Bu tip masrafları önliyecek bâzı ted
birler gerekli midir 

9. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 
28 ve 30 ncu maddelerine aykırı olarak özel ser
maye Bankaları müşterilerden faiz ve komüs-
yonlarının % 20 sini Gider Vergiisi olarak tah
sil etmişlerdir. Halkımızı yüksek faiz ödemeye 
mecbur eden bu hatanın giderilmesinde ilgili 
Bakanın fikri nedir? 

10. — Halihazırda yüksek olan faiz oran
larını düşürmek için Hükümetin bâzı tedbir
ler alması düşünülmekte midir 

11. — 1069 Kalkınma Programında Kanun-
laşması öngörülen Bankalarla ilgili Kanunlar 
neden plâna uyularak çıkarılmamıştır? 

12. — Başak Sigorta Şirketi Kondisyonla
rından şimdiye kadar Banka mensuplarına eks
pertiz ücreti adı ile ödenen paraların miktarı 
nedir? Bu Komüsyonlar Genel Müdürlükteki 
yüksek dereceli memurlara ne sekilide öden
mektedir? 

Ticaret Bakanlığı, Bu tatbikata karşı çık
tığı halde, Danıştay 12. Dairesinin bir kararı
na dayanan ve halen devam eden bu ekspertiz 
ücreti tatbikatına karşı «tashihi karar» yolu
na gidilmiş midir? Bu tip yolsuz ödemsler hak
kında ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20 . 8 . 1970 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve 

No. 4 (140.2) - 18153 
Banka ve Kredi 

Konu : Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 13 . 6 . 1970 gün ve 4/13493 sayılı 
yazımız. 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu tara
fından verilen yazılı joru önergesindeki, Ba
şak tSigorta A. Şirketinin acentası durumunda 
bulunması sebebiyle T. C. Ziraat Bankasına 
ödemekte olduğu komisyonların Banka memur
larına tevzi edilen kısmıyla ilgili 12 nci soruya 
ait cevaplar aşağıda arz edilmiştir. 

Bu konuda T. C. Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünden alınan 4 . 7 . 1970 günlü ve 
1415/217308 sayılı yazıda ; 

Başak Sigorta Anonim Şirketti tarafından 
sigortayı bulan banka memurlarına verilmiş 
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olan sigorta önekspertiz ücretlerinin 1963 yı
lında 1.119.664,34 lira, 1967 yılında 3.797.043,82 
lira, 1968 yılında 3.504.125,29 lira ve 1969 yı
lında da 4.117.826,58 lira olduğu, 

Genel Müdürlüklerindeki yüksek dereceli 
memurlara sigorta önekspertiz ücreti ödenme
diği, 'bildirilmiştir. 

Öte yandan adı geçen Sigorta Şirketince 
aceritası sıfatiyle Bankaya ödenen sigorta ko-
komüsyonlarının memurlara tevzi edilmemesi 
hakkındaki Bakanlığımız tasarrufu Danıştay 
12 nci Dairesince iptal edilmiş ve bu kararın 
düzeltilmesi yoluna gidilmişse de dâva kaybe
dilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

Not : Millet M elişi Tutanak Dergisinin 2 
nci Dönem 1 nci Toplantı yılının 23 . G . 1970 
tarihli 1009 ncu Birleşimine konulan 7/200 nu
maralı yazılı sorunun eki cevabıdır. 

4. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, bir profesör tarafından Türkiye'deki 
ormanlar hakkında yayımlanan rapora dair 
sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in ya
zılı cevabı (7/205) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Orman Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Şinasi özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

Sorular : 
1. Prof. Osara'nm Türkiye ormanları hak

kındaki raporunu memleketimizin gerçek
lerine ve yararlarına uygun buluyor musunuz 
ve tasiviibediyor musunuz? 

Bu raporda katıldığınız ve katılmadığınız 
tavsiyeler nelerdir? Katıldığınız tavsiye ve 
tedbirlerin icrasına Bakanlığınızca ne zaman 
Ibaşlanacaktır? 

2. Keçinin Türkiye ormanlarının tahrifbin-
deki rolü açıkça bilindiğine göre, bunların 
en kısa süre içinde tasfiyesini sağlamak ama-
ciyle Bakanlığınızca ne gibi tedlbir düşimül-
tmektedir? 

Düşünülüyorsa, neden eyleme geçilmemek
tedir? 

3. 6831 sayılı Kanuna göre, orman köy
lüsünün kalkındırılması amaciyle, her yıl Dev
let bütçesine kolunması emredilen 50 milyon 
liranın, Hükümetin orman köylüsünün kalkın
dırılması iddia ve vâ'dine rağmen, bu yıl da 
Ibütçeye konulmamış olmasının seîbepleri ne
dir? 

Bu şartlar önünde ve bu zihniyetle, orman 
köylüsünün kalkınacağına gerçekten inanmak
ta mısınız? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 14 .12 .1970 

Özel : 1025 
Konu : Şinasi Özdenoğlu'nun yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 1 . 6 . 1970 gün ve 7/205/1839/11273 
sayılı Y. : 

Prof. Osara raporu hakkında Ankara Millet
vekili Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun yazılı soru 
önergesiyle alâkalı Bakanlığımızın görüşünü 
havi cevabi muhtıra ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Şinasi Özdenoğ
lu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi muh
tıra : 

1. Prof. Osara'nın Türkiye orman ve or
mancılığına dair raporu hakkındaki soruya ce
vap : 

Türkiye'de ormancılık ve orman endüstrisi 
konusunda millî bir kalkınma programının ana 
hatlarını ortaya koymak için, Sayın Başbaka
nımızın isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Kal
kınma Programı (U. N. D. P.) nin desteği ile 
memleketimize gelen Prof. Osara ve iki arka
daşı, biri Kasım 1968 diğeri Nisan 1969 tarihli 
iki rapor hazırlamış bulunmaktadırlar. 

Bu raporda yer alan ve memleketimiz ger
çeklerine uyan tavsiyeler Orman Bakanlığının 
kuruluşu ile yürürlüğe konmuş bulunmaktadır, 
şöyle ki : 

Rapor : Türkiye'de orman ve ormancılık 
sanayiinin gelişmesi için en yüksek seviyede bir 
makamın sorumluluğunda olağanüstü gayretler 
sarf edilmesi gereğini önermiş bulunmaktadır. 
Memleketimiz gerçeklerine uyan ve senelerdir 
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Türk ormancılarının üzerinde çalıştığı bu hu
sus, Orman Bakanlığının kurulması ile gerçek
leştirilmiş olmaktadır. Orman Bakanlığı kuru
luşu ile, bugün Türkiye'de ormancılık parlâ
mento seviyesinde temsil edilme ve en üst sevi
yede karar alma olanağına kavuşmuştur. 

Rapor : Tümü itibariyle Orman Genel Mü
dürlüğü tarafından senelerdir üzerinde çalışılan 
amenajman ve envanter bilgilerine dayanmakta
dır. Bu bilgiler henüz sonuçlanmamıştır. Çalış
malar devam etmektedir, Bu nedenle rapordaki 
tüm tavsiyeler tahminlere dayanmaktadır. An
cak millî ormancılık envanteri tamamlandıktan 
sonra rakamlara dayalı daha ileri çalışmalar 
yapılması imkânı ortaya çıkmış olacaktır. Fa
kat katî amenajman plânlan tamamlanmış or
man başmüdürlüklerinden alınan bilgilerin tüm 
Türkiye'ye teşmili ile bugün artık Türkiye'de 
10.5 milyon hektar değil 18 milyon hektar or
manımız olduğu, orman servetleri bakımından 
memleketimizde büyük bir potansiyelin bulun
duğu bilinen gerçeklerdendir. Bugüne kadar 
tatbik edilen amenajman metotlarında; mevcut 
orman servetlerinden âzami hâsıla almak yö
nünden; gerekli değişiklikler yapıldığı takdir
de üretim imkânlarımızın artacağı tabiîdir. 

Mr. Osara bu noktadan hareket ederek 1980 
yılında üretimin 30 milyon m3 e çıkabileceğini 
önermektedir. Bakanlığımız bu konuda gerekli 
tedbirleri almakta olup yakın bir gelecekte; en
vanter bilgilerinin de tamamlanmasını mütaa-
kıp; memleket çapında Makro ormancılık plân
laması ile mevcut servetten ne yolda, nerede, 
nasıl faydalanılacağı ortaya konulacaktır. Bu
günden gelecek için yeni rakamlar vermeye im
kân yoktur. Ancak, üretimin artan memleket 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde planlandığım;, 
selüloz odunu dâhil; odun ithali için bir se-
bebolmadığını bugünden söyliyebiliriz. bu husu
sun zaten 2 nci Beş Yıllık Plân hedeflerimizden 
olduğunu hatırlatmakta fayda umarım. 

Rapor; orman endüstrisi kurularak dinamik 
bir ormancılık politikası takibedilmesini öngör
mektedir. Bakanlığımız bu tavsiyeyi de memle
ket gerçeklerine uygun bularak yürütmeye geç
miş ve Orman Bakanlığı içinde İktisadi Devlet 
Teşekkülü statüsünde bir orman ürünleri sa
nayii genel müdürlüğü kurulması hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Teşkilât kanunları Yüce Mec

lislere sunulacak olan bu kuruluşlarla Türk or
mancılığı hizmet gruplarına ayrılmış olmakta 
ve her hizmet grupu kendi görev ve sorumlulu
ğunda memleket gerçeklerine daha uygun bir 
çalışma statüsüne kavuşturulmaktadır. 

Bugüne kadar yasaklarla idare edilen ve bir 
türlü çözümlenemiyen orman - halk ilişkileri 
bundan böyle Bakanlığımız bünyesinde yeni ku
rulan Orman Köylerini Kalkındırma Genel Mü
dürlüğünün orman köylerine götüreceği hiz
metlerde orman ve dağ ekonomisini geliştirmeyi 
gaye edinecek çalışmalar ve alınacak ekonomik 
tedbirlerle çözümlenecektir. 

Orman - halk ilişkisinde Türk ormancılığını 
baskı altında tutan istihdam sorunu yakın bir 
gelecekte ormanlarımızda açılacak iş hacminin 
artırılmasiyle büyük bir ferahlığa kavuşacak
tır. Şöyle ki; yapılan tahmin ve hesaplamaya 
göre istihsali 20 milyon m3 e çıkardığımızda bir 
işçi için 200 işgünü çalışma esası kabul edildik
te ormancılık sektörünün sadece üretim ve nak
liyat işinde 250 bin işçiye iş temin etmek ola
nağı doğacak ve bu miktar tüm ormancılık sek
törü itibariyle büyük çapta ağaçlama çalışma
ları ve bozuk ormanların imarı ile; 100 milyon 
işgünü olarak 500 000 daimî işçiye yükselecek
tir. Böylece raporda öngörülen esaslara uygun 
olarak, köylüye iş temini ormanlık sahalarda 
bozulmuş olan tabiî dengeyi yeniden tanzim ve 
millî ekonomiye hiçbir katkıda bulunmıyan bo
zuk ormanları imar ederek tabiî kaynaklardan 
âzami faydalanma yönünde yapılacak çalışma
larla Orman köy ekonomisini geliştirmek ve 
orman köylülerinin hayat seviyesini yükselt
mek, orman - halk ilişkisini çözüme götürmek 
politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

Ancak Orman - Halk ilişkilerinin sadece 
ormancılık sektöründe alınacak bu tedbirlerle 
çözümlenmesi yanında bütün Devlet teşekkül
lerinin kanunlarla kendilerine verilmiş hizmet
leri orman köylerine öncelikle götürmelerinin 
gereğine inanmaktayız. Ormancılık sektörü dı
şındaki kuruluşlarca orman köylerine götürü
lecek Devlet hizmetlerinin koordinasyonunun 
Bakanlığımıza bağlı Orman Köylerini Kalkın
dırma Genel Müdürlüğü tarafından yapılması
nın daha tesirli ve faydalı olacağı görüşünde
yiz. Yakında Yüksek Meclislere getirilecek 
olan kuruluş kanunlarımızda bu hususlar yer 
almış bulunmaktadır. 
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Rapor; bir Devlet Orman Sanayii Anonim 
Şirketi kurularak tüm -orman sanayii kuruluş
larının iktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde ta-
azzuv edecek bu kuruluşta yer almasını öngör
mektedir. Orman ürünleri Sanayii Genel Mü
dürlüğü kuruluşu ile bu husus gerçekleştiril
miş olacaktır. Ancak İktisadi Devlet Teşekkü
lü statüsü ile çalışmasını öngördüğümüz bu ge
nel müdürlük raporda öngörülegelenlerden 
farklı olarak tüm memleket orman sanayii ku
ruluşlarını ve bu arada SEKA (Selüloz Sana
yii Genel Müdürlüğü) tesislerini bünyesinde 
toplamış değildir. Buna bugün için lüzum ol
madığı görüşündeyiz, ileride bu husus daha 
dokûmantier .çaJlışımalaria memleket şartlarına 
en uygun şekilde çözümlenecektir. Ancak; Mr. 
Osara'nm raporunda öngörülen hususlardan; 
yeni kurulacak tesislerin entegre bir düzende 
kurulması, mevcut tesislerden ekonomik olmı-
yanların kapatılması, ekonomik olanların en
tegre bir düzen içinde yer almasının sağlan
ması, büyük özel teşebbüslere sürekli hammad
de temini ile hammadde (odun) fiyatında is
tikrarı sağlayıcı garantinin verilmesi, selüloz 
odunu ithali durdurularak bunun memleket 
dâhilinde karşılaması ve mihaniki küçük odun 
işliyen sanayiinin mevcut atıl kapasite nede
niyle çoğalmasının önlenmesi gibi hususlar Ba
kanlığımızca benimsenmiş prensiplerdir. 

Rasyonalizasyon tedbirlerini gerçekleştir
mek ve odun fiyatlarımızı Milletlerarası ticari 
fiyat seviyesine düşürmeyi; Mr. Osara raporun
da bahsedilmemesine rağmen; ortak pazarın 
üyesi olmamız nedeniyle gelecekte gümrük du
varlarının kalkması ve ortak pazar ülkeleri 
arasında ticaret serbestliğinin uygulanmasın
dan doğacak güçlükleri yenebilmek ve mem
leket sanayii ve ticaretini bugünden itibaren 
serbest rekabet esasına oturtabilmek için de zo
runlu görmekteyiz. Ancak büyük özel teşebbüs
leri hammadde ve fiyat garantisi verirken ma
mul madde fiyatlarının da ayarlanmasını ön
görmekteyiz. Beynelmilel ekonomik kapasitede 
büyük entegre tesisler kurmak üzere yabancı 
firmalarla ortaklıklara gidilmesini öngören ra
pordaki görüşün aksine; bu hususun dış kredi 
ve teknik yardım sağlanarak çözümlenmesinin 
daha uygun olacağı kanısındayız. 

Odunun pazarlanması, depo edilmesi ve sa
tış usullerimizde büyük tesislerin gelişme ve 

yaşamalarına yardımcı yeni usulleri geliştir
mek ve bu arada orman yollarını yaz - kış ça
lışır sınai yapıları tamamlanmış standartlara 
ulaştırmak plânlanmış hedeflerimizdendir. 

Dünya odun piyasasına göre pahalı olan 
odun fiyatlarımızın, modern kesim âletleri kul
lanarak, orman işinde çalışacak işçiler eğitile
rek, makinalı çalışmalara gidilerek, odunun 
üretim ve değerlendirilmesinde ormandan - fab
rikaya kesiksiz bir iş akımı temin edilerek, her 
iş kolunda yapılacak ekonomik iş analizlerine 
dayalı bir çalışma sistemi kurarak, üretimin 
yol ve kıymetlendirme imkânları mevcut böl
melere toplanması ile yani «Toplu Üretim» 
gerçekleştirilerek derhal dikime geçmek sure
tiyle zaman kaybetmeyi önliyen dinamik bir 
ormancılıkla ucuzlatılacağım inanıyoruz. 

Mr. Osara'nın raporunda öngörüldüğü üze
re; ormancılığa ticari esasların daha çok hâ
kim olması; bozuk ormanların imar yükünün 
tomruk fiyatlarına yükseltilmemesi ile tomruk 
fiyatlarında beynelmilel seviyeye inmek müm
kün olacaktır. Ormancılığın bunun giM çeşitli 
kamu hizmetlerinin masraflarının orman işlet
meciliğinden alınması odun fiyatlarında % 35 
40 arasında bir ferahlama yaratacaktır. Bu da 
odun ve odun mamullerinin dış piyasada de
ğerlendirilmesi ile odun ihracını gerçekleştir
mek imkânı yaratacaktır. 

Türkiye'de bugüne kadar tatbik edilen or
mancılık Mr. Osara'nın raporunda; genel hak^ 
lan ile saha - yetki sistemine oturtulmuş kuv
vetli, merkezci bir teşkilâtlanma olduğu şek
linde belirtilmiştir. Böyle bir teşkilâtlanma ile 
bölgesel sorunları çözmekte zorluk çekileceği 
tabiîdir. Orman Bakanlığı kuruluşu ile daha 
çok yetki devrine imkân sağlıyacak fonksiyo
nel sistemde bir çalışma düzenini gerçekleştir
mek üzere bölgesel kuruluşlara gidilmesi bu 
mahzurları ortadan kaldıracaktır. Böylece tüm 
ormancılık hizmetleri hizmet gruplarına ayrı
larak her hizmet grupumd'an plân* proje ve 
programlama esas alınarak mühendislik hizmet
lerinin daha teisirlit olarak tatbikine de imkân 
sağlanacaktır. Bu düzen bize, üniversite eğitimi 
görmüş, personelden tasarruf ötmek ve pratik
ten yetişme sanat sınıfı teknik elemamlar kulla
narak ormancılıkta ucuz çalışma olanaklarının 
yaratılması imkânımı da sağlıyiacaktır. Hflç şüp-
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hesiz memleket ormancılık eğitiminin bu gaye
lere göre taldil edilmesi gerekecektir. Bugünden 
(araştırmalarımızı pratik hayatta çalışmalara yön 
verecek tatbiki (araştırmalara kayldırmıak üzere 
çahşmallıara geçmiş bulunuyoruz. İşte bütün bun
lar bizim Türkiye ormancılığına yeni bir düna-
mizm getirmek üzere tatbikini zaruri gördüğü
müz politika tedbir ve prensiplerdmizdir. 

II - KeçMm orman tâhribindeki rolü ve tas
fiyesi hakkımdaki soruya cevap : 

Türkiye'nin çözümlenmesi gereken büyük 
sorumlarından birisi de otlatanladır. Orman içi 
veya dışı tüm Türkiye otlak ve meraları millet
lerarası standartlara göre çok ağır bir otlatma 
yükü ailtında bozulmuş otlak ve meralar halim-
dedir, bunda Türkiye hayvan sayısının mera ve 
otlak alanlarına oranla çok fazla olması kadar 
duacın! bir otiaitma taltıbik edilmeyişinin de öne
mi büyüktür. Otlak ve meralar genellMe köy 
orta mlalıdıır. îsltiyen istediği kadar hayvanını 
isitediği zaman otlatabilir. Bu otlakların bozul
masının. beli başlı medenidir. 

Gemel hatları ile, keçiyi ormandan çıkartmak 
veya /ormanlardaki keçi ve hayvan tahribini ön
lemek ve bugüne kadar tatbik edilegelem ya
saklarla çözümlenememişjt'ir. Konu, orman içinde 
sıkışmış kalmış, üretim imkânları sınırlı, fakir 
orman köylülerinin geçim ve hayat kavgaları ile 
ilgilidür. Keçi ormiam köylüsünün yaşayışında 
büyük ekonomik değer taşıyan biricik protein 
kaynağıdır. Keçi yerine orman köylülerine baş
kaca ekonomik bir imkân verilmedikçe keçiyi 
ormanlardaın, çıkartmak imkânsızdır. Bakanlığı
mız bu gerçek karşısında keçiiyi ormanlardan 
çıkartmanın ancak orman köylülerime ekonomik 
yönden kalkınidırmak tezine göre alınacak ted
birlerle çözümlenebileceğine inanmaktadır. 

Orman köylüleri ekonomik yönden kalkın
dığı oranda köyler kapalı ev ekonomisinden 
pazar ekonomisine geçecek, iş gücü, imkânlarının 
arıtması ile keçimin köye sağladığı ekonomik 
değerlin üstümde ıbulunan uğraşılara kayarak or
man köylerinde keçi beslemek ekonomik değe
rini yitirecek, keçi sorunu böylece kendiliğin
den ortialdan kalkacaktır. Kızılöahamam Güven 
köyünde taJtıbik edilen 99 No.lu proje ile bölgede 
1963 yılında 83 bin keçi ve 17 bim sığır mevcut 
iken projenin sonunda bu miktarlar 6 bin keçi 

ve 8 bin sığıra düşmüştür. Projeden, köylülere 
sağlanan 550 ımomtofon inek ile sahada ekono
mik gelişme sağlanmış ve bu modemle bugün bu 
sıaihalda ormandan tarla açma tamiamıen durdu
rulduğu gibi % 70 oranda hububattan yem ne
batlarına bir kayma olmuş ve köy geliri eskiye 
oroıla 3 ilâ 8 kalt artmıştır. İtalyan ormancıları 
da problemi bu yolda çözüme ulaştırmışlardır. 
İşte gerek köy ekonomisini geliştliırımek ve ge
rekse koydaki diğer tabiî kaynaklardan fayda
lanmayı plânlamak ve bu arada mera ve otlak
ları ıslah, yem nebatlarını geliştirmek, dağ tu
rizmi, tavcıhk, balıkçılık, halıcılık, sütçülük v.b. 
köyde kurulabilecek küçük smayii teşvik ve 
bunları kuracak özel bir fondan desteklemek, 
ormian köylülerimin çeşitli kredi ihtiyaçlarını 
gidermek gibi çeşitli konular üzerimde faaliyet
te bulunan Orman Bakanlığımda Ormam Köy
lerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur. Bu Genel Müdürlüğün çalışıma prensibi or
man köylerinin sorumlarımı bugüne kadar ol
duğu gibi yasaklarla değil, ekcmioımOk yönden 
alınacak tedbirlerle çözümlemek olacaktır. 

III - 6831 sayılı Kamuna gcTie orman köyleri 
kalkındırması için bütçeye konması gereken 
tahsisat haikkımdaiki soruya cevap : 

Bu maksaitla 1970 yılı bütçesinde 5 milyon. 
Tl. sı tahsisat ayrılmıştır. Ancak bütçeye kon
ması gereken 50 milyon önümüzdeki yıllarla Ba
kanlığımız Orman Köylerini Kalkındırma Ge
nel Müldiüiüğıünün plân proje esasıma dayalı 
program ve uygulamıaıları ile artarak 50 milyon 
Tl. ısınm çok üstüne çıkarılacaktır. 

5. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı-
nmh'mn, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/206) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa 
alınan yatırımlar nelerdir? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususî Kalem 
Sayı : 580 

28 . 10 . 1970 
Konu : Balıkesir Milletvekili Sa
yın Ahmet ihsan Kınmlı'nın ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 .6 . 1970 tarih ve 7 - 206/1846 • 

11341 sayılı yazınız. 
Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı

nan yatırımlara dair Balıkesir Milletvekili Sa
yın Ahmet ihsan Kırımlı tarafımdan verilen 
yazılı soru önergesi ile istenilen bilgiler ilişik 
cetvellerde gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. G-ülez 

Bayındırlık Bakanı 

Not : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasında, 

6. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
nmlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde prof/ra
ma alınan yatırımlara dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Selâhatlin Ktlıe'ın yazılı cevabı (7/207) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı
nan yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
'Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/288 22 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgili : Genel Sekreterliği Kanunlar Mü

dürlüğü 3 . 6 . 1970 tarih ve 7/207, 1847/11342 
sayılı yazınız : 

Balıkesir ili dâhilinde programa alman ya
tırımlara dair Balıkesir Milletvekili Ahmet ih
san Kırımlı tarafından verilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişik olarak sunulmuş-
tur. 

•Saygılarımla arz ederim. 
•Sal&Tıattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kınmlı'nın 
yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı ceva

bıdır 
Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı

nan yatırımlar : 
1. Türkiye Selüloz ve Kâğıt fabrikaları 

işletmesi tarafından kurulacak olan Balıkesir 
Beyaz Sülfat Selülozu ve Yazı - Tabı Kâğıdı 
Fabrikası. Yılda 100 000 ton Beyaz Sülfat Se
lülozu, 45 000 ton Yazı - Tabı Kâğıdı imal ede
cek bu tssis projesine göre 216 000 000 Tl. dış 
ödemesi olmak üzere 772 000 000 Tl. mal ola
cak, 127ü yılı içerisinde işletmeye açılacaktır. 

Projenin bir karma teşebbüs yatırımı ola
rak gerçeklegitirilmesi öngörülmüş ve bir şir
ketin kurulması için çalışmalara başlanılmış
tır. 

Yapılan bir protolkolla taraflann, 
Birkaç ve ortaklan % 52 - 45 
Soka ve Orman Genel Müd. % 32-35 
Eczacıbaşı ve Kartonsan % 6-10 
Bankalar ve diğer iştirakler % 10 -10 

mabetlerle sermayeye iştirakleri uygun bu
lunmuştur. 

Bu yönde çalışmalar halen devam etmekte
dir. 

2. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. tara
fından kurulmakta olan Susurluk Şefeer Fab
rikası Küspe Kurutma tesisi : 

1969 yılı programına alınıp 1970 yılı so
nunda deneme işletmesine girecek olan bu te
sis yılda 15 837 ton Melâslı kuru küspe üre
tecektir. 

Tesis 1 182 000 Tl. sı dış ödeme olmak üze
re 11 083 0D0 Tl. na mal olacaktır. 

7. —- Halik esir Milletvekili Ahmet İhsan Kı-
rımlı,nın, hu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatır-Dnlara dair sorusu ve Millî Eği
tim Halamı Orhan Oğuzun yazılı cevabı (7/209) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı 
nan yatırımlar nelerdir? . 
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T. O. 
Milî Eğitim Bakanlığı 30. 7.1970 

Özel 
Sayı : 00204 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.6.1970 tarih ve 7/209-1849/11344 

sayılı yazılarınıza, 
Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı'-

nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı
nan yatırımlara dair yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Orhan Oğuz 

Balıkesir Milletvekilli Sayın Ahimet İhsan Kı-
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa 
alınan yatırımlara dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız 

İlköğretim : 
11970 malî yılında, Balıkesir ilinde 43 derslik 

yapımına yardım olmak üzere, genel bütçeden 
2 150 000 lira ayrılmıştır. Buna göre program 
tanzimi, âdı geçen il valiliğinden istenmiştir. 
İlgili valiliğin 29 . 1 . 1970 gün ve 2928 sayılı 
yazısiyle gönderilen ilkokul yapım programı 
aşağıya alınmıştır. 

İlkokulun yapılacağı yer : 
Merkez ilçe (Yeni) 
Bandırma - Merkez (Yeni) 
Bandırma - Edincik Bucağı (Yeni) 
Dursunbey - Hondular köyü (Okulsuz köy) 
Dursunbey - Karlam köyü (Okulsuz köy) 
IDursunbey - Kızılcadere köyü (Okulsuz köy) 
IKepsut - Ahmetölen köyü (Okulsuz köy) 
Gönen-Çakmak (Erıklioba) K. (Geçici binalı) 
Susurluk - Buzağıhk (Geçici binalı) 
Sındırgı - Derecikören (Harap okul yerine) 
Badya - Turplu (Harap okul yerine) 
Merkez - Küpeler (Harap okul yerine) 
Sındırgı - Ilıcalı (Ek derslik) 
Merkez - Aslantepeciği (Ek derslik) 
Havran Hollaçlar (Ek derslik) 
Merkez - Selimiye (Ek derslik) 
Gönen - Bayramiç (Ek derslik) 
Edremit - Mehmetalan (Ek derslik) 
Merkez - Taşköy (Ek derslik) 
Bigadiç -Yağcılar Bucağı Bölge Okulu (2 loj • 

man yapımı) 

Köylerde yapılacak ilkokullara, derslik sayı
sınca, öğretmen evi yapımı programa alınmış
tır. 

Ortaöğretim : 
1970 bütçesi ile yapılacak yatırımlar : 
Burhaniye Ortaokuluna ek pavyon 
Erdek - Marmara Ortaokuluna yeni bina 
Gönen Lisesine ek paviyon 
İvrindi Ortaokuluna ek paviyon 
Öğretmen okulları : 
1969 yılı yatırım programına alınmış bulu

nan ve 1970 yılı programında devam eden işler 
meyanında gösterilen 5 649 000 lira proje be
delli Savaştepe İlk Öğretmen Okulunun yatak
hane, lâboratuvar, spor ve toplantı salonu ile 4 
daireli lojman inşaatı için 2 000 000 lira ayrıl
mıştır. i 

İnşaat Bayındırlık Bakanlığınca yürütül
mektedir. 

Halk eğitimi : 
1969 yılı programından halk eğitimi hizmet

lerinde kullanılmak üzere 1 aded arazi pick - up 
motorlu taşıt aracı verilmiştir. 

Teknik eğitim - öğretim araçları tamamlanan 
Merkez, Gönen, Kepsut, Ayvalık ve Bigadiç il
çelerine ilâveten İvrindi ve Balya ilçesi Halk 
Eğitimi merkezlerine birer sinema makinası tah
sis edilmek suretiyle noksanları tamamlanmıştır. 
Ayrıca, Halk Eğitim merkezlerinin genel gider
leri için 1969 yılı program döneminde 65 500 
lira ödenek gönderilmiştir. 

Kız teknik öğretim : 
Balıkesir Kız Enstitüsü yeni bina yapımı 

1967 yılında programa alınmış, 1969 yılında öğ
retim binası tamamlanmış, 1970 yılında da sos
yal tesisleri tamamlanarak tümüyle öğretime 
açılacaktır. 

Okul binalarının onarımı için, 1970 yılı Büt
çesinden, Ayvalık Kız Enstitüsüne 15 000, Sın
dırgı Akşam Kız Sanat Okuluna 10 000 liralık 
ödenek gönderilmiştir. 

Balıkesir ili vs ilçelerinde bulunan orta de
receli okullarla kütüphanelere 1970 malî yılında 
da Bakanlığımız yayınlariyle harita v© levhalar, 
ayrıca, bu yıl içerisinde yayımına yardım mak-
sadiyle satmalınacak kita/plardan da gönderile
cektir. 

1970 bütçe yılı teçhizat yatırımlarından Ba
lıkesir ili okullarına tahsis edilen çeşitli araç ve 
gereçleri aşağıda gösterilmiştir : 
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ilkokul Fen - Tabiat araçları 
İlkokul İş Dersi aracı 
Ortaokul Fizik aracı 
Ortaokul Kimya aracı 
Ortaokul Tabiat B, aracı 
Ortaokul İş - Dersi aracı 
Ortaokul Sosyal Bilgiler aracı 
Ortaokul Matematik aracı 
Lise Sosyal Bilgiler aracı 
Lise Matematik aracı 
Lise Modern Fen aracı 
Kız Ens. Fen Bilgisi aracı 
Kız Ens. Sosyal Bifllgiler aracı 
Ticaret Lisesi Matematik aracı 
Göze ve kulağa hitabeden çeışiftli araç ve ge

reçler, (Sinema ve projeksiyon makinaları, filim
ler, filim şeritleri, diyapozitif ve ders levhaları 
gibi.) 

8. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlının, bu yıl Balıkesir ili dahilinde program 
ma alınan yatırımlara dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nm 
yazılı cevabı (7/210) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplan-
dınilmıasına delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir illi dâhilinde programa alı
nan yatırımlar nelerdir? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Umumi Münasebetler Müşavirliği 
Sayı. : 16/1 - 328/504 

18 . 8 . 1970 
Konu: Balıkesir Milletvekili Sa
yın Ahmet İhsan Kırımlı'nın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 3 . 6 . 1970 ta

rih ve 7/210 - 1850/11345 sayılı yazınız : 
Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet ihsan 

Kınmlı'nın, «Bu yıl Balıkesir ili dâhilin-

NOT : Soru ile ilgili broşür Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır. 

de pro&rama alınan yatırımlar nelerdir?» ya
zılı soru önergesine alt cevabı kapsıyan broşür 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sabit Oısman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

9. — Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun, 
1969 yılında Kars Canlı Hayvan ihracatları Bir
liği tarafından yapılan ihracattan elde edilen 
gelirin kullanılışına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/213) 

28 . 5 . 1970 
Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı şekilde cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Veyis Koçulu 

A) 1969 yılında Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliğine, Kars Canlı Hayvan İhra
catçıları Birliği eliyle yapılan canlı hayvan 
ihracatı 2 584 İ525 dolarlık olup bu miktarın 
921 800 dolarlık kısmı, Birliğin 7 kişilik ida
re heyeti «başkan ve üyeleri» tarafından kul
lanılmış, 1 662 725 doları ise 10 ilâ 40 bin do
larlık miktarlar halinde 42 ortak firmaya bı
rakılmıştır : (Kısaca idare heyetine 1 milyon, 
42 firmaya 1,5 milyon) 

B) Keza 1969 tahsisinden artakalan 
224 300 dolar ise, yine Birlik idare heyetlinin 
6 üyesi tarafından bölüşülmüş, diğer ortaklar 
istifade ettirilmemiştir. 

Bu durumda Sayın Ticaret Bakanından öğ
renmek istediğim şudur : 

1. Ortaklara arasında «seyyanen» tevzii 
gereken; bu ımlümkün değilse, sınıflandırma 
suretiyle mutlaka bir ölçü içerisinde yapılma
sı icalbeden tevziat yerine, Birlik idare heye
tinin yaptığı bu «şjahsıi kazanç» tevziatı Ba
kanlıkça tasvibedilmekte midir? 

2. Bakanlıkça bu tevıziat şek l tasvibe de
ğer giörülmüyorsa, mezkûr yağmayı önlliyecek 
ve her ortak firmanın hakkını kendisine verdi
recek bir tedbir düşünülmekte midir? 

Yazılı şekilde izahını saygı ile istirham edi
yorum. 

Kars Milletvekili 
Veyis Koçulu 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26 . 8 . 1970 

Dış Ticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. 322.2.70 

5/15592 
Konu : Kars Milletvekili Veyis 
Koçulu'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 6 . 1970 tarihli ve 1854/11315 sayılı 

yazınız. 
Sovyetler Birliğine canlı hayvan ihracı konu

sunda Kars Milletvekili Veyis Koçulu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1969 - 1970 Anlaşma devresinde Türkiye -
Sovyetler Birliği Ticaret Protokoluna ekli Türk 
ihraç malları listesinde kayıtlı $ 2 500 000 lık 
büyük baş hayvan kontenjanının tamamı Kars 
Birliği emrine verilmiştir. 

Yukarıda kayıtlı anakontenjana ilâveten 
110 000 dolarlık birinci, 1 500 000 dolarlık ikinci 
ve yine 1 500 000 dolarlık üçüncü ek kontenjan
ların 2 110 000 doları Kars, 1 000 000 doları 
Van Birliği emrine tahsis edilmiştir. 

Van Birliği emrine verilen 1 000 000 doların 
Birlikçe tevziatında hiçbir şikâyetle karşılaşıl
mamış, buna mukabil Kars Birliği emrine tahsis 
edilen cem'an 4 610 000 dolarlık kontenjanın 
üyeler arasında tevziatında her seferinde şikâ
yetlere raslanmıştır. 

1969 - 1970 Anlaşma devresinde yürürlükte 
olan ihracat rejimine göre mevcut kontenjanlar 
dâhilinde Anlaşmalı memleketlere verilecek can
lı hayvan ihraç lisansları miktar bakımından 
her hangi bir takyide tabi tutulmamıştı. Buna 
ve Sovyetler Birliği Ticaret Mümessilliğinin az 
sayıda ihracatçı ile mukavele ve is yapmak iste
mesine rağmen Sovyetler Birliğine tefrik edil
miş kontenjandan Kars Birliğine ayrılan kıs
mının mezkûr Birliğe dâhil mümkün olduğu 
kadar çok üye arasında dağıtılmasına gayret 
edilmiştir. 

Diğer taraftan kısmen veya tamamen kulla-
nılmıyan lisanslar dolayısiyle serbest kalan 
224 300 dolarlık kontenjan bakiyesi için Sovyet
ler Birliği Ticaret Mümessilliği ile mukavele ya
pan 6 firmaya lisans, bu imkândan faydalanmak 
istiyen ihracatçılar arasında seyyanen taksim 
edilmek üzere verilmiştir. 

Hal böyle iken, Kars İhracatçılar Birliğinden 
alman 29 . 5 . 1970 tarihli ve 639 sayılı yazıda, 
birlikleri üyelerinin 95 olduğu, 224 300 doların 
bütün üyelere tevzi edilmesi halinde her üyeye 
2 361 doların düştüğü ve satış fiyatlarına göre 
13 - 14 sığıra tekabül ettiği, alıcının 6 kişi adı
na akreditif açtırdığı ve her bağlantı sahibi 
hissesinden 16 kişinin ihracat yapmasının icabe-
deceği ve bu durumun fiilî ihracatı güçleştirip 
formaliteye boğacağı, adlarına lisans verilmiş 
olan 6 kişinin ihraç etmek üzere hayvan alarak 
hazırlık yaptıkları ve bu hayvanların biran ev
vel ihracedilmemesinin zarara yol açacağı be
lirtilerek söz konusu lisansların adına verilen 
kişilerce kullanılması talebedilmiştir. 

Mezkûr lisanslardan 6 kişinin istifadesi diğer 
üyelerin şikâyetlerine yol açacak mahiyette gö
rülmüş olmakla beraber, bütün üyelere taksim 
edilmesi halinde, söz konusu ihracata ait lisans
ların kullanılma müddetlerinin temdit dâhil bi
tiş tarihine çok kısa bir saman kalması, öte yan
dan ihracatçıların Sovyet Ticaret Mümessilliği 
ile yaptığı mukavelelerin 8 nci maddesinde, mal
ların teslim tarihinden evvel satıcı tarafından 
te?lim edilmemesi halinde teslim edilmiyen parti
nin % 15 i nisbetinde bir meblâğı alıcıya öde
mesinin kayıtlı elması ve lisanslardaki âzami 520 
asgari 500 dolarlık iyi fiyatlardan 224 300 do
larlık bir ihracatın yapılmamasının memleketi
miz menfaatleri yönünden bir kayıp olması kar
şısında evvelce üyeler arasında seyyanen taksimi 
için verilen 224 300 dolarlık lisansın adlarına 
verilen kişilerce kullanılması Bakanlığımızca uy
gun görülmüş ve durum Kars Birliğine bildiril
miştir. 

1970 - 1971 Anlaşma devresinde III sayılı lis
teye alman canlı hayvan için Sovyetler Birliğine 
2 800 000 dolarlık kontenjan tefrik edilmiş ve 
bunun 2 100 000 doları Kars, 700 000 doları Van 
Birliği emrine verilmiştir. 

Söz konusu kontenjanın satışının gerçekleşti
rilmesinde ; 

1. Satış mukavelesinin Birlik İdare Heyeti
nin seçeceği üyelerce yapılması, 

2. iki birlik idare heyetlerinin mukavele 
yapmakta yetkili kılacağı birlik üyelerinin müş
tereken hareket etmeleri, 

3. Mukavele akdedilir edilmez kontenjanın 
üyeler arasında seyyanen taksim edilmesi ve tev-
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ziat listesinin her üye adına düzenlenecek lisans 
talepnameleriyle birlikte derhal Bakanlığımıza 
gönderilmesi, 

4. Tamamı veya bir kısmı kullanılmıyan li
sansların anında Birliğe bildirilmelerinin temini 
ve umumi kâtibin kullanılmama sebebi hakkın
da yapacağı inceleme neticesine dair mütalaasıy
la birlikte keyfiyetin Bakanlığımca intikâl etti
rilmesi, 

5. Kısmen veya tamamen iptal edilen lisans
lar dolayısiyle serbest kalan kontenjan bakiye
sinin yine 1, 2 ve 3 ncü maddelerde gösterilen 
şekilde tevzi edilerek neticenin Bakanlığımıza 
bildirilmesi, 
hususlarında Kars ve Van Birliğine talimat 
verilmiştir. 

Yukarıdaki izahatımızdan da anlaşılacağı 
veçhile Sovyetler Birliği için tefrik edilen canlı 
hayvan kontenjanlarının ilgili ihracatçı birlik
leri ve bu birliklere mensup üyeler arasında 
hem bu üyelerin menfaatlerine, hem de bu ihra
catın karşı tarafın şikâyetini mucibolmıyacak 
şekilde gerçekleştirilmesi zaruretini telif edecek 
esaslar dâhilinde hareket edilmektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

W. — JJrfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Ur-
fa'nm Ceylânpınar bucağının ilçe İmline y(difü
mesine dair sorusu re İçişleri Balamı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/215) 

25 . f> . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Urfa Milletvekili 

Vehbi Melik 
Soru : 
1. — 15 000 nüfuslu, coğrafi, idari durumu 

ve il ve ilçelerle ır,esafesi ve her bakımdan ilçe 
olmaya elverişli ve lâyık olan Ceylânpınar bu
cağının ilçe haline getirilmesi düşünülmekte 
midir? 

2. — 1965 seçimleri sırasında Başbakan Sü
leyman Denıirel'in Ceylunpmar'm ilçe haline 
getirileceğini vadeıtmiştir. Bu va'din gerçekle
şip gerçekleşmiyeceğinin bildirilmesi? 

T. 0. 
içişleri Bakanlığı 24.7.1970 
iller id. Gn. Md. 

Şb. Md. 2.22102/64-3/6266 

Konu : Urfa Milletvekili 
Vehbi Melikin yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3 .. 6 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/215-1856/11317 sayılı 
yasıma. 

Urfa Milletvekili Sayın Vehbi Melik tara
fından verilen ve Urfa ili Viranşehir ilçesine 
bağlı Ceylânpınar bucağının ilçe haline getiril
mesi hakkındaki yazılı soru önergesi incelendi: 

Ceylânpınar 1965 nüfus sayımına göre 
12 508 nüfuslu bir bucak olup, merkezini teş
kil eden bir kasaba ile bir köyden ibarettir. 

Daha önce mahallince bu konuda bir istek
te bulunulmuş ve müracaat işleme alınmıştır. 

Bunun gibi 295 ilçe ve ayrıca 96 il, 716 bu
cak olma talebi mevcut bulunmaktadır. 

Yeniden il, ilce ve bucak olma talepleri ida
renin yeniden düzenlemesi ile yakm ilgisi do
layısiyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde 
kurulan idareyi -ve idari metotları yeniden dü
zenleme ünitesi ve sonra da 2 . 9 . 1967 gün ve 
6/8747 sayılı kararname ile faaliyete geçirilen 
Bakanlığımızdaki (İç - Düzen) çalışmalarında 
mülki idare bölümlerinin kuruluşlarına hâkim 
esaslar arattırma ve inceleme konuları arasına 
alınmış ohıp b\ı çalışmalar sonunda varılacak 
prensiplere göre yeni kuruluşların tümü ele 
alınarak gerekli uygulamalara geçilecektir. 

Ceylânpınar'm ilçe haline getirilmesi konu
su da bu çalışmaların sonunda kesinleşmiş ola-
caktii'. 

Bilgilerini ve gereğine müsaadelerini arz 
ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
içişleri Bakanı 

11. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'ıu, 
afi/on ekiminin Denizli'de yasaklanıp yasaldan -
mıyacağına dair sorusu ve Tarım Bakanı İlhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/2:1.8) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Tarım Bakanından aşağıdaki sualle
rimin yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi arz ederim. 

Denizli Milletvekili 
İlhan Açıkalm 

1. — Afyon ekimi hususunda, bâzı dış ülke
lerin de baskısiyle, Denizli dâhil bâzı illerde 
yasak konacağı, basında yer almıştır. Denizli'
de afyon ekimi yasaklanacak mıdır? 

2. — Afyon sütü fiyatları uzun senelerdir 
ayni fiyattadır. Fiyatların artırılması, kaçakçı
lığı da önleyeceğinden, fiyatların artırılması dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Tarım. Bakanlığı. 23.7.1970 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 23/510/63510 

Konu : Sayın i. Açıkalm'-
m yazılı soru önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi. : 3 . G . 1970 ?ün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/218 -1859/11320 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Saym ilhan Açıkalm'-
m Denizli'de afyon ziraatinin yasaklanıp ya-
saklanmıyacağı ve afyon.sütü fiyatları hakkın
daki yazılı soru önergesi incelendi : 

1. — Birçok illerimiz meyanmda, Denizli 
ilinde de haşhaş ekimi ile afyon sakızı istihsali 
22 . 6 . 1970 gün ve 7/854 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile yasaklanmış olup 1970 yılında 
son defa haşhaş ekimine müsaade edilmiştir. 

Haşhaş ekiminin yasaklandığı yerlerde haş
haş ürününün yerine yabancı buğday çeşitleri, 
yağ bitkileri, çayır, mera ve yem bitkileri ile 
sebzecilik ve hayvancılık gibi konuların ikame 
edilmesi öngörülerek bu hususta gerekli her 
türlü tedbirlerin alınmasına başlanılmış oldu
ğundan çiftçilerimizin her hangi birmağduriye-
ti mevzuubahis bulunmamaktadır. 

2. — Afyon sakızı dahilî alım fiyatları, Top
rak Mahsulleri Ofisi Kanununun, 5759 sayılı 
Kanunla değiştirilen «Ç» bendine göre: Dış 
piyasaların ihtiyaç ve fiyat durumları ile, yurt 
içindeki zirai ürünlerin genel fiyat seviyeleri, 

istihsal ve stok durumu göz önünde bulundu
rularak ve Ofisçe her hangi bir kâr sağlanması 
mevzuubahsolmadan vasıf ve morfin nisbetle-
rine göre, tamamiyle çiftçinin menfaatlerine uy
gun olarak tesbit edilmekte olup müteakip fiyat 
tesbitleri de bu kriterlere göre yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ilhamı Ertem 
Tarım Bakanı 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, pamuk taban fiyatının yükseltilmesine 
dair sorusu ve Tarım Bakam İlhamı Ertem'in 
yazılı cevabı (7/220) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Tarım Bakanının aşağıdaki sorularımı 
yazılı olarak cevaplandırmasını rica ederim. 

Hasan Ali Gülcan 
Antalya Milletvekili 

1. Pamuk istihsal masrafı çok yüksek bulun
duğundan çiftçiye kazanç sağlamamaktadır. 
Buna göre taban fiyatının yükseltilmesi bir za
rurettir. Taban fiyatın kilosu 300 kuruş olursa 
bir parça kazanç sağlıyabilir ve pamuk ekicisi 
nefes alır. Bu şartlarda pamuğun kilosunun ta
ban fiyatının (300) kuruştan yukarı olabileceği 
hakkında Ticaret Bakanlığı ile temas ederek 
bir fikir birliğine varılmış mıdır? 

2. Gübre ve ilâç kalitesi sıkı bir kontrola 
tabi tutuluyor mu ve ucuzlatılması düşünülü
yor mu? 

3. ilaçlama uçakla daha kolay olduğundan 
ekim sahalarında ilaçlama uçaklarının adedinin 
artırılması düşünülüyor mu? 

4. Bâzı kuş türlerinin avcılık sonunda tü
ketildiğini görmekteyiz. Bunların korunması ve 
türlerinin azalmaması için tedbirler alınmakta 
mıdır? 

5. Tarım kredi kooperatifleri plasman bu
lunmadığından çiftçiye kredi verememektedir. 
Köylümüz dört gözle kredi bekemekte ve biz
lere mektuplar yazarak kredilerin temin olun
masını istemektedirler. 

Buna göre hangi tarihe kadar kooperatifle
re yeterli plasmanlar gönderilmek suretiyle bu 
acı dindirilecektir.? 

— 579 — 
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T. 0. 
Tarım Bakanlığı 23 . 7.1970 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 25/512/63511 
Konu : Sayın H. A. Gülcan'm yazılı 
soru önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 3 . 6 . 1970 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/220 -1861/11322 sayılı yazıları. 

Antalya Milletvekili Sayın Hasan Ali Gül
can'm soru önergesindeki Bakanlığımızla ilgili 
konular incelendi : 

1. Pamuk taban fiyatları; 1. Dünyada ve 
Türkiye'deki pamuk üretimi, 2. Stoklar ve 
3. Dünya piyasalarındaki fiyat konjonktürü 
nazarı itibara alınmak suretiyle Ticaret Bakan
lığımız tarafından tesbit ve Bakanlar Kurulu 
karariyle yürürlüğe girmektedir. 

Ticaret Bakanlığınca yapılan ihzari toplan
tılarda, ayrıca Bakanlığımızca devamlı olarak 
bölgelerde yapılan maliyet araştırmaları da göz 
önünde bulundurulmakta ve Ticaret Bakanlığı
mız ile bu konuda devamlı temas ve işbirliği 
halinde çalışılmaktadır. 

2. Zirai mücadele ilâçlarının kontrolü 6968 
sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin yönetmelik 
hükümlerine göre devamlı olarak takip ve kon
trol edilmektedir Şöyle ki : 

A) Yurdumuz ihtiyacının % 90 mı karşılı-
yan yerli kuruluşlar, önceden tetkik edilerek 
uygun görüldüğü takdirde evvelâ kuruluş izni 
verilmekte ve istenilen şartları yerine getiren
lere de işletme izni verilmektedir. 

B) imal veya ithal ödilen ilâçların fiziki, 
kimyevi ve biyolojik özellikleri teknik spesifi-
kasyon ve dokümanlardan tetkik edilip, bilâha-
ra numuneleri tahlil ve denemeye tabi tutula
rak uygun görülenlere ruhsat verilerek kulla
nılmalarına müsaade edilmektedir. 

C) Satış müsaadesi verilen ilâçlar bilâhara 
fabrikadaki imalâtı esnasında ve piyasada he
yetler tarafından sık sık kontrola ve alman nu
muneler tahlile tabi tutulmaktadır. Nitekim 
1963 yılında 22 ayrı ilâç numunesi kontrola ve 
tahlile tabi tutulmuş ve bu miktar 1969 yılında 
83 adede çıkmıştır. 1968 yılında fabrikalarda 
da 31 numunenin kontrolü yapılmıştır. 

Her imalâtçının imal ettiği ilâcı bizzat kon
trol etmesi de zorunlu bulunduğundan, Bakan-

I lığımızca zaman zaman fabrikalardaki tasdikli 
imalât kontrol defterleri de tetkik edilmektedir. 

1963 - 1969 yıllan arasında 5 firmanın 13 
ilâç ruhsatı iptal edilmiş ve 22 ilâç için de 5 fir
maya ihtar verilmiştir. 

D) İthal edilen gübreler için de imalâtçı 
kuruluşlardan, beynelmilel standartlara uygun 
teknik özellikleri gösterir spesifikasyonlar iste
nip tetkik edilmekte, ithal edilenler kontrola 
tabi tuutlmakta ve yerli fabrikaların tevsi ve 
tadili suretiyle imalât kalitesinin yükseltilme
sine çalışılmaktadır. 

E) Zirai mücadele ilâçlarının fiyatları il
gili kanun, kararname ve Bakanlığımız tebliğ
leri esaslarına göre titizlikle tesbit edilerek 
müstahsıla mümkün olan ucuzlukta intikaline 
çalışılmakta ve ithal edilen ilâçlar ile imalâtta 
kullanılan müessir maddeler gümrük vergi ve 
resimlerinden muaf tutulmaktadır. Son olarak 
perakendecilere tanınan kâr haddi de % 25 ten 
% 15 e indirilmiştir. 

Ayrıca, 1970 programında da öngörüldüğü 
üzere zirai mücadele ilâçlarının maliyetleri, kâr 
marjları ve fiyatlarının ucuzlatılma imkânları
nın ayrıntılı olarak incelenmesi gayesi ile Ma
liye Bakanlığı ile müştereken çalışmalar yapıl
maktadır. Bütün imkânlar tetkik edilip zorlana
rak son yıllarda her çeşit gübre fiyatlarında da 
indirimler yapılmıştır. Meselâ; 1965 yılma göre 
1969 yılında amonyum sülfatta 9, amonyum nit
ratta 6 -10, triple süper fosfatta 25 kuruş/kg. 
gibi bir ucuzluk sağlanmış olup, imkân nisbe-
tinde bu yöndeki çalışmalarımıza devam da edil
mektedir. 

3. Zirai mücadele uçak adedinin her yıl bir 
miktar artırılması hususu da bir program ve 
projeye bağlanmıştır. Buna göre 1968 de 52 
aded olan uçak miktarı 1969 da 87 ve 1970 yılı 
başında 104 adede çıkarılmıştır. 1973 yılında bu 
aded en az 150 ye ulaşmış olacaktır. 

4. 1970 yılı Mayıs ayında T. C. Ziraat 
Bankasınca Tarım Kredi Kooperatiflerine 
1 454 659 000 lira normal, 111 780 500 lira ser
tifikalı tohumluk ve 350 213 000 lira kimyevi 
gübre plasmanı verilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ilhami Ertem 

[ Tarım Bakanı 
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13. — Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Ta
rım Bakanlığı tarafından şahıslar adına mer
kezden direkt olarak yapılan gübre ve tohum
luk buğday yardımına dair sorusu ve Tarım 
Bakanı İlhamı Ertem'in yazüı cevabı. (7/221) 

26 . 5 . 1970 
Yüksek Başkanlığa 

1. Tarım Bakanlığınca bâzı illere şahıslar 
adına merkezden direkt olarak gübre ve to
humluk buğday tahsisi yapılmaktadır. 

Merkezden muayyen şahıslar adına yapılan 
bu tahsis sistemi esas ihtiyaç sahiplerini ge
niş çapta mağdur ettiği bir gerçektir. 

Bu şekildeki tahsislere acaba bakanlık, il
lerdeki teşkilâtına itimadetmediği için mi bu 
yolu tercih etmiştir? 

Bakanlık, merkezden gübre ve tohumluk 
tahsis usulüne devam edecek midir? Yoksa bu 
usulü bırakıp mahallî teşkilâtın lüzum gördü
ğü kimselere mi tahsis yapılacaktır? Bu tarz 
tahsis yani merkezden tahsis usulü şimdiye ka
dar hangi illerde tatbik edilmiştir. 

2. Urfa ili, bu yıl havaların yağışsız git
mesi sebebiyle kuraklıkla karşı karşıya gelmiş
tir. Bu suretle ekim mevsimine ekici maddi gü
cü tükenmiş bir şekilde girecektir. Bu durum
da olan Urfa çiftçisine zamanında verilmek 
üzere tohumluk buğday ve gübre için şimdiden 
bir tedbir alınmakta mıdır? 

3. Urfa, geniş çapta bir ziraat bölgesidir. 
Ekici dertlerinin yakinen bilinmesi ve değer
lendirilmesi gereklidir. Bunu ancak il teknik 
ziraat müdürü geniş çapta telâfi edebilir. Ha
len vekâletle bu görevin ifa edilmesi gerçeği 
karşısında Urfa ili Teknik Ziraat Müdürlüğü 
olarak ekiciye faydalı olabilir mi? Asil bir tek
nik ziraat müdürünün tâyin edilmemesinde ne 
gibi mahzur ve sebepler mevcuttur? 

Bu suallerimin Sayın Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delâlet
lerinize arz ederim. 

Urfa Milletvekili 
Vehbi Melik 

{ T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem! Müd. 

Sayı : 24/511 
12 . 8 . 1970 

(Konu : Sayın Vehbi Melik'in yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : S( . 6' . 1970 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/221-1862/11323 sayılı yazınız. 

Urfa Milletvekili Sayın Vehbi Melik'in «mer
kezden direkt olarak yapılan gübre ve tohum
luk buğday yardımı' na dair Bakanlığımıza tev
cih ettiği yazılı soru önergesi tetkik edildi : 

Gübre ve tohumluk tahsisler Bakanlığımızca 
aşağıda izah edildiği şekilde yapılmaktadır. 

i! - Gübre : Önceki yılların tüketim miktar
ları, plân ve program ilkeleri nazarı itibara alı
narak her ile yıl içinde tüketecekleri gübre 
miktarı o yılın hedefi olarak verilmektedir. Ve
rilen tüketim hedefine ulaşılması için teşkilâtı-
mızca, yeteri kadar gübre zamanında mahalle
rinde bulundurulmakta ve gübrenin fayda ve 
kullanılması çiftçilere öğretilmektedir. 

Çiftçilerimizin ihtiyaçları T. Zirai Donatım 
Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi da
ğıtıcı kuruluşlar kanalı ile peşin veya kredili 
olarak mahallen karşılanmakta ve Bakanlığı
mızca şahıslara tahsis yapılmaktadır. 

II - Tohumluk : Çiftçilerimize üç şekilde to
humluk tevzii yapılmaktadır : 

1. 'Tabiî âfetlerden mahsulü % 40 tan faz
la zarar görenlere 5254 sayılı Kanuna göre to
humluk tahsisi, 

2. Çiftçilerin elinideki karışık, dejenere ol
muş tohumlukların yerine ıslah edilmiş iyi cins 
tohumların ikame edilmesi için kredili olarak 
tohumluk tahsisi, 

S. Malî gücü, ıslah edilmiş tohumlukları 
almaya elverişli çiftçilere peşin bedelle tohum
luk verilmesi. 

Her üç şekildeki tohumluk tevziinde de Ba
kanlığımızca doğrudan doğruya şahıslara tah
sis yapılmamakta, il ve ilçeler üzerinden tahsis 
edilen tohumluklar mahallî ihtiyaç komisyon-
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lan ve teşkilâtımız yardımı ile ihtiyaç sahiple
rine dağıtılmaktadır. 

'Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
ilhamı Ertem 

14. — Erzincan Milletvekili Hasan (Jetinka-
ya'nm, Erzincan - Sivas illerini birbirine bağlı
yacak, Tuzözü köprüsünün yapımına dair sorusu 
va Köy İsleri Bakam Turhan Kapanlı'nın, yazı
lı cevabı (7/222) 

Sayın' Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Erzincan! Milletvekili 
'Hasan Çetinkaya 

Erzincan - Sivas illerini birbirine bağlıyacak; 
Erzincan - Kuruçay - Sivas Karacaören bu
cakları arasındaki, Karabudak çayı üzerindeki 
Tuzözü köprüsü ne zaman ihaleye çıkarılacak
tır ve iki ilin köylerini bağlıyacak grup yoluna 
1970 yılında başlanacak mıdır? 

14 . 12 . 1970 T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2815 -12701 

Konu : Erzincan Mil
letvekili Hasan Çetin-
kaya'nın yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 6 . 1970 tarih ve Millet Meclisi Ge
nel Sek. Kanunlar Md. lüğü 7/222 -1866/11428 
sayılı yazıya : 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya tara
fından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyrulan Erzincan - Sivas ille
rini birbirine bağlıyacak Tuzözü köprüsünün 
yapımına dair bilâ tarih soru önergesinin cevabı 
ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy İşleri Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Hasan Çetinka
ya'nm Erzincan - Sivas illerini birbirine bağlı-
yan Tuzözü köprüsünün yapımına dair Millet 

Meclisi Başkanlığının 3 . 6 . 1970 tarih ve Gn. 
Sek. Kanunlar Md. lüğü 7/222 -1866 -11428 sa
yılı yazılarına ekli olarak alman ve Köy işleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenilen soru önergesinin oeıvabıdır. 

Erzincan - Sivas illerini birbirine bağlıyacak 
olan; 

1. — a) Erzincan - Kuruçay - Yalınca - Bü
yük Gümüşlü - Yılmaz - Sütlüce - Kozluca - Si
vas hududu grup köy yolu 1970 yılı (Mobil 
Ekip) yapım programındadır. Bu grupun deva
mı addedilen; 

b) Sivas - Karacaören - Erzincan Hudut 
grup köy yolu 30 Km. olup 15 -30 Km. arası 
1970 yılı ihaleli kaplama programında yer al
mıştır. 

2. — Tuzören köprüsü (Gökkıra) : 
1969 yılı programında iken iki defa ihaleye 

çıkarılmış, fakat talibi çıkmadığından bu kerre 
1970 yılı programına tekrar dâhil edilmiştir. 

15. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, Biga'da yapılması düşünülen barajın 
yapılıp yapılmıyaeağına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Hakanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı (7/223) 

28 . 5 . 1970 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 
aşağıdaki hususların yazılı sorulmasına aracı 
olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Mustafa Çalıboğlu 

1. — Biga ve Çan ilçelerimizin, 10 - 12 köyü
nü ilgilendiren ve 1969 seçimlerinde kısa bir sü
re için çalışmaları yapılan sonra da bu çalışma
ların durdurulduğu Biga'da yapılması söylenen 
barajın, 

a) Yapılıp yapılmıyacağını, 
b) . Yapılacaksa hangi tarihte başlanıp han

gi tarihte biteceğinin açıklanmasını, 
c) Baraj alanında bulunup da kaldırılması 

zorunlu olan köy arazilerinin istimlâk edilip 
edilmiyeceği, edilecekse hangi tarihte edileceği
ni, 

d) Adı geçen köylerin kaldırılacak yeni 
köy yerlerinin tesbit edilip edilmediği, edilmiş
se yerlerinin açıklanmasını, 

e) Yapılacak olan bu barajın kaç dekar 
araziyi sulayalbileceği, bu sulanacak arazinin 
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hangi köy ve kentimizin kaçar dekarının yarar- I 
lanabileceğinin açıklanmasını, 

2. — Yapılacak barajın maliyetinin yukar-
daki sorularla birlikte açıklanmasını.. . 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı' 7.8.1970 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 16/1 - 328/476 - 44942 

Konu: Çanakkale Milletvekili 
Sayın Mustafa Çalıkoğlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgrı: Kanunlar Müdürlüğü; 3 . 6 . 1970 gün 
ve 7/223 - 1867/11413 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Mustafa Çalık
oğlu'nun, BiıgVda yapılması düşünülen barajın 
yapılıp yapılmıyacağına mütedair yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur 

Bilgilerinize arz olunur 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Mustafa Çalık- I 
oğlu'nun «Biga'da yapılması düşünülen barajın 
yapılıp yapılmıyacağına» mütedair yazılı soru 
önergesi cevabı. 

Soru: 1. 
Biga ve Çan ilçelerimizin, 10 - 12 köyünü 

ilgilendiren ve 1969 seçimlerinde kısa bir süre 
için çalışmaları yapılan sonra da bu çalışmala
rın durdurulduğu Biga'da yapılması söylenen 
barajın, 

a) Yapılıp yapılmıyacağını, 
b) Yapılacaksa hangi tarihte başlanıp han

gi tarihte biteceğinin açıklanmasını, 
c) Baraj alanında bulunup da kaldırılması 

zorunlu olan köy arazilerimin istimlak edilip 
edilmiyeceği, edilecekse hangi tarihte edilece
ğini, 

d) Adı geçen köylerin kaldırılacak yeni köy 
yerlerinin tesbit edilip edilmediği, edilmişse 
yerlerinin açıklanmasını, | 

6 . 1 . 1971 O : 1 
e) Yapılacak olan bu barajın kaç dekar 

araziyi sulayabileoeği, bu sulanacak arazinin 
hangi köy ve kentimizin kaçar dekarının yarar-
lanamaleceğinin açıklanmasını, 

Cevap : 1. 
a) Biga çayı üzerinde, Biga Barajı inşa edi

lecektir. 
b) Biga Barajı 1970 yılı sonunda ihale ola

cak ve 1976 yılında tamamlanacaktır. 
c) Biga Barajı alanında, 1787 Ha. genişli

ğinde istimlâk edilecek arazi tesbit edilmiş olup 
istimlâk işlemleri, bütçe imkânlarına bağlı ve 
baraj inşaatına paralel olarak yürütülecektir. 

d) Mevcut plânlama raporuna göre 11 aded 
köy ve arazilerinin istimlâki söz konusudur. Bu 
hususta gerekli etütler yapılarak projenin eko
nomisine istimlâk meselesinin tesiri araştırılmış
tı:-. Diğer taraftan değişen yeraltı suyu potan
siyel durumu ve baraj maliyeti gibi hususlar 
dolayısiyle mevcut plânlamanın revizyonuna 
gidilmiştir. Bir taraftan da baraj kafi proje
leri yapılmaktadır. 

Halen üzerinde çalışılmakta bulunan plânla
ma revizyonunun sonucuna göre; köylerin yer
leştirilmesi hususunda; Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak İskân Genel Müdürlüğü fte koordineli 
olarak çalışmalara geçilecektir. 

e) Hazırlanmış olan plânlama raporuna gö
re ; Biga Barajından sulanabilecek arazi 192 200 
dekardır. Ancak; Biga ovasında kombine bir 
sulama öngörülmüş olduğu ve öncelikle de Biga 
Barajı ele alındığı cihetle, Taşoluk ve Bakacak 
barajları ile sulanacak sahalar yapılan plânlama 
revizyonu çalışmaları sonunda sarih olarak be
lirlenecektir Bugünkü durumda köy isimlerinin 
verilmesi mümkün olamamıştır. 

Soru : 2 
Yapılacak barajın maliyetinin yukarıdaki 

sorularla birlikte açıklanmasını, 
Cevap : 2 
Biga projesi plânlama raporunda, Biga ba

rajının yatırım maliyeti, 144 285 000 Tl. olarak 
tesbit edilmiştiir. 

Biga projesinin toplam yatırımı ise 722 503 000 
Tl. ve projenin toplam rantabilitesi 2,06 dır. 

.«... 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

30 NCU BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1971 Çarşamba 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İeel Milletvekili Celal Kargılnıın, İs

tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

2. — 'Maras Milletvekili İbrahim ö/türk'ün, 
İkinci Beş. Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

.'5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı mu, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

4. — Afyon Karalıisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

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

2. — 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 Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

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 Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

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

7. — Tekirdağ 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 Hnstitülerine dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

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



10. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan 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 Oauga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. - - Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Cırnak yolu ile bucak morkezle-
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 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 AH Hıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Milli 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

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

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin j eteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin CJy-
sal'ın, Barış 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 dpir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. _ Sivas Milletvekili .Mustafa Kemal 
Palan ğlu'mm, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

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

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

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
'5ÖS.İÜ sorusu (6/31) 

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

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin A su-
tay'm. 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

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

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Kire tütün piyasasının no zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. —• 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) 

30. — 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) 

31. — Afyon Milletvekili Ham di Hamamcı-
rğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 
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32. — İzmir Milletvekili Komal önder'in, I 
PJge tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (G/40) j 

83. — 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) 

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

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

3G. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yui 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

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

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

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

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun giizergîih do 
gidildiğine ve bu yolun astnHlanumi; tını ne •/.&- I 
man yapılacağına dair B.ıymdırlık Kukanındın 
sözlü sorusu (6/48) 

41. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu {6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolıııı'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına d;'ir 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (G/50) 

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

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

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

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

47. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

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

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

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

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

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

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

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

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

5G. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 



zâraete elverişli topraklara dair Maliye Bakamın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

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

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

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

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

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

G;!. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Cfü-
r.er'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü s/ -

v rusu. (6/71) 
64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-

in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarım
dan sözlü sorusu (6/72) 

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

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

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'dn, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakar, m dan sözlü sorusu (6/75) 

68. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 
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i 69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
J Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-

cak Büyük Natar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

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

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

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

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

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

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
uun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlemim esine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
«ot usu. (6/84) 

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

77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir O "m an Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

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

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemint 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
} Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-
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Icrinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

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

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

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

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

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İl
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/04) 

86,;— Sivas Millötvökili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
daın sözlü sorusu (6/95) 

87. - - Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin*. dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/90) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmot Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbak-mdan sözlü sorusu. (8/97) 

^89. — Antalya Milletvekili Haaan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorumı. 
16/98) 

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

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Dorinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı bulu t dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakamların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Ha mel i 
Hamamcıoğ'hı'nun, tüccar ve küç/üLk esnafa ve

rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

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

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

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

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

97. — 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) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-
oekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

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

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

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

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

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



.104. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyaeağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/J.13) 

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

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

107. _ Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'üıı, Konuk tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü serusu (6/116) 

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

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

110. _ Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

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

115. — Sivas Milletvekili Ekranı Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hmıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy f.şeri Bakanlarından 
fözlü \orusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorucu (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
U/.ıuıer'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından al ismin tedbirlere dair başbakan, Sa-
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nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

120. — Tokat. Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Mili ol vekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasmdaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

1.29. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler saklandığı iddiasına 
dair Tarım ve. Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (G/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (fi/110) 

131. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

13."). — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'ııın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap-
tınlan prefabrik •evlere dair İmar ve İsıkân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 
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I 136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
I tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara

ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dilişleri re Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
I Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya

yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
I lu'nım, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ

lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba-
I kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
I Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 

Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

140. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
I Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş

haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan-
I dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
I nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan-
I daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik-
I tarına dair Başbakandan ısözlü sorusu (6/153) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
I New - York'ta Turizm ve Tanıtıma Bakanlığına 
I bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu-
I rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 

(6/154) 
143. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-

I sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
I Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 

(6/155) 
I 144. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 

basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın-

I dan sözlü sorusu (6/156) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut. Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi oLmıyaıı bir şah-

I sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
I hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve-
I rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so

rusu (6/157) 
146. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-

I in. devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
I öğrenip öğrenmediğine, dair Başbakandan sözlü 

sorusu (6/158) 



147. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
ı:ın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

148. —• Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun,. Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

149. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzıı-
nor'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

150. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmazım, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

151. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 neü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kan al et Fabrika
sında çalışan bâzı isçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

152. — An1-:ara Milletvekili Oyman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Böl «e Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dalı* Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

153. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdr-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 
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154. — Erzurum Milletvekili Selçuk Ervcr-

di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

15. — n Ak ara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetecinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

156. — Samsun Milletvekili İl yas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 

' ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Hakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

157. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
! ğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir* alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/J69) 

158. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/Î70) 

Ii l 
ÖNC E LİK L E GÖR ÜŞ (İLMESİ KAI İAJiI, AŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAKARI 
VERtLEN İŞLEK 

B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ OöPÜŞMESt YAPILACAK 
İSLER 


