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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 325 

II. - . GELEN KÂĞITLAR 325 ;326 
III. — YOKLAMA 326,351 
IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 326,348 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı Sadi Koçaiş'ın, Burdur ili ve dolay
larında vukubulan deprem felâketi hakkın
da gündem dışı demeci. 326:328 

2. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapı-
sız'm çiftçi ve köylülerin ürünleırıiınin de
ğer fiyaJtma alınmasına dair gündem dışı 
demeci. 328:329 

3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ın, yurdumuzda mevcut işsizlik ve büyük 
şehirlere akın hususlarında alınması gere
ken tedbirlere dair gündem dışı demeci. 329: 

330 
4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat

tin ISavcı'nın, Güney doğu illerinde hubu
bata zaran veren süne haşeresi ve hububat 
alım fiyatlarına dair gündem dışı demeci. 330: 

332 
5. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü-

layman Mutlu'nun, yıllardır devam eden 

333 

9 eti/fa 
kuzu kesiminin zararları konusunda gün
dem dışı demeci. 332:333 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi kuruluş kanunu tasarı
sının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/366,3/628) 

7. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/439, 3/526) 

8. — Konut Kanunu tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/190, 3/527) 

9. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kı-
rıkoğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay' 
in, yabancı sermayenin Türkiye ekonomi
sine etkilerini saptayabilmek ve ıgerekM 
tedbirleri almak üzere Anayasamın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/74) 333;334 

10. — Maraş Milletvekili îbrahim öz-
türkMin, Türkiye'de Turizm politikası ve 
turizmin ulusal ekonomiye katkısı hakkın
da Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

333 

333 
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bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/3*7) 334:335 

11. — Konya Mille tvekili Sadi Koçaiş'-
ıa, 7/504 esas sayılı yazılı soru önergesini 
geri aldığına dair önergesi. (7/504) 335 

12. — Uşak Milletvekili PaJhri Uğrasız-
oğlu'nun, Anayasa Mahkemesi karton üze
rine 9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim ça
lışmalarına son vermesi gereken özel yük
sek okulların bir çözüme bağlanabilmesi 
için, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
(bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/35) 348:351 

V. — ISORULAR VE CEVAPLAR 336 
a) tföztü sorular ve cevaplan. 336 

1. — istanbul Mille tvekili Reşit Ülker'
in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazete
sinde yayımlanan mektuba dair Adalet ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/7) 336 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 10 Kaîsım 1969 tarihinde yayımla
nan televizyon programına ve yapılan aJçık 
ot.nrlıma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/10) 336 

3. — Ankara (Milletvekili Osman ı'Soğuk-
pmar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip 
edilmediğine dair Çalışıma Bakanından söz
lü sorusu. (6/12) 336 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pmar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakamından sözlü 
sorusu (6/13) 336 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Tekirdağ'a bağlı. Hayrabolu il
çesinde dağıtılan tohumluk buğdaya dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/14) 336 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan 
ve inşa halimde bulunan Erkek Sanat Ens
titülerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/15) 336 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosya
lizasyon eksiklerinin giderilmesine dair 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/16) 336 

8. — Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
türk'ün, 657 sayılı Kanunun uyguflanması-

Sayfa 
na ve kamu hizmetleri için alınan perso
nel ile bunların istihdamlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/17) 336 

9. — S:ı̂ op Milletvekili Hilmi Işgüzar'-
ın, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 336 

10. — Bursa Milletvekili Sadrattin Çan-
ga'nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilme
sine dair İmar ve İskân Balkanından sözlü 
sorusu (6/19) 336 

11. — Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 
Başbakan, tarafından açıklanan Hükümet 
programındaki yatırımlara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/22) 336 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, vatani hizmet tertibiınden maaş 
alacaklar için yapılan çalışmalara dair 
Maliye ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 336 

13. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, ıSakaryamın Akyazı - Dokurcun 
bucağı arasındaki yolun asfaltlanmasına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/24) 337 

14. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gül-
lüoğlu'nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai 
krediye kavuşmaları için bir Kooperatif
ler Bankasının kurulmasına ve traktör 
plâsmarau. politikasına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/25) 337 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'
ye gönderilen Amerikalılara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/26) 337 

16. — ıSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki 
Bozkurt köprüsünün inşasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/27) 337 

17. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
<un, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan 
NATO tatbikatında zarara uğrıyan köy
lülere dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/29) 337 

18. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'
um,, İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğan'bey 
karayolunun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) 337 
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19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, İzmir süt fabrikasına dair Tarım Ba-
kamşımdan sözlü sorusu (6/31) 337 

20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
tun, İzmir'e bağlı Bergama - Kımık ilçele-
ffiiaiıdKû, geçen Bıakırçay'ın meydana getirdi
ği taşkınlara dair Enerji ve Talbiî Kaynak
lar -Bakanından sözlü sorusu (6/32) 337 

21. — İzmir Milletvekilli Burhanettin 
•Âsubay f̂n, 931 sayılı Kanunum, tatbikatına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
W/&S) 337 

22. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Günaydın gazetesinin Ankara büro
suna yapılan tecavüze dair İçişleri Baka
nımdan sözlü sorusu (6/35) 337 

23. — Manisa Milletvekili Veli Bakır-
h'nın, Ege tütün piyasasının ne zaman açı
lacağına ve mahsullerin değerlendirilme
sine dair 'Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/36) 337 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
\T.T,, îzmiır Ticaret gazetesinde yayımlanan 
^Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı ma-
'kaleye dair Barbakan ve Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/37) 337 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım günü mey
dana gelen olaylara dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Oreî'in cevabı (6/38) 337:339 

26. — Afyon Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir gölleri
nin (meydana getirdiği taşkınların önlenme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/39) 339 

27. — İzmir Milletvekili Kemal1 önder'-
in, Eige tütün piyasasının açılmasına ve 
mahsulün değerlendirilmesine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/40) 339 

28. — Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğlu'nun, Öğretmen okullarına dair 
Millî Eğitim Bakamndam sözlü sorusu 
(6/42) 339 

29. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, ISinop'a bağlı bâzı köylerin içme su-

Sayfa 
yu ve yol ihtiyacına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/44) 339 

30. — Sinop MületvekiiM Hilmi İşgüzar'-
ın, PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü s ora su 
(6/45) 339 

31. — iSinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
in, Sinop'tun Boyabat ilçesi ceza evine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/46) 339 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Günaydın gazetesinin Ankara büro
suna yapılan tecavüz ve Yazı İşleri Müdü
rünün eşine dair İçişleri Bakanından!, söz
lü sorusu (6/47) 339 

33. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı 
köylerin yollarının yapımına dair Köy İş
leri (Bakanından sözlü sorusu (6/49) 339 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Kalkinma Plânımda yer alan, 
«İdareyi yeniden düzenleme» konusundaki 
uygulamaya ve yapılan çalışmalara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/51) 339 

35. — iSivas Milletvekilli Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/52) 339 

36. —Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yol
larının yapılmasına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/53) 339 

37. — iSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, yurdumuzda kurulması dü
şünülen üniversitelere dair Millî Eğitim 
Bakamından sözlü sofusu (6/54) 339 

38. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'in, gümrüklerde bekliyen ithal malla
rına dair Maliye ve Gümrük ve Tekel ba
kanlarından sözlü sorusu (6/55) 339 

39. — İstanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'ın, Cumhuriyet savcılarının duru
muna dair Adalet Bakanından sözlü soru
su (6/56) 340 

40.— İçel Milletvekili Turhan özgrç-
ner'in, sel felâketine uğrıyan Çukurova'-
daki köylere dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/57) 340 
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41. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'-
m, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 
«Bin temel eser» e dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/58) 340 

42. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'in Samsun'da açılmak üzere olan gübre 
fabrikasına alınacak işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/59) 340 

43. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'ın, halk sağlığı bakımından sa
kıncalı olan bâzı tarım ilâçlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/60) 340 

44. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, halk sağlığı bakımından sa
kıncalı olan bâzı tarım ilâçlarına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/61) 340 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zr'm, 326 sayılı Kanunun tatbikatından 
mağdur olan eğitmenlere dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/62) 340 

46. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Ilgın ilçesi Diğrek köyünün orman için
den başka bir mıntakaya nakline dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/63) 340 

47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Hazinenin mülkiyet ve tasarrufu altın
da bulunan ziraate elverişli topraklara da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/64) 340 

48. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Akşehir ve Beyşehir gölleri için yapı
lan çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamdan sözlü sorusu (6/65) 340 

49. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
İçel'in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 340 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve 
nakillerine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/67) 340 

51. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, Hastaş ve iştiraklarine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/74) 340 

52. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Maraş Devlet Hastanesinde ne ka
dar uzman hekimin vazife gördüğüne da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/75) 340 

Sayfa 
53. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-

türk'ün, Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a 
bağlıyacak olan yolun yapımına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/76) 340: 

341 
54. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-

türk'ün, Maraş'm diğer bölgelerle bağlan
tısını sağlıyacak Büyük Nacar Köprüsü
nün yapımına dair Bayındırlık ve Köy İş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/77) 341 

55. — İçel Milletvekili Turhan Özgü-
ner'in, İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mü
hendislik Akademesinde meydana gelen 
olaylara dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/78) 341 

56. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Baş
müdürlüğüne dair Orman Bakanından söz
lü sorusu (6/79) 341 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargık'-
nın, öldürülen üniversite öğrencilerinin 
kaatillerindn bulunmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/80) 341 

58. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâ
ğıt fabrikasının kurulup kurulmıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/81) 341 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrah-
manpaşa Lisesinde boş geçen derslere da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/82) 341 

60. — Antalya Milletvekili Ömer Buy
rukçu 'nun, Elmalı hudutları içindeki Ka-
ragöl'ün meydana getirdiği taşkınların 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/84) 341 

61. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Ordu ilinin sosyalizasyon programı 
dışında tutunma sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 341 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Eskişehir'de yaptırılan sosyal ko
nutların tevziine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/87) 341 

63. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir 
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vatandaşa İstiklâl Madalyası verilmesi iş
lemine dair Millî Savunma Bakanından 
aözlü sorusu (6/88) 341 

64. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor 
tesislerinden halkın da istifade ettirilme
sine dair Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü sorusu (6/89) 341 

65. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, boş geçen ders saatlerine ve öğret
men boykotu dolayısiyle açığa alınan öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/90) 341 

66. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu 'nun Montaj Sanayiine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 341 

67. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Ilgın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisi
ne dair Maliye ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/92) 341 

68. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
, m, Akşehir Gölünün genişlemesiyle hasara 

uğrıyan köylere ve yapılan yardımlara da
ir İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/93) 342 

69. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Ilgın depolaması ve atlandı sulama pro
jesinin ne zaman bitirileceğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. (6/94) 342 

70. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı 
tesislerin büyük sermaye çevrelerine dev
redilme sebebine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/95) 342 

71. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
İlköğretimde vazife gören öğretmenlere de 
ek ücret ödenmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/96) 342 

72. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, belediyelerin durumuna ve yapı
lan yardımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/97) 342 

73. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Güle an'm, Antalya'da bir adliye binasının 
yapılmasına dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu. (6/98) 342 

74. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 

&tgrfe 
Güncan'ın, Antalya'ya kurulması düşü
nülen kâğıt fabrikasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/99) 342 

75. — İstanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı 
hudut dışı edilenlere dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/100) 342 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Hamdi Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük 
esnafa verilen kredilerin faiz hadlerine da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/101) 342 

77. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Güncan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine 
bağlı bâzı köylerin sel felâketinden ko
runmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/102) 342 

78. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'm, Fen Fakültesinde ödenek yok
luğundan lâboratuvar çalışmalarının ak
sadığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/103) 342 

79. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oçak-
cıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesi
nin Hükümet binası ihtiyacına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/104) 

80. — Ankara'Milletvekili İbrahim Cü-
ceoğlu'nun, Almanya'da çalışan Türk iş
çilerinin eğitim çağındaki çocuklarına da
ir Çalışma ve Millî Eğitim bakanlarından 
sözlü sorusu (6/105) 342 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Türkiye petrol politikası tesbiti 
işinin bir Amerikan firmasına para karşı
lığı verilmesinin doğru olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 342 

82. — Maraş iMUetvekili İbrahim öz-
türk'ün, Maraş Belediyesi tarafından baş
latılan, gecekondu ıslah ve önleme faaliye
tinin ne,safhada olduğuna dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/107) 342: 

343 
83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tara
fından, A. P. Ortak Grup toplantısında ya
pılan konuşmaya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/108) 343 
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Sayfa 
84. — Adana Milletvekili Turgut To-

paloğlu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/109) 343 

85. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcan'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesin
de yeni bir Hükümet konağı yapılmasına 
dair Maliye ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/110) 343 

86. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Güncan'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 
yapılması düşünülüen baraja ve Söğüt 
gölünün kurutulmasına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/111) 343 

87. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Güncan'ın, Elmalı ilçesine bağlı Sinekçi-
beli - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıs
lahına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/112) 343 

88. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
m, Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamı-
yacağına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/113) 343 

89. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
m, ilk ve orta dereceli okullarda okutulan 
ders kitaplarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 343 

90. — Ankara Milletvekili İbrahim Cü-
ceoğlu'nun, Kalecik sulama projesinin ne 
zaman tamamlanacağına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamdan sözlü sorusu 
(6/115) 343 

91. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin ve
riliş şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/116) 343 

92. — Ordu Milletvekili Memduh Ek
şi 'nin, Karadeniz Bölgesinde üretilen pa
tates ürününün değerlendirilmesine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/117) 343 

93. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, bir gazetede yayınlanan «Diyanet 
işleri Başkanı fetva verdi» (başlıklı yazıya 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/118) 343 

94. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'-
nm, 6 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesin
de «Çorum'un Gökçam köyü nasıl ceza-

Sayfa 
landırıldı» başlıklı yazıya dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/119) 343 

95. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbi
rine bağlıyan yollarda, kaçakçılığın men 
ve takibi için arama yapan resmî kişilere 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/120) 343 

96. — istanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğünce satılan 
arsalara dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/121) 343:344 

97. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Fen Fakültesinde meydana gelen olay
lara dair, içişleri ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/122) 344 

98. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüs *ün, Başibakanm kardeşi tarafından 
alınan 200 ton pik demire dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/123) 344 

99. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal'ın, Sivas*ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/124) 344 

100. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-
zar'ın, Hürriyet Gazetesinde yayımlanan 
«çocuksuz aileleri sevindiren tıp olayı» 
başlıklı yazıya dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/125) 344 

101. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
in Karaca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine 
bir lise binası yaptırılmasına ve öğretmen 
ihtiyacının karşılanmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/127) 344 

102. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nın, Erzurum'un Araş buca
ğına bir ortaokul yaptırılmasına ve Hükü
metçe yardım yapılıp yapılmıyacağına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/128) 344 

103. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin is
tifadesi için de bir tren istasyonu yapılma
sına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/129) 344 

104. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
in Karaca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil 
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Sayfa } 
imamların asıl kadroya alınmasına ve 
imam, müezzin ihtiyacının karşılanması 
için ne düşünüldüğüne dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/130) 344 

105. — Erzurum Milletvekili (Siyaset
tin Karaca 'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne 
Tbir ilkokul ile köyü ilçeye bağlıyan yolun 
yaptırılmasına dair Millî Eğitim ve Köy 
İşleri bakanlarından sözlü sorusu (6/131) 344 

106. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Horasan ilçesi Okçular kö
yünün içme suyuna kavuşturulmasına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/132) 344 

107. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Yüksek Denetleme Kurulundan uzak
laştırılacak kimseler için Danıştay tara
fından verilen karara rağmen yürütmenin 
durdurulmaması sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/133) 344 

108. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Hınıs'ta meydana gelen 
depremden zarar görenlerin yurt dışına 
gitmelerine öncelik tanınmasına dair Ça
lışma Bakamdan sözlü sorusu (6/134) 344 

109. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzunerin, Trabzon ilinin bir sanayi böl
gesi haline getirilmesi için Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından alınan tedbirlere 
dair Başbakan, Sanayi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/135) 344 

110. _ Tokat Milletvekili Reşit önder'-
in, Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımın
dan pilot gölge haline konulup konulmı-
yacağma dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/136) 344 

111. — Kayseri Milletvekili Tufan Do
ğan Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip 
Okulunda Atatürk aleyhine girişilen hare
ketlerin doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/137) 344: 

345 
112. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-

m, Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yo
lun asfaltlanmasmdaki teknik hatalara 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/138) 345 

Sayfa 
113. — Konya Milletvekili irfan Baran'-

in, Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanun
suz ve usulsüz olarak bâzı menfaat
ler sağlandığı iddiasına dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
sözlü sorusu (6/139) 345 

114. — Konya Milletvekili irfan Ba
ran'in, yurttaşların can ve mal güvenlik
lerinin sağlanması için Hükümet tarafın
dan alınan tedbirlere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/140) 345 

115. — Konya Milletvekili İrfan Ba-
ran'm, Konya ovasının sulanması ve taş
kınlardan korunmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/141) 345 

116. — Ankara Milletvekili Şinasi öz-
denoğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Ak
deniz Kulübü» yle yaptığı anlaşmaya dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/142) 345 

117. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında 
pancar istihsali ile şeker istihsaline, pan
car fiyatlarının artırılmasına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/144) 345 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü ara
zilerinin su taşkınlarından korunmasına 
ve selden zarar gören arazilerin ıslahına 
dair Köy İşleri, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/145) 345 

119. — Manisa Milletvekili Veli Bakir
li 'nm, İmar ve iskân Bakanlığı tarafın-
dan ihalesi yaptırılan prefabrik evlere da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu , 
(6/146) 345 

120. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve men
faatleri zarara uğrıyan vatandaşlarımızla 
ilgili olarak alınan kararların tatbikine 
dair Dışişleri ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu (6/147) 345 

121. — Adıyaman Milletvekili Yusuf 
Ziya Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan ileri Ga
zetesinde yayınlanan «A. P. İl Kurulu 
Ankara'da müspet çalışmalar yaptı» baş
lıklı yazıya dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/148) 345 
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122. — Ankara Milletvekili Şinasi öz-

denoğlu'nun, spor karşılaşmalarında aldı
ğımız mağlûbiyetlerin sebebine dair Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/149) 345 

123. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'-
nm, Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim 
Talebe Yurdunun basılma olayına dair İç
işleri Bakamdan sözlü sorusu (6/150) 345 

124. — Ordu Milletvekili Memduh Ek
şi'nin, Amerika Adalet Bakanının Türki
ye'deki haşhaş ekimi ile ilgili beyanına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/151) 345 

125. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'm, Gediz deprem felâketine uğrı-
yan vatandaşlara yapılan aynî ve nakdî 
yardımların miktarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/153) 345 

126. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in Ne w - York'ta Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına bağlı turizm bürosu olup ol
madığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/154) 345 

127. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, sınır dışı edilen bir İranlı öğren
ciye dair Başbakan ve tçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/155) 345:346 

128. — Ankara Milletvekili Suna Tu-
ral'm, basında çıkan yüksek öğretmen 
okullarının kapatılacağı haberine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/156) 346 

1®9. — İstanbul Milletvekili Turgut 
Topaloğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmı-
yan bir şahsa, Kıbrıs buhranı sırasında, 
Türk - Yunan hükümetleri arasında ara
buluculuk görevi verilip verilmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/157) 346 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim 
Abak'm, devalüasyon kararını bir şahsın 
önceden öğrenip öğrenmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/158) 346 

131. — Manisa Milletvekili Veli Ba
kirli'nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Ban
kasından usulsüz olarak kredi verilen şa
hıslara dair Başjbakandan sözlü sorusu 
(6/159) 346 

132. — Antalya Milletvekili Ömer Buy-
rukçu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik 
daire ve şubelerinden hangi il ve ilçe mer-
kezlerindekilerin lağvedileceğine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/160) 346 

133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Avustralya'da çalışan işçilere 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/161) 346 

134. — Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz'ın, Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunun 10 ve 11 Kasım 
tarihlerinde yapacakları boykota dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/162) 346 

135. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 
13 ncü Bölge Müdürlüğü Prefabrik Ka-
nalet Fabrikasında çalışan bâzı işçilerin 
ücretlerine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/163) 346 

136. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı bölge müdürlüülerinde 
çalışan ve ücretlerini alamıyan işçilere 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/164) 346 

137. — Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi'nin, Erzurum Atatürk Üniversi
tesi Rektörünün yapmış olduğu açış ko
nuşmasına lair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/165) 346 

138. — Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi'nin, Maliye Bakanlığının yüksek 
zirai eğitim projelerinden «Doğu - Ana
dolu sığırcılarını geliştirme projesine» 
dair Maliye ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/166) 346 

139. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neş
redilen, iftar yemeği veren bir ilkokul mü
dürü hakkındaki yazıya dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/167) 346 

140. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'm, İstanbul Kültür Sarayında görev 
alan personele ve yangın sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/168) 346:347 
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layla 
141. — Istanfoul Milletvekili Turgut 

Topaloğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayı
nın yanma sebebine ve bir tedbir alınıp 
alınmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/169) 347 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına 
nakledilen tarihî eserlere ve yangın sebe
bine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/170) 347 

143. — Kayseri Milletvekili Tufan Do
ğan Avşargü'in, 11 Ekim 1967 yılından bu 
yana Kayseri Millî Eğitim örgütünde ya
pılan nakil ve tâyinlere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü srousu (6/171) 347 

144. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Ankara Belediye Başkanı yardım
cısının bir törendeki tutum ve davranışına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/172> 347 

145. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaftan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tara
fından bir sahne sanatçısına tabanca çe
kildiği iddiasına dair Başbakan ve Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/173) 347 

146. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaftan'm, Eğitini programlarında Ata
türk ve devrimlerine daha fazla yer veril
mesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/174) 347 

147. — İçel Milletvekili Turhan öagü-
ner'in, 1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca, İçel'in üzüm yetişti
rilen bölgelerinden ne miktar mubayaa 
yapıldığına dair Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/175) 347 

148. — istanbul Milletvekili Eeşit Ül
ker'in, Kolera aşısı yapılmasına tatil gün
leri de devam edilmesine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/176) 347 

149. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
m, öğretmenlere yapılan saldırıların ön
lenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/177) 347 

150. — Samsun Milletvekili llyas Kı-

Sayfa 
lıç'm, Karadeniz bölgesinin Lâdik Ovasm-
daki gölün kurutulması için bir çalışma 
olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/178) 347 

151. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, teknik okulların sanat enstitü
lerine dayalı olarak tedrisata devam edip 
etmiyeceğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/179) 347 

152. — Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpınar'm, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde 5 . 3 . 1971 günü meydana 
gelen silâhlı çatışmada Ankara Belediye 
Başkanvekilinin tutum ve davranışına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/180) 347 

153. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Mü
dürünün yapmış olduğu yolsuzluklara da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/181) 347:851 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARİ 351 

154. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Aydın'a bağlı Gölcük köyün
de İmar ve iskân Bakanlığınca yaptırılan 
konutların teslim şekline dair sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan ile İmar 
ve iskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'-
nun yazılı cevapları (7/344) 351:353 

155. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
ITysal'm, Marmara bölgesinde üretilen mı
sır miktarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından bu bölgedeki illerden ne kadar 
mısır alındığına dair sorusu ve Ticaret ve 
Sanayi Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile 
Tarım Bakanı ilhamı Ertem'in yazılı ce
vapları (7/364) 353:359 

156. — Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesi 
halkının işsizlikten kurtarılmasına dair 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ay
han Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı (7/371)359: 

360 
157. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu'nun, Orman Reform Ka
nununun bir an önce çıkarılmasına dair 
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Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı (7/468)360:361 

158. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Aydın'm Kuyucuk ilçesine bağ
lı Karapınar Köyü Muhtarına dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in yazılı 
cevaplan (7/475) 361:363 

159. — Zonguldak Milletvekili Hüse
yin Baytürk'ün, Kurucaşileye iskele ve 
balıkçı barınağı yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı ce
vabı (7/480) 363 

160. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak ili Ulus ilçesinde çı
karılmakta olan «Tam Bağımsız Ulus» 
Gazetesinin Kaymakam tarafından top
lattırılma sebebine dair sorusu ve içişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/484) 363:364 

161. — Maraış Milletvekili Mehmet Öz-
dal'm, Orman köylüsü tarafımdan üreti
leni odunların satılmasına dair siorusu ve 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı ce
vabı (7/486) 364:365 

162. — Maraş. Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar'm, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün hangi illerde bölge müdürlüğü 
kurduğuna dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ihsan Topaloğlü'nun 
yazılı cevabı (7/487) 365:368 

163. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çu
hadar'm, Maraş ilinde Toprak Su Bölge 
Müdürlüğünün kurulmasına dair sorusu ve 
Köy işleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm 
yazılı cevabı (7/488) 368:372 

164. — Trabzon Milletvekili Necati Ça-
kıroğlü'nun, Sanayi Bakanlığına bağlı M. 
K. E. tarafından pil ve akü fabrikaları ku
rulacağı. haberine dair sorusu ve Sanayi 
Bakam Selahaittin Kılıç'm yazılı cevabı 
(7/492) " 372:373 

165. — Kars Milletvekili Turlgut Ar-
taç'ın, Kars ili merkezinde ikinci PTT şu
besinin ne zaman açılacağına dair sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul'un ya
zılı cevabı (7/493) 373:374 

1 Sayfa 
166. — istanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, kamu hizmeti görmekte olan ma
halle muhtarlarına verilen telefonların 
ücretlerinde % 52 oranında tenzilât yapıl
masına dair siorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Halûk Arık'ın yazılı cevabı (7/496) 374:375 

167. — Afyon KaraJhisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 'nun, Afyon KaraJhisar ili
nin Emirdağ ilçesine bağlı köylerin selden 
korunması için hazırlanan projeye dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İhsan Topaloğlü'nun yazılı cevabı 
(7/502) 375 

168. — Konya Milletvekili Sadi Ko-
çaş'ın, bir senatörün Formıoza'yı ziyareti 
sırasında vermiş olduğu beyanata dair 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Satbri Çağ-
layanigil'in yazılı cevabı (7/505) 375:376 

169. — Gaziantep Milletvekili Şinaısi Ço-
lakoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankası İstan
bul Beyoğlu Şubesinin bir şahsa yapmış 
olduğu kredi tahsisine dair sorusu ve Tica-

| ret Bakanı Gürlkan Titrek'in yazılı cevabı 
(7/507) 376:377 

170. — Çanakkale Milletvekili Kemal 
Bağcııoğlu'nun, Çanakkale Merkez Halleli 
Grupu içme suyu işinin ihalesine ve iha
leyi alan mütaaJhhitlere dair siorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın ya
zılı cevabı (7/508) 377:378 

171. — istanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın, istanbul'un içme, kullanma ve en
düstri suyunun temini için DSİ ne açılan 
kredinin ödenip ödenmediğine dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İhsan Topaloğlü'nun, yazılı cevabı (7/513) 378: 

380 
172. — Aydın Milletvekili M. Kemal 

Yılmaz'ın, Aydın ilinin Umurlu bucağına 
bağlı Musluca köyünde vukuibulan toprak 
kaymasına dair sorusu ve imar ve İskân 
Bakanı Selâhattin BaMinoğlU'nun yazılı 
cevabı (7/514) 380:381 

173. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, orman köylüsüne yapılan yiye
cek yardımlarına dair sorusu ve Orman 
Bakanı Selâhattin İnal'ın yazılı cevabı 

I (7/515) 381:382 
ı ^ I I 



M. Meclisi B : 9Ğ 12 . 5 . 1&?1 Ö : İ 

I - GEÇEN Tl] 

«Dernekler kanunu tasarısı» nın geri gönde
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
adı geçen kanun tasarısının geri verildiği bildi
rildi. 

Grup Başkanvekillerinin, yalnız kanunları 
görüşmek üzere Genel Kurulun Perşembe gün
leri de toplantı yapmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

Sıkıyönetim kanun tasarısı, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu. 

II - GELEN 

Raporlar 
1. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 

eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 .,1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
171 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 442) 

2. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
172 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 523) 

3. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Kara* Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 173 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh-

TANAK ÖZETİ 

I 12 . 5 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 21,37 de son 
verildi." 

i Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Kemal Ziya öztüfk Enver Akova 

Kâtip 
Çankırı 

I Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

KÂĞITLAR 

I bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 5/6; Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 174 e 1 nci ek; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 2 
nci ek) 

5. — İzmir Milletvekili îhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175 e 

I 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 898) 
I 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/208; Cumhuriyet Senatosu 
1/1204) (Millet Meclisi S. Sayısı : 214 e 2 nci 

ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1549) 
7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in 

I önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) 

im •<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere ba
sarak, yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunda mesaisine 
devam etmekte bulunan arkadaşlarımızla birlik
te çoğunluğumuzun olduğu tesbit edilmiştir, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'ın Burdur ili ve dolaylarında vuku-
bulan deprem felâketi hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, Hükümet adına 
Meclise bilgi arz etmek üzere söz talebinde bu
lunmuşsunuz, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Değişik memleket meseleleriyle ilgili konu
larda Hükümetiniz, ilk haberi bizim ağzımız
dan almanızı prensibolarak kabul etmiştir. Bu
na rağmen bugün, arz etmeye çalışacağım ko
nuda ilk haberi radyodan almanızın sebeplerini 
arz ederek konuşmama başlıyacağım. 

Bugün sabah saat 8,25 te Burdur ilimizin mer
kez ilçesinden başlamak üzere bâzı ilçe ve köy
lerinde bir deprem vukubulmuştur. Bu duru
mu saat 09.00 dan itibaren saat saat takibet. 
tik; ilk haberi saat 15.00 te Yüce Meclise arz 
etmejk istedik fakat kamu oyunun da bu konu 
üzerindeki haı@easiyetixıi bildiğimiz için saat 
12,30 a kadar toplanan haberleri, Hükümet ola
rak, 12,30 da radyoya iletmekte fayda gördük. 
Bu açıklamayı, saat 13,00 ajansından bu haberi 
alan arkadaşlarımız, haberleri radyodan öğ
renmiş olmanın üzüntüsünü duymasın diye ya
pıyorum. Haber, radyoya bizim tarafımızdan 
verilmiştir, kamu oyunu haberdar kılmak için 

bizim tarafımızdan verilmiştir, ama gerek o ha
berleri ve gerekse saat 12,30 dan 14,40 a kadar 
aldığımız haberleri şimdi sizlere arz edeceğim. 

Saat 09.00 dan 12,30 a kadar aldığımız ha
berlere göre; 08,25 te en şiddetli şekilde olanı 
merkez ilçede olmak üzere, Burdur ilimizde 
bir deprem kaydedilmiştir... 

(Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün anlaşı
lamayan müdahaleısi) 
Affedersiniz, bâzı şeyler söyleniyor, ama an-

lıyamıyorum, özür dilerim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Ben (söyledim, 
dedim ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Eğer soracağınız bir husus varsa lütfen konuş
madan sonra sorarsınız?.. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Müsaade edi
niz, kritik bir şey: Söylemek istediğim şu; 
TRT, Hükümetin bu kadar önemli olan bir hu
susunu efkârı umumiyeye intikal ettirmeyi lü
zumlu gördüğüne göre, verilen bu haberin Hü
kümetin jjsteği veya emri üzerine olmasını bek
lerdik. Çünkü bu, TRT nin bilgisiyle değil, 
Hükümetin arzu ettiği bir şeydir. Bunu söyle
mek istedim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) -— Değerli ar
kadaşlarım ; 

Haberi TRT ye biz verdik, ama «Bu haber 
TRT nin kendi elemanlariyle sağlanmıştır veya 
Hüjkümet sağlamıştır diye bir açıklama yap-
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maya lüzum görmedik. Biz, bu işi şu yapmış
tır, bu yapmıştır iddiasında değiliz. Bu haber 
yayınlanmıştır, kamuoyunun aydınlanması dü
şüncesindeyiz, ar^ etmek istediğim budur. 
Haberi, isterse TRT kendi elemıanlariyle sağla
sın... İmkânları dolayısiyle (sağlayamamışlardı, 
biz yardım ettik. Bunu belirtmeye lüzum gör
müyorum; hepsi Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti adına, hepsi sizin adınıza çalışıyorlar, bu
nu belirtmek istedim. 

Merkez ilçede saat 08.25 le 12.30 arasında 
cereyan eden depremde - üzülerek belirtece
ğim- 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

«Yazı ve «Yarı» adındaki iki köyümüz aşa
ğı - yukarı tamamen denecek kadar hasara uğ
ramış, her iki köyde 20 nin üzerinde vefiyat 
tesbit edilmiştir. Ayrıca, Yeşilova'nın bâzı 
köylerinde, bu ölçüde olmamajk üzere, hasar 
tesbit edilmiştir. 

Diğer ilçelerimizde şu ana kadar bir basar 
tesbit edilememiş, daha doğrulsu ilçelerimizle 
irtibat kurulmuş, çok şükür bir hasar olmadığı 
öğrenilmiştir. 

İsparta alimizde bir - iki ufak - tefek baca 
yıkılmasından ibaret kalan hafif bir hasar tes
bit edilmiştir, büyük 'bir hasar yojktur. 

Bu haber üzerine öğleden evvel, İçişleri, 
Köy İşleri, İmar ve İskân bakanlarımız, Kızılay 
Genel Başkanı ve diğer yetkililer bir helijkop-
terle Ankara'dan Burdur'a gönderilmişlerdir, 
şu anda kendileriyle irtibat arıyoruz. Ben
deniz yarım saat evvel vali ile konuştum, 
Bakanlarla görüşmedim buradan döndükten 
son görüşeceğim. 

Aynı anda, sabahın ilk saatlerinden itiba
ren Burdur Valisinin telsizle bütün Türkiye'ye 
hitaben neşrettiği, bu haberi alan yakın il ve 
ilçe yetkililerinden yardım bekliyen bir me
sajını aldık. Bu mesaj üzerine, Kızılayın Af
yon depolarında bulunan çadır, battaniye, 
mutfak ve sağlık ekiplerini yola çıkardık, şu 
anda Burdur'a ulaşmışlardır; Kızılayın imkân-
lariyle yeteri kadar ekmek Burdur ve adı ge
çen köylere ulaştırılmıştır. 

iSabahtan, öğleyin saat 12,30 na kadar al
dığımız haberler bunlardı, bu haberleri TRT 
ye ulaştırmıştık; saat 13,00 bülteninde bu ha
berleri aldığınızı zannediyorum. 

Saat 14,40 ta Burdur Valisiyle yeniden yap
tığımız haberleşmede, biraz evvel arz ettiğim 
Yazı ve Yan köylerine ilâveten Büğüdüz kö
yünde 200 evin tamamen yıkıldığı, geri kalan 
evlerin büyük ölçüde hasara uğradığı, 2 vatan
daşımızın vefat ettiği tesbit edilmiştir. 

İrtibat kurabildiğimiz diğer köylerde hasar 
bu ölçüde değildir. Deprem hissedilmiş, evler
de hasar vardır. Bâzı köylerde bir iki civarında 
vatandaşımızın öldüğü tesbit edilmişse de ke
sin miktar şu saatlerde tesbit edilmek üzere
dir, haberleri peyderpey yüksek bilgilerinize 
sunacağız. 

Burdur merkez ilçesinde yıkılmış olan bi
na adedi 50 - 60 civarındadır. Bunlar tamamen 
yıkılmış vaziyettedir, ayrıca büyük hasar var
dır. Biraz evvel arz ettiğim şekildeki Kızılay 
yardımına ilâveten Antalya, Afyon, İsparta, 
Kütahya ve Konya illerimizden çeşitli kanal
larla çeşitli yardımlar deprem bölgesine ulaş
tırılmaktadır. 

Yine son aldığımız habere göre İsparta'da 
biraz evvel ifade ettiğim hasara ilâve edilecek 
hasar yoktur. 

öğleyin ikinci bir deprem kaydedilmiştir. 
Bu depremde, eskisine ilâve edilecek tek haber, 
Tefenni ilçemizde az miktarda hasar olduğu
dur. Maalesef bu arada Hükümet konağı da 
büyük hasar kaydetmiştir. Fakat can kaybı 
yoktur. 

Takdir buyurursunuz M, daha evvel aynı 
konuda vatandaşlarımızın karşılaştıkları felâ
ketler yüzünden vatandaşlarımız arasında bir 
panik havası doğmuş ise de gerek etraftan ye
tiştirilen yardımlar, gerek oradaki idarecileri
mizin süratle yardıma koşmaları yüzünden bu 
panik havası yatıştırılmıştır. Şu anda yardım, 
yerlerine ulaşmıştır. 

Bu haberlere ilâveten yann sabah Sayın 
Başbakanın, benim ve Sağlık Bakanımızın di
ğer ilgili kişilerle beraber deprem bölgesine gi
deceğimizi ve orada müşahedelerimize istina
den alacağımız haberleri Yüce Meclisinize ve 
basın aracılığı ile kamuoyuna duyuracağımızı 
saygılarımla arz ederken, memleketimizin yıl
lardan beri görmekte olduğu felâketlere katıl
mış olan bu yeni felâketten dolayı Yüce Mec
lisin şahsında bütün Türk Milletine teessürle
rimizi, fakat her felâketin Devletin eliyle mum-
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kün olan bütün imkânlar kullanılmak suretiy
le telâfi edilmesine çalışılacağını arz eder he
pinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 13 
arkadaşımız gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. Bu birleşimde dört arkadaşımın is
teğini karşılamak durumundayım. Ancak, ko
nuşmaların mutlak şekilde beş dakikayı aşma
ması kendilerinden bilhassa rica ediyorum 
efendim. 

2. —• Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'm, 
çiftçi ve köylülerin ürünlerinin değer fiyatına 
alınmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız; hububat fiyat
ları konusunda söz takibinde bulunmuşsunuz. 
Buyurunuz efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Cümlemizin yürekten temennisi, bereketli 
bahar yağmurlarının Türk köylüsünün, Türk 
çiftçisinin yüzünü güldürmesi, en samimî dile
ğimiz de; Sayın Erim Hükümetinin yeni mah
sule değer fiyatını vermesidir. Kıymetli zaman
larınızı israf etmemek için huzurlarınızda bu
lunacağım kısa mâruzâtımla gerek siz değerli 
arkadaşlarımın, gerekse Yozgat Senatör ve 
Milletvekillerinin hissiyat ve arzularına da ter
cüman olacağıma inanıyorum. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, özellikle 
Konya, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Sivas, Ço
rum, Tokat, Niğde, Kayseri, Kırşehir illeriyle 
Orta - Anadolu, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve 
diğer illeriyle Güney Doğu Anadolu yurdumu
zun tahıl ambarıdır. Milyonlarca çiftçi ailesi 
gerek bu bölgede ve gerekse Türkiye'nin diğer 
bölgelerinde geçimini çiftçilikle temin etmekte 
ve kaderini tek mahsul, özellikle buğday eki
mine bağlamış bulunmaktadır. 

6 Mayıs Perşembe günü Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanımızla birlikte Yozgat Parlâmento 
üyeleriyle seçim bölgemize gittik. Yozgat çift
çisi perişan durumunu, borçlu halini kemali sa
mimiyetle Sayın Haydar Özalp Beye arz ettiler. 
Yeni mahsullerinin değer fiyata alınmasını Sa
yın Erim Hükümetinden haklı olarak talebetti-
ler. Köylünün ve çiftçinin derdini yakinen bi
len Sayın Bakan konuyu Hükümet seviyesinde 

ehemmiyetle ele alacaklarını vait buyurdular. 
Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. 

Yozgat çiftçisi ile birlikte memleketimizin 
milyonlarca çiftçi ailesi kaderini Hükümetin 
yeni mahsulüne vereceği değer fiyata bağlamış, 
hesabını ona göre ayar etmiştir. Türk köylüsü
nün yeni mahsulüne mâkul bir fiyat isterken, 
elbette bu memlekette buğday müstahsili ka
dar müstehlikinin de bulunduğunu takdir eden
lerdenim. Memur, işçi maaşına zam almıştır, 
almakta devam etmektedir. Esnaf pahalıya mal 
almakta ve pahalıya satmaktadır. Kasaba ve 
şehirlerde oldukça ve köylüye nisbetle ileri ve 
bazan da çok ileri bir hayat seviyesi yaşan
maktadırlar. 

Aşağıda arz edeceğim sebeplerden dolayı 
çiftçinin malını vakit geçirmeden değer fiyatı
na alınacağı Sayın Hükümet tarafından der
hal ilân edilmelidir. 

1. — Köylünün her çeşit tüketim mallan 
% 50 ile % 100 arasında bir artış göstermiştir. 

2. — Temin edebildiği her türlü ziraat alet 
ve makinalannm fiyatı çok yüksektir. Bir bi
çer - döver 200 000, bir traktör 75 ilâ 80 000 
liradır. 

3. — Kredili olarak alabilme imkânını bul
duğu gerek gübre ve gerekse tohumluk fiyat
ları 100 kuruşun çok üzerindedir. 

4. — Akar yakıt fiyatlarının artmasından 
dolayı köylü, nadasını mahsulünün ekimini ve 
biçilmesini çok pahalıya mal etmektedir. 

5. — Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine yıllar yılı ödiyemediği ve faizinin 
ağırlığı altında perişan olduğu borcu, tâbir ca
izse, köylünün gırtlağına dayanmıştır. 

Takdir buyurursunuz ki, Ziraat Bankası da 
milyarları bulan alacağını Türk köylüsünden 
ve çiftçisinden tahsil etmek durumundadır. 

6. — Devalüasyondan evvel yabancı ülke
lerden ithal ettiğimiz ekmeklik buğday fiyatı 
62 kuruş idi. Şimdi ise 100 kuruşun üzerinde
dir. Kendileriyle ilişki kurmakta bulunduğu
muz Ortak Pazar ülkelerinde de buğdayın kilo
su 150 kuruştur. 

Daha da çoğaltacağımız ve Hükümetimizce 
de malûm sebeplerden dolayı Türk çiftçisinin 
ve köylüsünün biraz rahat nefes alabilmesi ve 
borç yükünün kısmen tahfifi için yeni mahsu
lün iyi bir fiyatla alınacağına muhakkak naza
rı ile bakmaktayız. 
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Sayın Erim Hükümetine, bundan 10 gün ka
dar önce Türkiye Ziraat Odaları tarafından 
sunulan yeni mahsul fiyat biriminin kabul edil
mesi en makul yoldur. Yemeklik sert buğdayın 
kilosu 145, yumuşak beyaz buğdayın kilosu 120 
kuruştur. Diğer hulbuibat fiyatları da bu ölçü
ler dâhilinde tesbit edilebilir. Memleketimizde 
<bir kilo gübrenin 120 kuruş, bir yumurtanın 
70 kuruşa kadar satıldığı bir zamanda bir kilo 
buğdayın birkaç seneden beri 80 - 85 kuruşa 
devam edilmesi, Türk köylüsüne zulümdür ka
naatindeyim. 

Pamuğundan incirine, üzümünden tütünü
ne, fındığından çayına ve pancarına kadar zi
rai ürünlerin müstahsilin yararına değerlendi
ği ve taban ve tavan fiyatlarının mâkul ölçü
ler içerisinde ayarlandığı, Türkiye'de hububat 
mahsulünün de aynı ölçüler içinde mütalâa 
edilmesi artık kaçınılmaz bir zaruret halini al
mıştır. 

Fakrü zaruretin, köyünde yaşama olanağın
dan mahrum bıraktığı köylünün şehirlere yor
ganı sırtında akın etmesine, akşama kadar 
yüzlercesinin, binlercesinin bir iş için bizlere 
başvurmasına sebebolduğu cümlenizce malûm
dur. Köyünde kalan vatandaşlarımız o perişan 
haliyle ineğini, davarını satarak köyünün yo
luna, suyuna, okulunun yapımına ve elektriği
ne katkıda bulunmakta, hocasına, bekçisine 
aylık vermekte, muhtarının masrafını karşıla
maktadır. 

İşte değerli arkadaşlarım, sizce de malûm 
olan bu hususlar öyle ümidediyoruz M, Sayın 
Hükümetimize, Parlâmentoda onun adına mü
zakereleri takibeden arkadaşlarımıza ve şu an
da aramızda bulunan Sayın Başbakan yardım
cımıza ışık tutmuştur. Türk köylüsü, Türk çift
çisi Hükümetimizden - kulağı radyoda - müj
deli haber beklemektedir. Bu konuda şahsan 
iSayın Erim Hükümetine ve değerli bakanlara 
olan güvenimi bildirir Yüce Meclisin değerli 
mensuplarına saygılarımı sunanın. 

3. —- Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın 
yurdumuzda mevcut issizlik ve büyük şehirlere 
akın hususlarında alınması gereken tedbirlere 
dair gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar; Türkiye'de 
mevcut işsizlik, büyük şehirlere akın konusunda 
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alınması gereken tedbirlerle ilgili söz talebiniz 
var. Beş dakikayı geçmesin lütfen Sayın Ya
vuz. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan 
ve çok muhterem mille tveldlleri; 

Şunu kabul etmemiz lâzımdır ki, bugün 
memleketimizde 'büyük çapta bir işsizlik mev
cuttur. Yurt dışında çalışmakta olan işçileri
mizin yekûnu 350 000 i astığı resmî kayıtlarla 
'şahittir. Ayrıca yurt dışına, iş için sıra bekli-
yen vatandaşlarımızın sayısı da 100 000 lerin 
üstündedir. Bu rakamlar, memleketimizin ileri 
derecede bir işsizlik problemi içerisinde oldu
ğunu göstermektedir. 

Dış memleketlere gönderilecek işçilerin 
gönderilme usullerini bir esasa bağlamak ica-
btetmektedir. Şöyle ki; dış memleketlere işçi 
gönderilmesinde yurdumuzun kalkınma bakı
mından e*n geri kalmiış ve hiçbir iş sahası ol
mayan illerimizdeki işçiler tercih edilmeli, bu 
yerlerde yeterli iş sahaları açılıncaya kadar bu 
rüçhaniyet esasına riayet sağlanmalıdır. Afyon 
ekiminin yasaklandığı bölgelerle orman için 
fakir köylere öncelik hakkı tanınmalıdır. 

O halde Hükümet ve Parlâmento olarak t>u 
önemli dâvaya eğilmek ve ifsizliği ortadan kal
dırmak için çareler aramak başlıca vazitfeleri-
mizdendir. Bu meyanda dışarıda çalışmakta 
olan ve yekûnları yarım minyona yaklaşan işçi
lerimizin birkaç yıl sonra memleketimize iade
si problemiyle karşılaşmak mümkündür. 

Binaenaleyh, bu durumun daha bugünden 
dikkate alınarak ona göre gerekli tedbirleri al
mamız gerekmektedir. Şüphesiz ki, işsizliği ön
lemenin ilk hâl çaresi, yeteri kadar iş sahası 
açmak ve işyeri kurmaktır. Bu da memleketin 
süratle imar çalışmasına girişmesi ve sanayie 
yönelmesi suretiyle mümkün olabilir. 

Ancak;, ifade edildiği kadar kolay olmıyan 
bu problemin halledilmesinde, muattal ıbir du
rumda bekliyen işlgücünün istihsale yöneltil
mesi en önemli bir husustur. Bilhassa az geliş
miş ülkelerde işgücünün kıymetlendirilmesi, 
daha doğrusu çok ucuz olan emeğin yerine her 
zaman makina ikame ederek işsizliği daha sü
ratlendirmemek gerekir. 

Bu nedenle Hükümetimizin bu konularda 
çok hassas davranarak, hattâ Devlet Plânlama 
Teşkilâtının dikkatini çekerek evvelemirde 
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mevcut işgücünün değerlendirilmesi imkanları 
sağlanmalıdır. 

'Bugün Türkiye'de geri kalmış, iş sabası ol
mayan il, ilce ve köylerimizden işsizlik sebe
biyle büyük şehirlere akın artmıştır. Bunun 
tedbiri, bu bölgelere gerek Devlet, gerekse 
özel sektör olarak yatırım götürmektir. Hükü
met ve Parlâmento olarak bunun üzerinde has
sasiyetle durmamız ve bu bölgelerin bünyeleri
ne kurulacak sanayi tesisleriyle kalkındırıl
ması gerekir. Devlet Plânlama TeşMlatına bu' 
mevzularda büyük görevler düşmektedir. Bu 
da memleket realitelerine vâkıf olmak, dünya 
devletlerindeki ıgördüğümlüz ve işittiğimiz ye
nilikleri Türkiyetöe mevcut şartlara uydurmak
la kaalbili tatbik olabilecektir. 

Yurdumuzda köy ve kasabalardan büyük 
şehirlere akının durdurulmasının güç ve bü
yük problem olduğunu hepimiz biliyoruz. Her 
ne kadar kalkınmamızın temelmıs sanayie da
yamak zorundaysak da, sanayideki gelişme 
plânlı ve oldukça uzun bir süreye ihtiyaç gös
terecektir. Bu nedenle köylerden şehirlere olan 
gelişi güzel akını durdurmak zarureti vardır. 
Bunun için de, yapılacak sanayi plânlaması ve 
uygulanmasında, büyük merkezlerde toplanan 
dev endüstri politikasının uygulanmaması ge
reklidir. Meselâ, bulgun yavaş yavaş gelişmek
te olan orman ürünleri sanayii dalında kurula
cak fabrikaların bütün orta Avrupa ülkelerin
de olduğu gibi, orta kapasitede ve aynı zaman
da köy ve kasaba halkının çalişabileceği mahal
lerde kurarak, köylümüzü asırlardır yaşamak
ta olduğu yere bağlamaya ve yurdun her köşe
sini aynı zamanda imar imkânına kavuştur
maya çalışılmalıdır. 

Tarıma dayalı sanayi dalında da aynı pren -̂
sible çalışmak, tarım ve orman ürünlerini işle
tecek sanayii kurmaya istekli özel teşebbüsü, 
Devletin öncülüğü ile istanbul, İzmir, Ankara 
gibi büyük şehirlerde fabrikalar kurmiaya he-
veslendirmiyerek, Anadolu sathına yayılmayı 
teşvik ve aynı zamanda cazip bir hale getire
rek büyük şehirlere yapılan akını durdurma
nın tedbirleri alınmalıdır. 

Yine,, kasaba ve küçük şehirlerimizde asır
lardır büyük bir maharetle çalışarak yurt eko
nomisine kendi çapında katkıda bulunan küçük 
sanat erbabı sanatkârı yaşatacak ve sanayi

leşmeye paralel bir şekilde kalkınmasını sağlıya-
cak bir politika güdülerek küçük sanat erba
bının dev sanayiin gücünü ezdirmemek husu
sunda her türlü tedbir alınmalı, kasaba halkı 
doğup büyüdüğü yerde atasından öğrendiği 
sanaa"; dalını modern teknoloji ile bağdaştıra
rak küçük ve orta kapasitede işyerlerine dö
nüştürerek mahallî kalkınma imkânına kavuş
turulmalıdır. 

(Sözlerime son verirken Yüce Meclisin çok 
kıymetli üyelerine saygılarımı sunarım. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nırı, Güney - Doğu illerinde hububata zarar 
veren süne haşeresi ve hububat ahm fiyatlarına 
dair gündem dışı demeci. 

iBAŞKAN — Sayın Savcı; Güney - Doğu 
illerimizde hububata zarar veren süne haşeresi 
ile mücadele ve hububatların fiyatlariyle ilgili, 
olarak gündem dışı söz talebetmişsiniz. Beş da
kika ile sınırlı olmak üzere buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Memleketimizin Güney - Doğu illerinde hu
bubata zarar veren süne haşeresi ve hububat 
tarımı ile bunun fiyatları üzerinde gündem dı
şı bir konuşma yapmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzun tarım 
ambarı olarak nitelendirilen ve bereketli Mezo
potamya toprakları olarak bilinen Güney - Do
ğu illerimizde, bahusus Diyarbakır, Urfa, Mar
din, Adıyaman ve Siirt illerinde çiftçimiz her 
yıl olduğu gibi, bu yıl da hububata milyonlar
ca liralık zarar verebilecek süne haşeresi ile 
karşı karşıya gelebilecektir. 

Çiftçilerimizin «Kımıl» adını verdikleri sü
ne, emici bir haşeredir. Kışı dağlarda «keven» 
tâbir edilen otların, kaya ve taşların oyukların
da geçirdikten sonra, ilkbaharda, bilhassa Ni
san ayında ısı yükselince ovalara doğru ekili 
sahalarda görülmeye başlar. 

ıSüt olum devresinde süne hububata hakika
ten büyük çapta zarar vermekte, bilhassa kali
tesini düşürerek hububat tarımını kalite ve 
alım fiyatı bakımından kötü duruma getirebil
mektedir. Bu maksatla süne haşeresinin 1971 
yılı İlkbaharında seyreden hava şartlarına, me-
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teorolojik faktörlere bağlı olmakla beraber, 
her zaman epidemi yapabileceği düşünülmeli
dir. Bu hububat zararlısı ile bu yıl için muhte
mel mücadele sahalarını ve genişliklerini tah
min yönünden, geçen Ağustos ve Eylül ayların
da Diyarbakır, Elâzığ, Mardin, Sür ve Adıya -
man illerine bağlı dağlarda kı§lak sondalama
dan yapıldığı ve buna göre haşerenin yoğunlu
ğu da göz önünde bulundurularak 2,5 milyon 
dekarlık ekili bir sahada gerekli mücadele ted
birlerinin alındığından asla şüphe etmemekte
yiz. Ancak, haşerenin biyolojisi ve hububatın 
fonolojik gelişimine göre, mücadele ekiplerinin, 
lüzumlu ilâç ve malzemelerinin tatbikattan ön
ce bölgenin belirli yerlerinde bulunmaları ve 
icabına göre kaydırılmaları gerekmektedir. Ge
rek yer aletleri ve gerekse uçakların zamanın
da hububat hasadına kadar, daha çok Diyar
bakır'ın Ergani ilçesinde görüldüğü gibi, haşere 
kışlaklara çekilinceye kadar kademeli ve tak
viyeli bir şekilde ekiplerin hazır bulundurulma
sında fayda mütalâa etmekteyiz. 

Tecrübeli ve yetişmiş teknik elemana sahip 
bulunan Tarım Bakanlığının bu yıl da, teşkilât
ları arasımda sağlıyacağı koordinasyon ve gös
tereceği müspet çalışmalariyle çiftçilerimizi 
memnun edeceğini ümidetmekteyiz. 

Yapılacak 12 milyon liralık bir masrafla, 
eğer | yabancı ot mücadelesi yapılmış ve kimye
vi gjibre de kullanılmış ise, birkaç yüz milyon 
liralık mahsulün kurtarılabilmesi mümkün ola
bilecek, böylece millî ekonomiye katkıda bulu
nulacaktır. 

ıB,u bakımdan Hükümetimizin, bilhassa Ta
rım Bakanlığının nazarı dikkatini celbetmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvelki bâzı 
milletvekili arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, 
günümüzün aktüel ve önemli bir konusu da bü
yük bir çiftçi kütlesini ilgilendiren, tarım hu
bubat sahasıdır. Bunun fiyatları üzerinde ben 
de özetle durmak isterim. 

Bugün Türkiye ekonomisinde tarımın, öne
mini inkâr etmeye imkân yoktur. Yurdumuz
da dengeli bir ekonominin yaratılması, kanaa
timizce tarım sektörünü istikrarlı bir gelişme 
düzeyine sokabilmekle mümkün olacaktır. Türk 
ekonomisinin temel yapısı herkesin bildiği ve 
dediği gibi, tarıma dayanmakta ve yine kabul 

etmeliyiz ki, Türk tarımının esasını da hubu
bat, yahut tahıl üretimi teşkil etmektedir. Bu 
sebeple Türkiye'de hububat çiftçisini de bütün 
yönleriyle düşünmek ve korumak Parlâmento
muzun ve bilhassa hükümetlerin önde gelen gö
revlerinden biri olarak telâkki edilmelidir. 

Elde mevcut bilgilere nazaran, bilhassa Or
ta - Anadolu, Trakya ve Güney - Doğu Anado
lu gibi bölgelerimizde toplam arazinin % 16 sı 
ve işlenen arazinin de % 54 ünün hububat üre
timine tahsis edildiği, zirai nüfusumuzun takri
ben % 60 mm hububatla geçimini sağladığı na
zarı dikkate alınırsa, konunun önemi ortaya 
çıkar. 

Bilindiği gibi, memleketimiz, nüfus başına 
en fazla buğday tüketen ülkelerden biridir. Biz 
her yıl artan nüfusumuzu beslemek, ekmeklik 
ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Buğday tü
ketimi her yıl 9,5 - 10 milyon ton civarındadır. 
Bu miktara nüfus artış hızını da göz önüne alır
sak her yıl 220 bin ton da eklemek icabeder. 

BAŞKAN — Süreniz doluyor efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Ben 

bu konuşmamla daha ziyade bu yıl, 1971 - 1972 
hububat alım kampanyasına girerken, özetle 
hububat fiyatları üzerindeki tesbitin ehemmiye
tini belirtmek istiyorum. Bu konuda Tarım ve 
Ticaret bakanlıklarının en kısa zamanda hubu
bat fiyatlarını tesbit etmesinde fayda vardır. 
Hattâ, bir yıl önceden kanun ve mevzuat müm
kün olabildiği takdirde, bunun tesbitinde de ay
rıca ehemmiyet ve fayda mütalâa ederim. 

Destekleme fiyatları, maliyet, ^tok ve dün
ya fiyatları ile mukayese edilecek olursa; Top
rak Mahsulleri Ofisinin bu yıl'bu hububat fi
yatları üzerinde de, çiftçimizi, bilhassa hububat 
çiftçisini memnun edecek fiyatları tesbit edip 
Bakanlar Kurulunca ilân edileceğini ümidet
mekteyiz. 

Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, ge
çen yıl muhtelif kaliteli buğdayları 85 - 90 ku
ruş arasında değişen fiyatlarla mubayaa etmiş 
idi. Bu yıl da Türkiye Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliğinin görüş ve teklifleri de nazarı 
dikkate alınarak, mâkûl ölçüler içerisinde fiyat 
artırımının yapılması zaruri görülmektedir. 

Hububat çiftçisinin kalkındırılması, iyi ve 
istikrarlı bir fiyat ve pazarlama politikasına, 
entansif ziraat sisteminin uygulanmasına bağlı-
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dır. Böylece, ürünün Ofise gelmesi sağlanacak 
ve tanzim satışı temin edilecek bir potansiyel 
sayesinde ithalâta da gidilemiyecek ve stok ya
pılabilecektir. 

Hükümetten, üreticilerimizi koruyacak mâ
kûl ölçüler içerisinde ve en kısa zamanda bir 
karar istihsalini ve ilânını ümidederken, 1971 -
1972 alım kampanyasının Toprak Mahsulleri 
Ofisine, çiftçilerimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar > 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, yıllardır devam eden kuzu kesiminin 
zararları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, kuzu kesimi ko
nusunda gündem dışı söz talebetmişsiniz. Siz
den de görüşmenizin 5 dakikayı aşmamasını 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün çok önemli ve millî bir yaramıza de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye'de yıllardır devam edegelen kuzu 
katliamı ile Ankara gibi büyük kentlerimizde 
kontrolsuz hastalıklı et mevzuunu izah ederek, 
Hükümetin gün geçirmeden bu mevzua el koy
masını ve sahip çıkmasını, millî ekonomi ve sağ
dık yönünden önemli görmekteyim. Şöyle ki : 

Her yıl Ekim ayından başlıyarak Mayıs ayı
na kadar tam 7 ay, gebe inek, köyün ve keçi
nin kesimine devam edilmekle 4,5 milyon baş 
hayvanın karnındaki 3,5 milyon yavru hiç isti
fade edilemeden atılmaktadır. Ayrıca, Türkiye'
mizde Mart ayından Eylül ayına kadar tam 8 
ay da kuzu katliamı devam etmektedir. Daha 
yavrunun doğumundan 20 gün sonra başlıyan 
kuzu katliamı büyük ekonomik kayıplara se-
bebolmakfcadır. Eti dahi besleme seviyesine gel
memiş bu hayvanların kesimi bir yıl geri bıra
kılmış olsa, teknik yönden her baş kuzu açık
tan 30 kg. fazla canlı ağırlık temin edeceğin
den, her yıl 105 milyon kg. bir artış elde ede
ceğiz, 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
halen ortalama fert başına hayvansal protein 
yılda 3.680 kg. dır. Bu tedbirler alındığı tak
dirde her fert başına hayvansal protein alma 
yeteneği 8 kg. a yükselecektir. Yunanistan da
hi, kuzu kesimini bir yıldan, damızlık dişi ko-

| yunun 4 yıldan önce kesimine müsaade etme
mektedir. Türkiye'de devam edegelen kuzu kat
liamı, ağalık, beylik devrinden kalmış sömürü 
düzeninin hayvancılıkta uygulanan yoketme 
politikasının bir koludur. 

ıSaym milletvekilleri; demokrasi türküleriy
le aç insanları doyurma formülü daha keşfedile
memiştir. (0. H. P. sıralarından «bravo» sesle
ri) insanı, toprağı ve hayvanı aç ülkede demok
rasiyi yaşatmak, sıtmalı insanı penisilin ile te
davi etmeye benzer. 

Muhterem arkadaşlarım, yediğimiz etlere 
gelince : 

En modern kesim yeri olan Et ve Balık kom
binaları gerekli muayeneleri yapmakta çok güç
lük çekmektedirler. Veteriner kadroları doldu
rulamamıştır. Size istatistiklerden örnekler ver
mek isterim :ı 

Ankara Et Kombinasının normal kadrosu 24 
veteriner hekim olduğu halde 15 veteriner he
kimle çalışmaktadır. Bursa Et Kombinası 9 ve
teriner ihtiyaç gösterdiği halde 3; Elâzığ 9 ve
terinere karşı 2; Erzurum 20 veterinere karşı 
9; Kars 9 veterinere karşı sıfır; Kayseri 10 ve-
terinee karşı sıfır durumdadır. Veterinersiz 
olarak et nasıl muayene edilip de vatandaşlara 
arz ediliyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Konya'
da 16 veteriner kadrosu olduğu halde kombina 
6 veterinerle çalışmaktadır. Bu örnekleri uzat-
mıyacağim arkadaşlarım. Ankara gibi bir şeh
rimizde, Başkentimizde 24 veteriner hekimin 
işini 14 veteriner yapmakta ve bunların da 10 
tanesi emekli veterinerlerden olduğu halde, bu 
ay sonunda mevzuat yetersizliğinden işten ilgi
lerinin kesileceği kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Mahalle aralarından tutun da, kasap dük
kânlarının arka bölümlerinde kaçak hayvan ke
silmekte, TARKO gibi en yeni kuruluşların şu
belerinde kaçak et satılmaktadır arkadaşlarım. 
Elimizde bunların vesikaları vardır. 

Kombinalarda et muayeneleri, hayvan sahip
lerinin gözü önünde yapılmakta, veteriner ile 

* kasap, hastalıklar hususunda münakaşa etmek
tedir. 

îki gün evvel Ankara Et Kombinasını ziya
retimde, yanıkaralı bir sığırın eti üzerinde ka
sap «kamyondan düştü» diye yemin etmekte, 
veteriner de teknik bulgularını ortaya koymak-

I tadır. Mikroskoba, biyolojik araştırmaya ve 
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teknik bulgulara mı inanacağız; yoksa hayvan 
sahibine mi inanacağız; ne biçim muayenedir 
bu 

BAŞKAN — Süreniz doluyor efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Biti
yor efendim. 

30 . 5 . 1966 tarih ve 12309 sayılı ^Resmî 
Gazetede kesim talimatı yayınlanmıştır. Bu ta
limatname uygulanmalı, gereken kadrolar dol
durulmalı ve Taran Bakanlığı gerekli kontrol
lerini yapmalıdır. Vatandaş en hassas bir gıda 
maddesini güvenerek alabilir bir hale gelmeli
dir. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ye
ni baştan düzenlenmeli, bu kurum verimli bir 
hale getirilmelidir. 

Dileğim odur ki; kuzu ve gebe hayvan kat
liamı durdurulmalıdır. Kaçak et satışları, etkili 
tedbirlerle önlenmelidir. Et kombinaları et sa
tış ve muayene şekillerini etkiliyecek şekilde 
yeni bir metot uygulamalıdır. 

Saygılarımı arz ederim muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlarımın istekle
rini, önümüzdeki birleşimlerde karşılamak im
kânım arıyacağım efendim. 

6. — «Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi kuruluş kanunu tasarısının geri-
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/356, 
3/528) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
onları arz eldiryorum. 

Devlet Demiryolları İşletmesi kuruluş kanu
nu tasarısının geri istendiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 29 . 6 . 1970 tarih ve 71-882/4790 sa

yılı yazımız. 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgi

deki yazımızla sunulan, «Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletnıesi kuruluş kanunu 
tasarısının geri gönderilmesine müsaade buyu-
rulmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

7. — «171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl

masına dair kanun tasarısının geriv eritmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/439, 3/526) 

BAŞKAN — Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Hakkındaki kanun tasarısının da geri iste
nildiğine dair Başbakanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 16 . 2 . 1971 tarih ve 71-1048/1706 
sayılı yazımız. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan, «171 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı» nın 
geri gönderilmesine müsaade buyurulmasını ri
ca ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

8. — «Konut kanunu tasarısı» nın gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/190, 
3/527) 

BAŞKAN — Konut kanun tasarısının geri 
istenildiğine dair Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 30 . 1 . 1970 tarih ve 71-298/817 sa
yılı yazımız. 

imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan ve 
ilgideki yazımızla sunulan^ «Konut kanunu ta
sarısı» nın geri gönderilmesine müsaade buyu
rulmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

9. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu 
ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, yabancı 
sermayenin Türkiye ekonomisine etkilerini sap
tayabilmek ve gerekli tedbirleri almak üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/74) 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Kâmil Kırıkoğlu ve Konya Milletvekili Sayın 
Orhan Okay tarafından verilmiş bir Meclis 
araştırma önergesi vardır, okutuyorum efen
dim. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine 

olumlu ya da olumsuz etkilerini saptayabilmek 
için, yabancı sermaye sorununu derinliğine in
celemek ve bu inceleme sonucuna göre gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Adıyaman Milletvekili Konya Milletvekili 

Kâmil Kırıkoğlu Orhan Okay 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde gftrüışiülecolktir efendim. 

10. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Türkiye'de turizm politikan ve turizmin ulusal 
ekonomiye katkın hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/37) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk tarafın
dan verilmiş genel görüşme açılmasına dair 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânlı kalkınma döneminin başladığı 1963 

yılından itibaren ülkemizde turizm politikası, 
1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 425 nci say
fasında teslbit edilmiş ve (Anailkeler, hedefler 
ve metot) başlığı altında şu ifadeler yer al
mıştır : 

a) Türkiye, bugün yabancı ülkelerde yük
selen gelir seviyesine paralel olarak gelişen 
turizmden, ödeme bilançosu açığının kapatıl
masında geniş ölçüde yararlanmak zorunda
dır. Yurdumuzun tabiî ve tarihî imkânları 
(bunu gerçekleştirmeyle elverişlidir. Turizmin» 
gelişifcirilmesinde anailke bu potansiyeli kısa 
zamanda yurdumuza çekebilmek ve bunun için 
de gerekli yatırımları yapmaktır. 

ıb) Turizmde talep, geçmişte yurdumuza 
gelen turist sayısının gösterdiği eyilimin alı
nacak tedbirlerle düzeltilmesi yolu ile teinin 
edilmiştir. 

c) Bulgun turistler yurdumuzda ortalama 
4 gün kalmakta ve 60 dolar bırakmaktadırlar. 
Plân dönemi sonunda ortalama 6 gün kalmala
rının ve 100 dolar bırakmalarının sağlanabile
ceği kabul edilmiştir. 

Plânın (tedbirler) adı altında saydığı 13 
maddelik tabloda ise turist çekmek için pro-
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I paganda, «Turist eğilimleri araştırması», «Tu
rizm Geliştirme Kurulu», gümrük ve kambiyo 
işlemlerinin kolaylaştırılması, Turizm Banka-
isının ıslahı, kanun ve tüzüklerin turizmi en-
gell'iyen hükümlerinin değiştirilmesi, festival
ler ve olimpiyat tertiplenmesi, personellin eği
timi gibi hususlar yer almaktadır. 

2. Beş Yıllık Plânın turizm ıbölümünde 
de (ilkeler) olarak : 

Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonk
siyonlarından yararlanmak, dış turizm gelirle
rini, turist sayısını artırmak, iç turizmi geliş
tirmek, turizm yatırımlarını, turistik potan
siyeli yüksek bölgelerde toplamak, bu yatı
rımları kredi yoluyla desteklemek, turistik 
tanıtma ve kredi politikasına yeni bir yön ver
mek, altyapı teslislerini ve örnek turistik te
sisleri kamu sektıörünce ele almak» gibi husus
lar yer almıştır. 

Plânın (politika tedbirleri) bölümünde de; 
Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanununda deği
şiklik yapılması, çevre sağlığı ve gıda kontro-
luna önem verilmesi, «Turizm işletmeleri Ku
rumu» teşkil edilmesi, turizm kredilerinin ar
tırılması, «Turizm Eğitimi Millî Merkezi» nin 
kurulması, Türkiye'nin turistik fizikî plânının 
yapılması, uluslararası alanda ve (özellikle 
Akdeniz ülkeleri ile) turizm konusunda işibirli-
ği imkânlarının araştırılması gilbi önemli ted-
(birler öngörülmüştür. 

Yapılan incelemelere göre; 
1961 yılında Türkiye'ye 129 bin turist gel

miş ve 7,5 milyon dolar döviz bırakmıştır. 1962 
de 166 bin, 1983 te 200 bin, 1967 de 415 bin tu
rist gelmiş ve her yıl bu rakamın % 20 oranın
da artabileceği kabul edilmiştir. 

1963 - 1967 döneminde toplam 827 milyon 
T.L. lık turizm yatırımı yapıldığı, 150 milyon 
T.L. nm da propaganda için harcandığı anla
şılmıştır. Bu dönemde turizmin sağladığı dö
viz 64,5 milyon dolar ve ulusal gelire katkısı 
de 325 milyon T.L. dır. 

İkinci Beş Yıllık Plâna göre; 1968 de ya
bancı. turist sayısı 588 bin, 1989 da 735 bin, 
1970 te 920 bin, 1971 de 1.150 bin aded olması 
gerekmektedir. Böylece her yıl % 25 oranında 
bir artış öngörülmüştür. 

1968 - 1972 döneminde dış turizmden 3 mil-
I yar 790 milyon T.L. gelir sağlanacağı tesbit 
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olunmuştur. Bu dönemde yalnız tesis yatırım
ları için 1 milyar 870 milyon T.L. harcanacağı, 
bütün bölgelerde toplam 2 milyar 600 milyon 
T.L. lık turizm yatırım yapılacağı, dış turizm
den 3 milyar 798 milyon T.L. gelir sağlanacağı, 
iç turizmle birlikte ulusal gelire katkısının 6 
milyar 748 milyon T.L. na uluşacağı hesaplan
mıştır. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
nin yayınladığı 1969 yılı iktisadi raporuna gö
re; 1967 yılında turist sayısında 1966 ya naza
ran % 50 oranında bir artış beklenmiş ve fa
kat 1966 turist sayışma göre % 9,3 bir azalma 
kaydedilmiştir. Keza plânda 1969 yılı sayısının 
513 bini bulacağı ifade edilmiş, programda ise 
bu rakam 550 bin olarak gösterilmiştir. 

1970 yılı ekonomik raporuna göre; Türkiye 
1970 yılında 379 turistik tesis, 17 731 oda, 31 860 
yatak gösterilmiştir. Aynı yıl turist adedi yö
nünden plân hedefi 715 bin, gerçekleşme 719 
bindir. 

1968 yılında banka kredilerinin sektörlere 
dağılımında dış ticaret ve turizme % 11,7, 1969 
da % 12,3 1970 te % 11,3 pay isabet etmiştir. 
1969 da dış ticaret ve turizme 3 milyar 697 mil
yon, 1970 te 3 milyar 691 milyon T.L. kredi ve
rilmiştir. 

1971 malî yılı bütçe gerekçesine göre tu
rizme ayrılan ödeneklerin millî gelire oranları 
1969 da % 015, 1967 de % 014, 1968 de 017, 
1969 da % 015, 1970 te % 011 dir. 

Sonuç : Ülkemiz turizm yönünden dünyanın 
en zengin imkân ve kaynaklarına sahip yerle
rinden birisidir. Gerek doğal, gerek tarihî de
ğerleri sinesinde barındıran Türkiye'nin kal
kınmasında turizmin özel ve önemli bir yeri var
dır. Bunu çok iyi bilen T. C. Hükümetleri 
Turizm Bakanlığı adı altında bir örgüt kurarak 
konuya lâyik olduğu yeri ve değeri vermiş bu
lunmaktadırlar. Kalkınma plânlarında ve Hü
kümet programlarında yer alan turizm politi
kası. üzerinde özellik ve hassasiyetle durulduğu 
ve önemli ilerlemeler kaydedildiği bir gerçek
tir. Turizm teşvik kanunu ve diğer mevzuat bu 
ilerlemeye önemli katkıda bulunmuştur. An
cak; bu alanda yapılan çalışmalar, kurulan ör
gütler, sağlanan ödenek ve kredilerin yeterli 
olmadığı da bir vakıadır. 

ispanya, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan 
gibi ülkelerle aramızda mevcut mesafenin ka
patılabilmesi için yılda en az % 30 oranında bir 
turist artışının sağlanması gerekmektedir. 

Turizm kredilerinin tahsis ve dağılımındaki 
isabetsizlikler kamuoyunda ve basında çeşitli 
söylentilere sebebolmaktadır. 

Gerek merkez, gerekse dış ülkelerdeki ör
gütlere yapılan aramalarda da kayırmalara yer 
verildiği, hattâ yabancı dil bilmiyenlerin dahi 
dış ülkelere gönderildiği söylenmiş ve yazılmış
tır. 

Sayın Erim Hükümetinin programında tu
rizme yer verilmemesi de ayrıca dikkati çek
mektedir. 

Ulusal ekonomiye ve gelire önemli katkısı 
olan ve bundan sonra daha çok önem ve değer 
taşıyacak bulunan turizm politikasının bugüne 
kadarki sonuçlarını tesbit etmek ve bundan son
ra izlenecek çalışmalara ışık tutmak üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir (Genel 
görüşme) açılmasına karar verilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

11 . 5 . 1971 

ibrahim öztürk 
Maraş Milletvekili 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim. 

11. —• Konya Milletvekili Sadi Kocaş'ın, 
7/504 esas sayılı yazılı soru önergesini geri aldı
ğına dair önergesi. (7/504) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Saym Ko-
çaş tarafından verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs konusunda Dışişleri ve Millî Savunma 

bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılması 
hususundaki önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 
Yüksek malûmunuz, aldığımız karar 

gereğince saat 17,00 ye kadar sorular üze
rinde çalışmaya devam edeceğiz. 

Gündeme geçiyoruz efendim. Sorulara baş
lıyoruz. 
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V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın Ülker Avrupa Konseyin
de görevli bulunduğu için sorusu ertelenmiştir 
efendim. 

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

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Ata-
QV de izinli bulunduğu için sorusu ertelenmiş
tir. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zaralı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/12) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Soğükpı-
nar da izinli bulunduğu için sorusu ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Soğukpı-
nar izinli bulunduğu için sorusu ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yok. Sayın 
Bakan? Burada. 

Soru bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yok! Sayın 
Bakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
sikliklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay? Yok. Sa
yın Bakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir efendim. 

8. — M ar aş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim öztürk? Bura
da. Sayın Bakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir, efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın işgüzar? Burada. Sayın 
Başbakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Çanga? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşa? Yok. Sayın Baş
bakan? Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Uzuner yok. Sayın Ba
kanlar yok. 

Soru ertelenmiştir. 
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13. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, Sakarya'nın, Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

BAŞKAN — Sayın Uysal hazır. Sayın Ba
kan yok. 

ıSoru ertelenmiştir. 

14. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu yok. Sayın 
Bakan yok. 

Soru ertelenmiştir. 
15. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-

sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Uysal hazır. Sayın Ba
kan yok. 

Soru ertelenmiştir. 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Bozkurt 
köprüsünün inşasına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu yok. ilgili Ba 
kan yok. 

Soru ertelenmiştir. 

17. — tzmir Milletvekili Talât Orhon'un 
İzmir'in Seferhisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğ riyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Orhon yok. Sayın Millî 
Savunma Bakanı yok. 

Soru ertelenmiştir. 
18. —. İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 

İzmir'e bağlı Seferhisar - Boğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Orhon ve Sayın Bakan 
yoklar. 

'Soru ertelenmiştir. 
19. — tzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 

İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Orhon yok. Sayın Ta
rım Bakanı hazır. 

Soru bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

20. — 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 sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Orhon ve Sayın Bakan 
yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Asutay ve Sayın Çalış
ma Bakanı yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Birgit ve Sayın ilgili 
Bakan yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakirli yok. Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanı hazır. Soru bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

24. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Orhon ve ilgili Sayın Ba
kanlar yok. Soru ertelenmiştir efendim. 

25. — Uşak 3îilletvekili Âdil Turan'ın, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in cevabı (6/38) 
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BAŞKAN — Saym Âdil Turan hazır. Millî 
Eğitim Bakanı hazır. 

Soruyu okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim ve 

İçişleri Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygı ile sunarım. 

24 . 11 . 1969 
Âdil Turan 

Uşak Milletvekili 

Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım 1969 günü 
Atatürk'ü anma töreninden sonra: 

Lise öğrencilerinin kaymakamlık binasını 
taşladıklarını; hoş olmıyan bâzı olayların cere
yan ettiğini ve huzursuzlukların başgösterdiği-
ni; Millî Eğitim ve içişleri Bakanlığı müfettiş
leri tarafından gerekli soruşturmanın yapıldığı
nı basından ve aldığım özel mektuplardan öğ
renmiş bulunuyorum. 

Durumun gerçek yönü ile ne gibi işlem ya
pıldığının açıklanması? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 

Soruya Millî Eğitim Bakanlığının cevabını arz 
ediyorum: 

Uşak - Eşme ilçesinde 10 Kasım 1969 günü 
liseli öğrenciler Atatürk Anıtına gelmişler, is
tiklâl Marşı söylemişler, 400 - 500 kişilik bir 
grup oradan, kaymakamlığa yürümüşler, kay
makam aleyhine tezahürat yapmışlardır. 

İstiklâl Marşı söylenirken saçak tamiri ya
pan işçi, ihtiram duruşuna iştirak etmedi diye 
üzerine taş atılmış, bu taşlar özel idarenin 3 ca
mını kırmıştır. 

Valinin haberdar olması üzerine emniyet ve 
millî eğitim müdürleri vaka mahalline gelerek 
hâdiseyi yatıştırmışlardır. 

Hâdise 10 Kasım töreninin hazırlık çalışma-
lariyle ilgilidir. İlköğretim müdürü ve okul mü
dürleri 8 Kasım günü hazırlanmış, bu törende 
konuşma yüzünden kaymakamla müdür arasın
da münakaşa olmuş ve büyümüştür. 

Okul müdürünün tahriki olduğu teyidedil-
miştir. Okul müdürü daha önce geçirmiş bulun
duğu bir tahkikat nedeniyle de Eşme'den nak
ledilmiştir. 

Cevabımız bu kadardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turan. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
1,5 yıl önce vermiş olduğum sözlü soru öner

gesinin cevabının sırası bugün gelmiş bulun
maktadır. 

Aslında olay çok gerilerde kalmış, dolayı-
siyle bugün birçok yönü ile değerini kaybetmiş
tir. 

Ancak, olayın benim görüşümde değerini 
muhafaza eden bir yönü vardır. Atamalar ge
nellikle siyasal görüşlerin etkisi altında yapıl
dığı. için gerçek anlamda, gerçek yöneticiler 
bulunamamakta, dolayısiyle gerçek gücünü ve 
kuvvetini kendi varlığından, kültüründen, ka
fasından, meslekî yeteneğinden almadığı için
dir ki, birçok olaylara sebebolmaktadır. 

Benim bu münasebetle Sayın Bakandan bir 
ricam vardır; yönetici atamalarında mutlak an
lamda bir tarafsızlık içerisinde öğretmenin ger
çek yönünü, yani meslekî yönünü, kültürel yö
nünü esas ölçülerden geçirmek suretiyle atama
lar yapılsın ve gelişigüzel yönetici atamaları
na imkân verilmesin. Böylece sağlam esaslar ve 
prensiplere dayalı olarak yapılan yönetici ata
maların sonucu; okullarda, dairelerde, yani kı
saca millî eğitim alanında kuvvetli yöneticiler 
atanmış olacak ve siyasi baskılarla yapılan çü
rük atamaların önüne geçilmiş olacaktır. 

Tekrar ediyorum; benim bu münasebetle ri
cam budur. Halen bu ve buna benzer atamalar 
devam etmektedir, istiyoruz ki, Millî Eğitim Ba
kanlığında gerçek ölçüleri esas tutmak sure
tiyle yönetici atamaları yapılsın. Şu veya bu 
ölçülerin dışına çıkılsm, ki, o zaman millî eği
tim alanında her türlü başarı elde edilecektir. 
Aksi takdirde ilkel görüşlerle, siyasal düşünce
lerle yapılan atamaların sonunda hem görev ye
rini bulmıyacak, millî eğitim gerçek anlamda 
amaçlarına ulaşmıyacak, hem de bugün bura
da konuşulan olayda olduğu gibi birçok yeni 
yeni olaylar meydana çıkmaya devam edecek
tir. 

Bu hususun dikkatlice üzerinde durulmasını 
rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 
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26. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir efen
dim. 

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

BAŞKAN — Sayın önder?... Yok... Sayın 
Bakan hazır. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

28. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-
lu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu?... Yok. Sa
yın Bakan hazır. Soru düşmüştür efendim. 

29. <— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içmesuyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Hazır. Sayın 
Bakan?... Seyahatteler. Soru ertelenmiştir efen
dim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ben buluna
madım, benim sorum ertelenmiş galiba. Sayın 
Bakan münasip görürlerse.. 

BAŞKAN — Maalesef geçtik Sayın önder. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Hazır. Sayın 
Ulaştırma Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiştir 
efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Hazır. Sayın 
Adalet Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiştir efen
dim. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün izinli olması se
bebiyle sorusu ertelenmiştir efendim. 

33. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarınmy apımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Hazır. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir efendim. 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 

' yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?.. Hazır. Sayın 
Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?... Yok. Sayın 
Ticaret Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Palaoğlu ve ilgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?... Yok. Sayın 
Bakan?... Hazır. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

38. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümi'ük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?... Yok. Gümrük ve 
Tekel Bakanı?... Hazır. Soru bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 
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39. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Derinçay?... Yok. ilgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın özgüner?... Yok. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın YılmaR.. Yok. Sayın 
Bakan hazır. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kılıç?... Yok. Sayın Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar?... İzinli. So
ru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru, Sayın Soğukpınar izin
li olduğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Burada, Sa
yın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tanır?... Yok. Sayın Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — ilgili Bakan ve soru sahibi 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili Bakan 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yılmaz?... Yok. Sayın 
Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?... Burada, ilgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu?... Yok. Sayın 
Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Burada. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

53. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 
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BAŞKAN — Sayın öztürk?... Burada. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

54. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Koy İşleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?... Burada. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın özgüner?... Yok. ilgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu?... Yok. 
İlgili Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Kargılı?... Burada. Sa
yın Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Seydibeyoğlu?... Yok. 
ilgili Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

60. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu
nun, Elmalı hudutları içindeki-KaragöVün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu?... Yok. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

61. — Ördü 3Iilletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

BAŞKAN — Sayın Güley?... Yok. ilgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym işgüzar?... Burada? İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

63. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - İspir filçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

BAŞKAN — Saym Karaca?... Yok. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Güley?... Yok. İlgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğu için 
soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mutlu?... Yok. ilgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tanır ve ilgili bakanlar 
yok. Soru ertelenmiştir. 
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68. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakanlar 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın soru sahibi ve Bakan 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili Bakan 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Turan?... Burada. Millî 
Eğitim Bakanı?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Güner ve Sayın Başba
kan yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Gülcan?... ,Yok. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

75. — İstanbul Milletvekili Eşref D emir çay'-
%n, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 

edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN —Sayın Soğukpmar izinli olduğu 
için soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu?... Yok. Sa
yın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

81. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi hazır, ilgili Bakan 
yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın öztürk burada. İlgili Ba
kan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

*BAŞKAN — Sayın Kargılı?... Burada. Sa
yın Başbakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

85. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Gülcan?... Yok. ilgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelendi. 

86. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili Bakan yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — İlgili Bakan yok, soru ertelen
miştir. 

89. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Sayın Baytürk?... Burada. İlgili 
Bakan?... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgili Bakan?... Yok. Soru er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker yurt dışında vazifeli olduğu için sorusu er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Angı ve Sayın Başbakan 
yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu ve ilgili Ba
kan yok, »oru ertelenmiştir. 

96. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce şahlan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 
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BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelendi. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kangal ve ilgili Bakan 
yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın işgüzar? Burada, ilgili 
Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelennııiştir. 

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

(BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 
10i. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

faca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 

asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

BAŞKAN — Sayın Karaca? Yok. Sayın 
Bakan? Burada. Soru bir defaya mahisuis olmak 
üzere ertelenmiştir. 

105. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasınat 

dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

107. — 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) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 
108. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka

raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

BAŞKAN — ilgililer yok, ısoru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, ısoru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 
112. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 

Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltlanmasın daki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı yok, soru 
ertelenmiştir. 

113. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz've usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 
114. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 

yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 
115. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 

Konya ovasınnı sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

BAŞKAN — ilgililer yok, ;soru ertelenmiştir. 
116. — Ankara BlületueJcili Şinasi Özden-

oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın, «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 
117. — Amasya Milletvekili Vehbi . Meş-

hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yularında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur izinli ol
duğu için soru önergesi ertelenmiştir. 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin su 
taşkınlarından korunmasına ve selden zarar gö
ren arazilerin ıslahına, dair Köy îtleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanlık
larından sözlü sorusu (6/145) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 
119. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, 

İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrike evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

120. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Suriye'de hak ve menfaatleri za
rara uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine 'dair Dışişleri ve Mali
ye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

121. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet ça
lışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

122. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun spor karşılaşmalarında aldığımız mağlû
biyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sorusu (6/149) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 
123. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 

Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe Yur
dunun basılma olayına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

124. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haşhaş 
ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/151) 

BAŞKAN — ilgililer yok, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar izinli olduğu için sorusu ertelenmiştir. 

126. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/154) 

BAŞKAN — ilgili bakan yok, soru ertelen
miştir. 

127. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sdl'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 
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BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal bu ko-
nuida bir önerge göndermiş bulunuyorlar, okutu
yorum efendim : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin ikinci defa oya konulacak işler 

bölümünün 128 nci sırasında kayıtlı «Bir İranlı 
öğrencinin sınır dışı edilmesiyle ilgili» sözlü so
rumun yazılı soruya çevrilmesini saygı ile arz 
ve rica öderim. 

Sakarya 
Hayretin Uysal 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmesi husu
sunda gereği yapılacaktır efendim. 

128. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
hasında çıkan yüksek öğretmen oklularının kapa
tılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/156} 

BAŞKAN — Sayın Tural hazır, ilgili bakan 
yok, soru ertelenmiştir. 

129. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şahsa, 
Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan hükü
metleri arasında arabuluculuk görevi verilip ve
rilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/157) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
ın, devalüasyon kararını bir şahsın önceden öğ
renip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/158) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

131. — Manisa Milletvekili Yeli Bakirlinin, 
Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasından usul
süz olarak kredi verilen şahıslara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/159) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

132. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve şu
belerinden hangi il ve ilçe merkezlerindekilerin 
lağvedileceğine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/160) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Avustralya'da çalışan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

I BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

134. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'ın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe
derasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde yapa
cakları boykota dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/162) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

135. -^ Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrike Kanalet Fabrikasın
da çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/163) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Os
man Soğukpmar izinli olduğu için 136 nci sıra
daki sorusu ertelenmiştir. 

136. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan ve ücretle
rini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Os
man Soğukpmar izinli olduğu için 16 nci sıra
daki sorusu ertelenmiştir. 

137. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü
nün yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

138. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - .Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan-

\ larmdan sözlü sorusu (6/166) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

139. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkındaki 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Saym Os
man Soğukpmar izinli olduğundan 139 ncu sı
rada bulunan sorusu ertelenmiştir. 

140. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
| İstanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
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ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu ((i/168) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alnın) alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/1C9) 

BAŞKAN — ilgililer yok, poru ertelenmiştir. 

142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledilen 
tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

BAŞKAN — İlgili bakan yok, soru ertelen
miştir. 

143. — Kayseri Millet vekili Tufan Doğan 
A vşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana Kay
seri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil ve tâ
yinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

BAŞKAN — İlgililer yok, <?oru ertelenmiştir. 

144. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/172) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker yurt dışında 
görevli olduğundan sorusu ertelenmiştir. 

145. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tancın, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına dair 
Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Kaftan yok, ilgili bakan 
hazır, soru bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

146. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

BAŞKAN — İlgililer yok, soru ertelenmiştir. 

147. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgelerinden ne 
miktar mubayaa yapıldığına dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/175) 

BAŞKAN — Turhan Özgüner yok, ilgili Ba
kan hazır. Soru bir defaya niahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

148. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kolera asısı yapılmasına tatil günleri de devam 
edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/176) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker izinli oldu
ğundan sorusu ertelenmiştir. 

149. —• Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, öğ
retmenlere yapılan saldırıl arın önlenmesi için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/177) 

BAŞKAN — Başbakan yok, soru ertelenmiş
tir, 

150. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Karadeniz Bölgesinin Lâdik Ovasındaki gölün 
kurutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/178) 

BAŞKAN — Jlgililer yok, poru ertelenmiştir. 

151. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzun-
cr'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tek
nik okulların sanat enstitülerine dayalı olarak 
tedrisata devam edip etmiyeceğine dair Millî 
Eğilim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner hazır, ilgili Ba
kan yok, soru ertelenmiştir. 

152. — Ankara Millet vekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Bask an vekil inin tutum 
ve davranışına dair t çişi eri Bakanından sözlü so
rusu, (6/180) 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar izinli 
olduğundan soru ertelenmiştir. 

153. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa 1 Asesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker görevli bu
lunduğundan sorusu ertelenmiştir. 

Sorularla ilgili gündem maddelerimiz bitmiş 
bulunduğundan araştırmalar ve genel görüşme
lerle ilgili bölüme geçiyoruz efendim. 
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IV. - BAŞKANLIK DİVANININ 

12. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
ıı un, Anayasa Mahkemesi karan üzerine 9 Tem
muz 1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son 
vermesi gereken özel yüksek okulların bir çözü
me bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/35) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge vardır. 

Sayın Uğrasızoğlu bu önergenizle gündemi
mizin 82 nci sırasında yer alan genel görüşme 
önergenizin bütün işlere takdimen öne alınma
sını istiyorsunuz. Bunu okutacağım, ancak aca
ba genel görüşmenin prosedürü içinde gruplar
la ve ilgili bakanla bir irtibatınız oldu mu? Bu 
önergeniz kabul edildiği takdirde fiilî bir im
kânsızlıkla karşıkarşıya kalabilir miyiz? 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bilemi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde önergenizi okutacağım. 
F kat bir fiilî imkânsızlıkla karşılaşmak ihti
mali karşısında bu önergenizi bir başka gün be
lirtmek suretiyle tadil eder misiniz? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkanım, konu önemlidir ve zaman da çok dar
dır. Sayın Bakan da biraz evvel buradaydılar, 
meseleyi biliyorlar. Hiç olmazsa grupların da 
hazır bulunduğu bir zamanda okutulsun, gün
deme alınıp alınmaması hususunu tesbit edelim, 
ondan sonra geri bırakılmasını kararlaştırırız. 

BAŞKAN — önemli olduğunu biliyorum 
efendim, önergenizi de okutacağım, fakat ter
cihinizi öğrenmek isterim. 

önergenizi okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin özel yüksek okul

larla ilgili kararı 9 Temmuz 1971 tarihinde yü
rürlüğe gireceğinden,- zamanın darlığı ve bu se-
neki Meclis çalışmalarının sona ermesi yaklaş
mış olduğundan, bu okullarla ilgili son karar 
merciinin de Yüksek Mecliste bulunması sebe
biyle, bu husustaki Hükümet çalışmalarına va
kit geçirmeksizin ışık tutabilmek maksadiyle 
özel yüksek okullarla ilgili genel görüşme öner
gemin öncelikle ve gündemdeki diğer önerge
lere takdimen gündeme alınıp alınamaması 
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G-ENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I hususunun görüşülmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyuru
nuz Sayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Genel görüşmenin gündemde yer almış olan 
diğer hususlara takdimen ve Öncelikle, ivedi
likle görüşülmesi diye bir usul yoktur. Eğer 
çok önemli ise gensoru yaparlar. Anayasa bu
na imkân vermektedir. Çok önemli ise, muay
yen günde görüşülmesi bakımından gensoruya 
çevrilir, elbette yerini bulur; ama genel görüş
melerde «öncelik, ivedilik ve takdimen görü
şülme» hususu burada uygulanmamıştır. Çün
kü böyle bir uygulama olursa, burada bâzı ko
nuların takdimen görüşülmesi hususunda mü
temadiyen önergeler verilecektir ve ekseriyet 
grupları daima konularının önce görüşülmesini 
sağlıyacaktır, * ama ekseriyete sahibolmıyan 
gruplar veya müstakil olarak verilmiş bulunan 
önergeler daima arkada kalacaktır. 

Hayır Sayın Başkan, bu konudaki bir öner
genin oylanması da mümkün değildir. Eğer 
'böyle bir önerge oylanacak ise bu konunun 
usulü münakaşasının açılması gerekir. Aksi 
takdirde bunun tahakkuku mümkün değildir. 

Sebebi şu genel görüşmeler gensoru prose
dürüne göre muamele görür ve okunduğu za
man, «yerini alacaktır» denir. Yerini, sırasını 
almış, 82 nci sırada. Arkadaşımız eğer bu ko
nunun öncelikle görüşülmesini arzu ediyorsa 
gensoru haline çevirir ve burada en önce görü
şülmesi mümkün olur. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu açıklığa 
kavuşturmak istiyorum. Bendeniz Sayın Şe
ner'e bu önergenin oylanmasının mümkün olup 
olmadığı hususunda söz vermiş değilim; bu 
önergenin lehinde veya aleyhidne söz istiyen 
arkadaşlarıma söz vermiş bulunuyorum. Sayın 
Şener de aleyhte söz almıştır, onun için söz ver-

I dim. 
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Aslmda bu tarzda tatbikatımız olmuştur. 
Hatırladığıma göre de Sayın Satır'ın önergesi 
takdimen ve içtüzüğün de 89 ncu maddesi hük
müne istinaden... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan* onlar birleştirilmişti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz beyefen
di, ben konuşmamı bitireyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ama benim 
söylediklerimi yanlış anlıyarak bir hükme va
rırsanız, ondan olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman benim söylediklerim 
de anlaşılmaz beyefendi. Lütfen oturunuz efen
dim yerinize. 

AHMET ŞENER (Traton) — Hayır Satır'-
mki 'öyle değildi. 

BAŞKAN — Beyefendi, müsaade buyuru
nuz. 

Umûmi Heyet karar verir, Umumi Heyet gün
demine hâkimidir. Yani mutlaka sizin dediğiniz
le bu Meclisin çalışması şekil alacaksa, o hiç 
mümkün değil beyefendi. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben öyle bir 
şey söylemedim. 

BAŞKAN — Ama konuşturmuyorsunuz, ba
na imkân vermiyorsunuz beyefendi. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bana sataşa
rak konuşamazsınız Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Rica ederim, sataşma bahis ko
nusu değil beyefendi. Ben verdiğim sözün mâ
nasını açıklığa kavuşturmak istedim; bundan 
sonra konuşacak arkadaşlarımın konuşma yön
lerini tâyin bakımından efendim. 

Sayın Uğrasızoğlu, lehte söz istemiştiniz, bu
yurunuz efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Özel yüksek okullar konusu Türkiye çapın
da yaygınlaşmış ve yüzbinleri aşan aileyi iljgi-
lenfdliren ve her şeyden evvel yüksek Meclisini
zi de ilgilendiren önemli bir konudur ve bu, Yük-
B?!S Heyetinizce de bilindiği gibi 9 Temmuz ta
rihine kadar mutlaka karara bağlanması icabe-
den bir konudur. Diğer konulardan tamamen 
ayrı bir özelliği vardır. Binaenaleıylh, yarın bir
takım tedbir kanunları geldiği zaman bu mese
leyi konuşmak imkânsız hâsıl olmayacaktır. Hü
kümet çalışıyor; birtakım kararlar, tedbirler 

üzerinde durmaktadır. Bunlar buraya gelecek
tir. Ben arzu ettim M, sion merci olan Yüksek 
Heyetinizin bu husustaki görüşü ortaya konmuş 
olsun; Hükümet, çalışmalarında bu görüşleri
mizden gerekli şekilde faydalanılmış olsun. Ga
yet iyi niyetle getirilmiş ve zaman darlığı se
bebiyle takdim edilmiş olan bir önergedir. 

Sayın Şener arkadaşımın niçin telâşa düştü
ğünü anlıiyamadun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Telâş mı?.. 
Ne telâşı Sayın Başkan? Tavzih etsin. 

BAŞKAN — Kelimeler üzerinde durmayınız 
Sayın Şener, rica ederini. 

Delvam buyurun efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU ((Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, her hangi bir kötü niyetle 
söylemedim. Meseleye bir hal çaresi bulmamız 
gerekir. Zataâliniz, Yüksek Meclisin tedbir al
ması hususunda, önergenin yerinde kalması hu
susunda istical gösterdiniz, o bakımdan arz et
tim. Başka bir niyetim yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gensoru ha
line getirin o halde. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, lütfen ko
nu ile ilgili görüşün, 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Muh
terem Başkan, anlayış ve müsamahanıza çok te
şekkür ederim... 

BAŞKAN — Müsamaha durumunda bırak
mayınız bizi efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bu 
kadar önemli olan bir konudur, zaman darlığı 
sebebiyle ve yanlış bir istikamete sürüklenme
mesi bakımından fevkalâde önemlidir. 

Gazetelerde birtakım mütalâalar okumakta
yız ve bu mütalâalar meyanmda bir Relform Ko
misyonunun kurulduğu, hattâ hattâ bu Reform 
Komisyonunun başına sol temayüllü bir zatın 
getirildiği, eğitim meselelerimilzin daha da çık
maz bir istikamete sürüklenme temayülünde ol
duğu sezilmektedir. Bu durum karşısında me
sele bir kat daha önem arz etmektedir. Yüksek 
Heyetiniz karar verir de bu meseleyi arz eder
sek... 

NEıODEjT UĞUR (İstanbul) — Peşin hüküm
le konuşuyorsunuz, görmeden söylüyorsunuz, 
daha işe başlamadan adam yıpratıyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söyleyin Hü
kümete, bir de sağcı getirsin oraya. 
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NECDET UĞUR (istanbul) — Sağ - s?l 
meselesi değil, doğru - yanlış meselesi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Dâvamla) — Ana

yasamızın mevcut hükümleri dairesinde mesele
ye bir hal çaresi bulma imkânına kavuşmuş ola
cağız. Aksi takdirde meseleyi gürültüye getir
miş oluruz, boğmuş oluruz. Bu sebepten dolayı 
önergemi arz ettim ve bunun, Sayın Başkanın 
izah buyurdukları gibi, birkaç tane örneği var
dır. Genel görüşmeler takdimen görüşülebilir. 
Önergemi bu maksatla verdim, takdir Yüce He
yetinizindir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın işgüzar, siz lehte mi, 

aleyhte mi?. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, siz lehte mi 
aleyhte mi efendim 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Üzerin
de. 

BAŞKAN — üzerinde olmuyor efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem mil

letvekilleri, özel yüksek okullarla ilgili kanunun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
üzerine ortaya çıkan meselenin halledilmesini 
istiyen arkadaşımızın Yüce Meclise vermiş ol
duğu genel görüşme önergesinin her şeye tak
dimen öne alınmasını sağlamak üzere vermiş 
olduğu önergenin aleyhimde söz aldım. 

Her şeye takdimen öne alınma meselesinin 
Yüce Meclisin daha önce almış olduğu karara 
uygun olduğu iddiası üzerinde durmadan, ben
deniz kısaca bir iki noktaya temas etmek isti
yorum. 

^Muhterem önerigö sahibi arkadaşımızın bura
da beyan ettikleri gibi 70 bin kişiyi ilgilendiren 
önemli bir konudur bu konu. Genel görüşme 
önergesinin her şeye takdimen ele alınmak su
retiyle burada müzakere edilmesinde fayda da 
vardır. Ancak, şunu hemen ifade edelim ki, 
müddetin 9 Temmuzda sona ereceğini de dik
kate almak suretiyle, Hükümetin özel okullarla 
ilgili bir kanun tasarısı hasırladıklarını ve 
meclislere ya verildiği ya da verilmek üzere 
olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız. 

Yüce Mecliste fikirlere hürmet var ise ve 
burada konular tartışılırken iyi olan noktalara 
itibar edilmesi icalbediyor ise; o takdirde bura-

I ya Hükümet tarafından hazırlanıp getirilen, bu 
konuda ihtisas yapmış kişilerin de fikirlerini 
içinde toplıyan tasarı Yüce Meclise geldiği za
man; gruplar olarak ve grupların dıişırJdaki 
milletvekillerinin konuşmalarını beşer dakika ile 
tahdidetmemek suretiyle buralda konuşma im
kânları sağlanırsa, işte o zaman bu konu enine 
boyuna tartışılmak suretiyle, değişiklik öner
geleri üzerinde de durularak, bu konu daha iyi 
bir neticeye varır. 

Bu sebeple, yeni bir kanun tasarısının Mec
lise sevk edildiğini de dikkate alarak, bu konu
nun genel görüşme şeklinde ele alınmasının ben
deniz aleiyhindeyim. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşımız Ahmet Şe
ner'in burada beyan ettiği bir konu da gerçek
ten yerindedir. Anayasamızın 89 ncu maddesi 
ve mütaakıp maddeleri sarihtir. O takdirde grup 
adedi fazla olanlar daima genel görüşme konu
larını buraya getirecek ve oylanmasını istiye-
rek her şeye takdimen görüşülmesini Bağlıya
caklardır. içtüzüğümüzün 36 ncı maddesi de, 
ancak komisyonlarda zamanında görüşülmiyen 
kanun tasarılarının gündeme alınmasını iste
mek yetkisini vermiştir bizlere. 

Muhterem arkadaşlarıma saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
624 sayılı özel okullara ait kanun hakkında 

'bir Araştırma Komisyonunda vazife görmüş, ay
nı zamanda bunu teferruatiyle incelemıiş bir ar
kadaşımız olarak, her hangi bir polemiğe girme
den meseleyi kısaca izah etmekte fayda olduğu 
kanısındayım. 

Gazetelerde okuduğumuza göre, Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkilileri bir tasarı haızırlryarak Hü
kümet Başkanlığına vermiştir. 

Benim üzerinde durmak istediğim önemli 
nokta şu: Bu tasarıyı hazırlıyanlar ve ön çalış
mayı yapan arkadaşların fikir yalpısı bakımın
dan ve bu okulların tatbikatta ne şekil alacağı 
düşüncesi bakımından ayrı bir önem taşıdığını 
burada açıklamakta bilhassa fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Bir konu fikir itibariyle gayet güzel tanzim 
edilir, fakat tatbikata koyduğunuz zaman bu

nun bir sürü aksaklıkları ve noksanlıkları mey
dana çıkabilir. Yüce Mecliste tatbikattan gelen 

I ve bu okulların iç yüzünü gayet iyi bilen arka-
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dağlarımız bulunduğuna göre, tasarı komisyon
lara gelmeden önce, burada bu konuyla ilgili, 
bu konuyu yakmen tanıyan, bu konu hakkında 
fikir sahibi arkadaşlarımızın mütalâalarını al
mak ve ondan sonra bu tasarının n'oksan olan 
kısımları var ise, bunları tasarıya ithal etmek 
suretiyle, Hükümet tarafından noksanlıklar ik
mal edilerek bu konunun komisyonlara ve Yüce 
Meclisimize gelmesinde bir mahzur yoktur sa
nırım. 

Bizim görüşümüz oldur ki, bu konunun mü
zakeresinde mutlak surette fayda var, kolaylık 
var, doğruyu bulma imkânı var. Ben Sayın Şe
ner'in fikirlerinin bir kısmına iltihak ediyorum, 
doğrudur. Bu konunun önemine binaen buna 
iltifat buyurulmasmda fayda var sanırım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, iki lehte, iki aleyhte 

olmak üzere dört arkadaşımız konuşmuş bulun
maktadır. Önerigeyi oylarınıza sunuyorum.. 

II - YOKLAMA 

(O. H. P. ne mensup 5 milletvekili yoklama 
isteği ile ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sayın 
Sadrettin Çamga, Saym Mehmet Aytuğ, Sayın 
Eşref Derinıçay ve Sayın Mustafa Çalıkoğlu ço
ğunluğumuzun bulunmadığını iddia etmektedir
ler. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Ad okunmak 
suretiyle yapılsın yoklama. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ya
pacağım. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, bütçe Plân Komisyo
nunda mesaide bulunan arkadaşlarımız dahil ol
anak üzere, isim okumak suretiyle yaptığımız 
yoklamanın sonucunu arz ediyorum: Yoklamaya 
123 saym üye katılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle çoğunluğumuzun mevcudolmadığı 
anlaşılmıştır. 13 . 5 . 1971 Perşembe günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saatti: 17,17 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

154. —• Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydın'a bağlı Gölcük köyünde İmar ve İskân 
Bakanlığınca yaptırılan konutların teslim şekli
ne dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Ay-
kan ile İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babür-
oğlu'nun yazılı cevapları (7/344) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve İmar İs

kân bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassut buyurulmasmı saygı ile 
rica ederim. 

26 . 10 . 1070 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru: Aydın'in Umurlu bucağına bağlı Göl
cük köyünün yeri değiştirilmiş ve İmar ve İskân 

Bakanlığınca yeni köy yerinde 66 konut inşa 
edilmiştir. 

a) Bu konutların köylüye teslim şartları 
nedir? Borç miktarı ne kadar olup, bu nasıl öde
necektir? 

b) Köyün nakil meselesi ele alındığında 
köyde bulunmıyan veya aşağıya, yeni mahalle 
inmek totemiyen 30 aile nerede ikamet edecek
tir? Bunlar için Yeniklöyde ayrıca ev inşa etme
yi düşünüyor musunuz? 

Yeni Gölcük köyünün merası, mezarlığı yok
tur. Evlerin yapıldığı yer, sahipli arazi ile çev
rilmiş durumdadır. Yeni -evlerde barınabilmek 
için köye mera ve mezarlık için arazi temini 
şarttır. Bu hususu Hükümet nasıl gerçekleştire
cektir? Köyün nakli kararı alınırken, bütün bu 
ihtiyaçların giderileceği va'dedildiği halde, bu-
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gün köy bir tecrit kampı manzarası arz etmek
tedir. Mera ve mezarlık için köyün arazi istim
lâk etmesi ise maddeten imkânsızdır. Bu yüz
den, tehlike arz ettiği halde, köylü eski köyden 
kopup, yeniköye tanınmamaktadır. Köye mera 
ve mezarlık yeri temini için neler yapmayı dü
şünmektesiniz? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 3 . 5 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı: 1485 

IKonu: Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm sforu öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 5 . 12 . 1970 gün ve 7 - 344/2510 -18522 

sayılı yazınız, 
Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz" 

tarafından Başkanlığınıza sunulup, bir örneği 
de imar ve iskân Bakanlığı ile Bakanlığıma tev
di buyurulan, «Aydın'a bağlı Gölcük köyünde 
İmar ve İskân BakanlığınJca yaptırılan konut
ların teslim şekli ve köye mera arazisi temini 
hakkında» ki 26 . 10 . 1)970 tarihli yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısımlariy-
le ilgili cevap ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilfeilerinifce arz öderim. 
Cevdet Aykan 

Köy işleri Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
ın, «Aydın'a bağlı Gölcük köyünde imar ve is-. 
kân Bakanlığınca yaptırılan konutların teslim 
şekli» ne dair Millet Meclisi Başkanlığının 
5 . 12 . 1970 gün ve 7-344/2510-18522 sayılı 
yazılarına ekli olarak alınan ve Koy işleri ile 
imar ve iskân bakanlarınlca yazılı olarak cevap
landırılması istenilen 26 . 10 . 1970 günlü öner
gesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısımlarına ait 
cevabıdır. 

1. Eski Gölcük köyü ile yeni Gölcük köyü 
arasında 12 Km. mesafe bulunduğu ve bu iki 
köyü birbirine bağlıyan yolun ham bir yol ol
duğu, ancak yaz günlerinde vasıta işliyebildiği, 
büyük tonajlı taşıtların bu yolda çalışamadığı, 

2. Halen bir kısım ailenin oturduğu eski 
köylerinde iken de teamül veçlhile -kullana gel
dikleri veya tahsisli meralarının bulunmadığı, 
hayvanlarını zeytinlik, baJhiçe ve tarla araları 

ile eski köyde kalan 150 dönüm mezarlıkta kar
şılıklı anlayış göstermek suretiyle ildareten ot
latmakta oldukları, 

3. Henüz kadastrosu yapılmamış olan Göl
cük köyünde Hazineye ait her hangi bir gayri
menkulun bulunmadığı, köy arazisi dağlık bir 
durumda olduğundan ekseriyetle zeytinciliğin 
esas geçim kaynağı olduğu, 

4. Yeni köy yerleşiminin 50 dönümlük bir 
arazi üzerine yapıldığı, bu sahada 06 ev bir okul 
inşa edildiği, civarı tapulu şalhıs tarlaları ile 
çevrili olduğu, mera ve mezarlıklarının bulun
madığı, 

Anlaşılmıştır. 
Köyün hududu dâhilinde köy tüzel kişiliği

ne ait ve teamüle müstenit veya tahsisli bir 
meraları bulunmadığı gibi Hazineye ait tapuca 
müseccel arazide olmadığından, mezarlık ve me
ra tahsisi cihetine gidilmesi mümkün görülme
mektedir. 

Ancak; Gölcük köyüne mücavir köylerde, 
Çiftçiyi topraklandırma Kanununun uygulama
sına geçildiği ve bu köylere ihtiyaçtan fazla 
mera belirtildiği takdirde 5618 sayılı Kanuna 
göre adı geçen köye de mera taihsisi cihetine 
gidilmesi mümkündür. 

T. O. 
imar ve iskân Bakanlığı 8 . 4 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
iSayı : 1231 

Konu: Aydm Milletvekili Sa
yın M. Kemal Yılmaz'm ya-
ızılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 5 . 2 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/344 - 2510/18522 sayılı yazı. 
Aydın'a bağlı Göldük köyünde Bakanlığı

mızca yaptırılan konutların teslim şekline dair1 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır; 

a) Aydın ilinin Umurlu bucağına bağlı Göl
cük köyündeki heyelan sebebiyle afetzedelerden 
66 aile, civardaki imam köyü hudutları dâhi
line yerleştirilmişlerdir. 

66 aileye ait konutların inşaatı bitmiştir. 
Âfetler Kanununun 40 ncı maddesi esaslarına 
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göre tavan 20 000 er lira üzerinden borçlandı
rılmışlar ve ipotekleri tesis olunmuştur. 

Konutların kesin maliyetleri hesaplanmak 
üzeredir. En son yapılan incelemede beher ko
nut maliyetinin 18 000 Tl. civarında olacağı an
laşılmaktadır. 

Afetzedelere yapılan yardımlar, faizsiz olup 
ipotek tesis tarihinden itibaren 30 yıl eşit tak
sitler halind eâfeiteedelerce ödenecektir. 

b) Bu köy afetzedelerinden 30 kadarı, za
manında talep ve taahhütname vermedikleri için 
yeni yerleşme yerinde bunlara konut yapılma
mıştır. Son incelemede, bunların da taşınmayı 
kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Bütçe imkânları
na göre bu afetzedelere de aynı yerde konut 
yapılması sağlanacaktır. 

Yeni kurulan köyün mera ve mezarlık prob
lemleri Köy işleri Bakanlığını ilgilendirmekte
dir. 

İmar ve İskân Bakanı 
ıSelâihattin Balbürcğlu 

155. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
ın, Harmana Bölgesi?ıde üretilen mısır miktarı
na ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu 
bölgedeki illerden ne kadar mısır alındığına dair 
sorusu ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Çi-
lingiroğlu ile Tarım Bakanı İlhami Ertem'in 
yazılı cevaplan (7/364) 

7 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Tarim, sayın 

Ticaret, ve Sanayi bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı say
gılarımla rlica ederim. 

Hayrelttin Uysal 
iSakarya Milletvekili 

Marmara Bölgesinde lönemli miktarda mı
sır üretildiği bilinmektedir. Bu bölgede bazı 
illerde köylü özellikle seçimlini mısır ürünün
den sağlamaktadır. Fakat beş altı yıldır mısır1 

ürünü üzerinde hesaplı ve açık bir sömürü 
oyunu oynanmaktadır. 

Mısır ürünü fiyatları özellikle nişasta fab
rikalarının kontrolü altında bulunmaktadır. 

Hükümet, taban fiyat olarak mısır ürünü
ne 95 kuruş tesflbit etmiş olmasına rağmen, ye
terli olmamakla beraber, köylü bu fiyattan da
ha mısırını satamamaktadır. Toprak Mahsulle
ri OfM mısrr alımında zorluklar çıkartmakta, 

alımı sürüncemede bırakmakta ve dolaynsiy'3 
köylü mısırını aracılara 75 - 85 kurulsa kapüır-
maktadır. Böylece bu hesaplı ve açık dunun
dan aracılar, nişasta fabrikaları istifade ede
rek, mısır üreticisi zarar görmektedir. 

Gerçekte Hükümetin mısır ürününe 95 ku
ruş taban fiyat vermesi de yfeiterli olmamıştır. 

Üreticinin, Ibulgün piyasadan aldıkları git
tikçe pahaMaşmakta, köylünün celbinden geti
rilenin iki misli para çıkmaktadır. 

Diğer1 taraftan köylünün emieğinden ve 
ürettiği mısırdan nişasta, glikoz, mısırözü 
yağı ve diğer yan maddeler imal eden Yarım
ca, Vaniköy, Nişlkoz fabrikaları ise fiyatlar 
üzerinde birleşerek istedikleri gibi oynıyalbil-
mektedirler. Çünkü ürleticinin birliği yoktur 
ve bu birliğin meydana getirdiği böyle sanayi 
(tesisleri yloktur. 

Bu fabrikaların mısır üreticisine ödediği fi
yatlarla kendilerine «ağladıkları tatlı kârlar 
arasındaki büyük dengesizlik ufak bir arattır
ma ile ortaya çıkarılabilir. 

Bu sanayi dalında önemli bir rol oynıyan 
mısır ürünü için Hükümet gerçekte 95 kuruş 
değil en azından 125 kuruşluk bir taban fiyat 
getirmel idi. 

(Bir başka geriçek de şu : Yarımca Nişasta 
Fabrikasına yabancı sermaye sokulmuştur. Bu 
sermaye bu sanayi dalını da tekelleştirmek ve 
böylece basit bir ısanayi dalanda transferleri ile, 
tatlı kârları ile üreticiye dek varan bir sömü
rü çarkını işletmek hedefini almış bulunuyor. 
Buna nasıl müsaade edilmiş, insanın aklı al
mıyor. 

1. Marmara Bölgesinde, il il açıklanmak 
kaydıiyle, yıfllda ne kadar mısır üretiliyor? 

2. Toprak Mahsulleri Ofisi kendisine geti
rilen bütün mısırı parasını derhal ödeyip he
men almış mıdır, miktarı il il ne kadardır? 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin Sakarya il 
merkezinden ve diğer ilçelerinden aldığı mısır 
miktarı ne kadardır, ödediği fiyat nedir? 

4. Toprak Mahssulleri Ofisi mısırın 95 ku
ruştan alınacağını mahallî araçlarla, ilân edip 
mısır üreticisinle duyurmuş mudur? 

5. Yarımca, Vaniköy, Naşkoz ve diğer ni
şasta fabrikaları 1965, 1966, 1967, 1968, 1%9, 
1970 yıllarında ayrı ayrı, doğrudan üreticiden 
ve tüccardan ne kadar mısır almışlar, bunla
rın yıl yıl kilo fiyatları ne olmuştur? 
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6. Bu fabrikaların mısırdan çıkardıkları 
maddelerin mısıra oranı ve çıkardıkları (bu 
maddelerin toktan piyasaya satış fiyatları ne
dir? 

7. Adı geçen !bu fabrikalarda ne kadar 
işçi ve personel çalışmakta, asgari işçi ve per
sonel ücreti ne olmaktadır Ayrı ayrı bildirili 
miesi. 

8. Bu falbrikaların ayn ayrı kuruluş ser
mayesi nedir? 1966 yılından 1970 yılma kadar 
ayrı ayrı olmak üzere yıllık kârları ne olmuş* 
tur? 

9. yarımca Nişasta Fabrikasının yabancı 
ısermaye tarafından ©le geçirilmesine Hükümet 
ne demektedir, millî çııkarlanımaiz açısından bu 
hususu Hükümet nasıl değterlendliriyıor? 

10. Hükümet, misır ürününün düşük fiyat
larla üreticinin elinden alınmasını önliyecek 
no gibi tedbirler düşünüyor? 

11. ıMılsıfa, Hükümetin 125 (kuruş taiban fi
yatı vermesi gerekmez mi, bu konuda ne düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 30 . 4 . 1971 

Müsteşarlık 
Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9/148 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18'. 151 . 1970 tarife ve Kanunlar 

Müdürlüğü 7/364 - 2559/19034 sayılı yazı
ları : 

Marmara Bölgesinde üretilen mısır mik
tarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
ibu gölgedeki illerden ne kadar mısır alındı
ğına dair Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
Bakanlığımız ile ilgili kısmına dair cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

'Saygılarımızla arz ederim. 
Ayhan Çilinıgiroğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yazılı soru önergesine Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı cevabıdır : 

Oovap 5. Marmara Bölgesinde bulunan 
belli başlı nişasta fabrikalarının 1965 - 1970 
yılları mısır alım miktarı ve fiyatları ekli lis
tede takdim edilmiştir. 

Fiyatlar genellikle tüccar 'elinden alım fi
yatları olup, falbrika yetkilileri, üretici ile 
tüccar fiyatları anasında kilo başına iki ku
ruşluk bir fark olduğunu ifade etmektedirler. 

Cevap 6. Fabrikaların mısırdan çıkardığı 
maddelerin mısıra oranı ve piyasaya satış 
fiyatları : 

Örnek olarak Besin ve Mısır Sanayii A.O. 
alınmış ve hesaplar bu fabrikaya göre yapıl
mıştır. 

a) 100 kg. mısır alındığında (95 krş./kg.) 
100 x 95 = Tl. mısır bedeli. 
'b) Üretilen mamullerin satış fiyatları 

ile değerlendirilmesi 183.16 Tl. 
Oran 183.16 = 1.92 oran % 192 dir. 

95 

c) üretilen mamullerin bugünkü toptan 
ortalama satış fiyatları : 

Glikoz - dökme 280 krş./kg. (vergili) 
Glikoz - tenekeli 287 krş/kıg. (verligili) 
Nişasta 230 krş/kg 
Protoin 1.22 
Griz 66 
Küspe 1.09 
Hammısır özü yağı 6.50 

Cevap 7. — Zafer Nişasta ve Glikoz Fabri
kasında 55 eleman çalışmaktadır. Aylık brüt 
tutarları 50 000 ile 92 000 TL. arasında değiş
mektedir. Ayrıca senede bir maaş tutarında 
meblâğ net ikramiye oarak, her gün için 3 TL. 
yemek bedeli, senede 240 TL. elbise parası, 250 
'TL. odun bedeli, her çocuk için 10 TL. asitli 
yerlerde çalışmaları günde 1 TL. yoğurt, süt 
parası, ıslak yerlerde çalışanlara çizme ve lâs
tik gibi giyecek eşyası verilmektedir. 

Cevap 8. — Şirketlerin kuruluş sermayesi 
ve yıllık kârları aşağıda gösterilmiştir. 

1. IBesin ve Mısır Sanayi A. Ş. (Yarımca) 
Şirk'tin kuruluş sermayesi : 2 000 000 TL. 
Halihazır sermayesi : 8 500 000 TL. 
Yıllık kârlar : 
1965 yılı kârı 702 068 TL. 
1966 » » 1 048 534 TL. 
1967 » » 3 856 468 TL. 
1968 (9 aylık) 2- 342 534 TL. 

354 -



1 Ekim 1968 - 30 Eylül (1069) 2 553 316 TL. 
1 Ekim 1969 - 30 Eylül (1970) 3 435 472 TL. 
•2. Zafer Nişasta ve Glikoz Fabrikası (Ada

pazarı) 
Kuruluş sermayesi : 600 000 TL. 
Yıllık kârlar : 
1965 yılı kârı 152 809 TL. 
1966 » » 27 789 TL. 
1967 » » 436 152 TL. 
1968 » zarar 93 420 TL. 
1969 » kân 344 813 TL. 
1970 » » 350 000 TL. 

Yıllar itibariyle Mısır alımı miktar ve fiyatları 
1 

Ot 

1 

Firma adı 

Vanüköy 
istanbul 

Nişkoz Sanayi ve Ti
caret A. Ş. 

1965 

Mikt. Fiyat 
(Ton) (Krş.) 

4 914 72.5 

18 540 71.6 

1966 

Mikt. Fiyat 
(Ton) (Krş.) 

5 092 85.7 

18 400 83 

1967 

Mikt. Fiyat 
(Ton) (Krş.) 

7 177 

18 384 83.6 

1968 

Mikt. Fiyat 
(Ton) (İKrş.) 

7 531 

15 576 86.1 

Mik 
<To 

4 7 

20 1 
Sakarya 

Besin ve Mısır Sanayi 
A. Ş. 22 107 76.4 23 408 89.6 24 488 84.2 23 600 86 27 0 

Kocaeli 
Bekir Şar Halefi Ke
mal Şar 3 916 66.3 2 691 82.9 3 879 82.7 2 622 86.5 4 0 

Sakarya 
Uncular Gıda Madde
leri Ticaret ve Sanayi 
Ltd. Şti. — — — — 2 720 81.5 2 527 88.2 2 0 
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T. C 13 . 1 . 1971 
Tarım, Bakanlığı 
özel Kalem Md. 

Sayı : 1079/F - 53 
Konu : Sayın Hayret
tin Uysal'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18 . 12 . 1970 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 7/364 - 25597/19034 sayılı yazılan. 

1965 1966 
İli 

îstanbujl 
Kocaeli 
Sakarya 
Bursa 
Balıkesir 
Tekirdağ 
Çanakkale 
Bilecik 
Bolu 

Toplanı 

(ITon) 

12 748 
20 833 
52 685 
28 870 
33 551 
19 460 
16 276 
6 88i 
29 636 

220 940 

•.(Ton) 

9 087 
17 643 
66 086 
31i 209 
40 312 
22 631 
16 765 
4 590 
50 769 

259 092 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
tlhamıi Ertem1 

Tarım Bakanı 

T. C. 23 . 1 . 1971 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Şube remzi ve No. 4/155 - 6/1237 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 12 . 1970 tarihli, 7/364/2559 -

19034 sayılı yazınız. 

Marmara bölgesinde üretilen mısır mikta
rına ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu 
ıbölgtedeki illerden ne kadar mısır alındığına 
dair, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ta
rafından Tarım ve Sanayi Bakanlıkları ile Ba
kanlığımıza yöneltilen 7 . 11 . 1970 tarihli yazı
lı soru önergesindeki Bakanlığımızla ilgili hu
suslara ait cevaplar altlan çizili sorulara göre 
sırasiyle verilmiştir. 

Hükümet taban fiyatı olarak mısır ürünü-

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal'ın, Marmara bölgesinde ekilen mısır miktar-
lan ile ofisin alımlan ve bölgedeki nişasta fab
rikaları hakkındaki yazılı soru önergesinde 
Bakanlığımızı ilgilendiren maddeye cevabımı 
arz ediyorum-

Marmara bölgesindeki illerimizin son altı 
yıllık mısır üretim miktarlan aşağıidaki cet
velde gösterilmiştir. 

1967 
(Ton)' 

10 815 
18 425 
83 935 
31 898 
46 473 
19 650 
16 182 
3 745 
25 951 

257 074 

1968 
(ITon) 

1Q 246 
20 024 
84 321 
20 781 
43 701 
7 042 
15; 871 
4 002 
69 757 

275 745 

1969 
(Ton.) 

11 180 
18 875 
92 310 
23 190 
44 270 
7 676 
39 113 
4 017 
11 365 

251 996 

1970 
ı(Ton) 

10 400 
18 860 
82 340 
21 905 
43 975 
5 106 
19 256 
3 874 
68 500 

274 216 

ne 95 kuruş tesbit etmiş olmasına rağmen, ye
terli olmamakla beraber köylü bu fiyattan da
hi mısınnı satamamaktadır. Toprak Mahsulle
ri Ofisi mısır alımında zorluklar çıkartmakta, 
alımı sürüncemede bırakmakta ve dolayısiyle 
köylü mısınnı aracılara 75 - 85 kuruşa kaptır
maktadır. Böylece bu hesaplı ve açık durumdan 
aracılar, nişasta fabrikalan istifade ederek, 
mısır üreticisi zarar germektedir. 

Mısır bünyesinin hususiyeti icabı muhafa
zası güç bir maddedir. Bilhassa bu güçlükte 
ihtiva ettiği rutubetin önemi çok büyüktür. 

Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Biölge Mü
dürlüğünce Marmara bölgesinde yapılan tet-
kikatta; mısmn istihsalini mütaakıp % 27 ci-
vannda rutubet ihtiva ettiği, bu nisbetin an
cak Şubat sonlanna doğru normale inebildiği 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, ni
şasta ve glikoz fabrikalan dahi hasadı müta
akıp piyasaya çıkan mısırlan ancak hemen iş
lenebilecek miktara inhisar etmek kaydı ile sa-



M. Meclisi B : 98 12 . 5 . 19T1 O : 1 

tmalmakta ve bunun dışında stok tesisi mak-
sadiyle mülbayaada bulunmamaktadırlar. 

Diğer taraftan, yeni sene mahsulü mısır pi
yasaya çıktığı halde, sırf rutubet fazlalığı sebe
biyle 90 - 92 kuruştan muamele gördüğü halde 
eski sene mahsulü arızasız ve kuru mısırların 
100 - 102 kuruştan alıcı bulduğu anlaşılmakta
dır. 

Esasen, Toprak Mahsulleri Ofisinin geçmiş 
senelerdeki mısır alımları da daha çok Mart 
ve Nisan aylarında yapılmış bulunmaktadır. 

Mısır müstahsili rutubetten mütevellit mah
zuru bildiği için mısırını kışın hevenk halinde 
veya sergenlerde muhafaza ederek kurumasını 
ve dane haline getirilmesini mütaakıp daha zi
yade Mart ve Nisan aylarında piyasaya çıkar
maktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin mısır müstahsı-
hna bir zorluk çıkarılması söz konusu değil
dir. Muhafaza tekniğinin icabı olarak tesbit 
edilen ve satınalma şartlarına giren mısırlar 
derhal satmalınmaktadır. 

Gerçekte Hükümetin mısır ürününe 95 ku
ruş taban fiyat vermesi de yeterli olmamıştır. 

Millî Hububat Komitesi buğdaydan gayri 
ürünlerin fiyatlarının tesbitinde ekmeklik buğ
day fiyatını 100 kabul etmek suretiyle yem
lik hububat fiyatlarının bu fiyatın % 71,6 sı, 
yemeklik hububat fiyatlarının ise keza bu 
fiyatın % 76,6 sı oranında tesbitini öngörmüştür. 
Bu hesaba nazaran, ekmeklik buğday baş alım 
fiyatı 85 kuruş olduğuna göre,, mısır fiyatının 

85 X 76,6 
=• 65,11 kuruş olması gerekir. En 

100 
yüksek fiyat ödenen makarnalık (durum) buğ-

95 X 76,6 
day fiyatı ele alınırsa = 72,77, Ana-

100 
dolu beyaz (Polatlı kösesi) buğdayın baş alım 

90 X 76?6 
fiyatına nazaran da = 68,94 kuruş 

100 
olması lâzımdır. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı, üzere, mı
sır fiyatları buğday fiyatlarına nazaran tat
minkârdır. Aynı esastan hareketle mısırın 95 ku
ruşluk baş alım fiyatını nazara alarak buğday 
fiyatının tesbiti cihetine gidildiğinde,, yumuşak 
buğday baş alım fiyatının 124 kuruş olması lâ
zım gelmektedir. 

Diğer taraftan köylünün emeğinden ve üret
tiği mısırdan nişasta, glikoz, mısır özü yağı ve 
diğer yan maddeler imal eden Yarımca, Vani-
köy, Nişkoz fabrikaları ise fiyatlar üzerinde 
birleşerek istedikleri gibi oynıyabilmektedirler. 
Çünkü üreticinin birliği yoktur ve bu birliğin 
meydana getirdiği böyle sanayi tesisleri yok
tur. 

Bu fabrikaların mısır üreticisine ödediği fi
yatlarla kendilerine sağladıkları tatlı kârlar 
arasındaki büyük dengeszilik ufak biir araştır
ma ile ortaya çıkarılabilir. Bu sanayi dalında 
önemli bir rol oynıyan mısır ürünü için Hükü
met gerçekten 95 kuruş değil en azından 125 

İ kuruşluk bir taban fiyat getirmeli idi. 

Halen 6 aded nişasta ve glikoz fabrikası ile 
4 aded imalâthane mevcut olup fabrikaların bir 
tanesi gayrifaaldir. Fabrikaların 2 adedi (Niş
koz ve Zafer) Sakarya ilinde, 1 adedi (Yarım
ca) Kocaelinde, 1 adedi (Vaniköy) istanbul ve 
bir adedi de (Çorlu) Tekirdağ ilindedir. Faali
yette olmıyan Ali Dilmen'e ait fabrika,,Nişkoz 
fabrikası sahipleri tarafından satınalmmış olup 
çalıştırılmamaktadır. Bu fabrikaların yıllık mı
sır ihtiyaçları tahminen 75 000 ton civarında
dır. 

Umumiyetle, İstatistik Enstitüsü kayıtları
na nazaran mısır üretimi yaklaşık olarak 1 mil
yon tondur. 

Nişasta ve Glikoz fabrikalarının işledikleri 
mısır miktarının 1 milyon tonluk üretime nisbe-
ti ancak % 7J5 civarındadır. Mısır fiyatının 
teklif ve veçhile 125 kuruş olması halinde, yu
karıda temas deilen orantıya nazaran, ekmeklik 
buğday fiyatının 163 kuruş olması gerekir. 

Marmara Bölgesinde, il il açıklamak kaydı 
ile, yılda ne kadar mısır üretiliyor. 

— 357 — 
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Marmara Bölgesinde son 4 yılda üretilen mısır miktarı iller itibariyle şöyledir. 

iller 

Bursa 
Edirne 
istanbul 
Kırklareli 
Kocaeli 
«Sakarya 
'Tekirdağ 

1967 
'Ton 

31 898 
21 023 
10 815 
26 039 
18 426 
83 935 
19 '050 

1968 
Ton 

'20 781 
11 518 
10 246 
13 655 
20 024 
84 321 
7 042 

wm 
Ton 

23 190 
18 220 
11 180 
16 235 
18 875 
92 310 
7 676 

1970 
tahmini ton 

21 905 
'21 156 
10 129 
14 355 
18 875 
82 340 
5 1106 

Yekûn 211 785 167 587 187 686 173 866 

Not : 1. 1967, 1968, 1969 yılları için kay
nak, D. i. Enstitüsü yayınlarıdır. 

2. 1070 yılı için kaynak Toprak Mahsulleri 
Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü tetkikat sonu
cudur. 

'Toprak Mahsulleri Ofisi kendisine getirilen 
bütün mısırı parasını derlhal ödeyip hemen al
mış mıdır, miktarı il il ne kadardır. 

Yukarda açıklandığı gibi, Toprak Mahsulle
ri Ofisince, alım şartlarını haiz bulunan mısır
lar denhal mubayaa edilmiş ve bedeli müstahsı-
la peşin ödenmiştir. 

15 . 12 . 1970 tarihi itibariyle Toprak Mah
sulleri Ofisinin alımları aşağıya çıkarılmıştır. 

ili 

Sakarya 
Kırklareli 

Tekirdağ 
îzmir 
Balıkesir 
Denizli 

Afyon 

Antalya 

Alım merkezi 

Adapazarı 
Kırklareli 
Kaynarca (Pınar-
hisar) 
Malkara 
İzmir 
Balıkesir 
Çivril 
Çardak 
Denizli 
Dazkırı 
Dinar 
Antalya • 

Satın-
alman 
miktar 
(Ton) 

1,290 
21 

23 
14 
61 
51 
12 
20 

144 
2 
5 

125 

Burdur 
Uşajk 
Konya 

Erzurum 

Burdur 
Uşak 
Beyşehir 
Ilgın 
Karaman 
Erzurum 
Narman 

Yelkûn 

28 
46 
6 
3 
1 

16 
13 

592,290 

Toprak Mahsulleri Ofisinin Sakarya il mer
kezinden ve diğer ilçelerinden aldığı mısır 
miktarı ne kadardır. Ödediği fiyat nedir? 

Rutubet yüksekliğinden dolayı Toprak 
Mahsulleri Ofisince 24 . 12 . 1970 tarihine ka
dar Salkarya ilinin yalnız merkez ilçesinde 
1 290 kilo misır alımı yapılmış ve müstahsıla 
1 225,50 Tl. ödenmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi mısırın 95 kuruş
tan alınacağını mahallî araçlarla, ilân edip mı
sır üreticisine duyurmuş mudur? 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
nün mısır konusundaki |6 Kasım 1970 günlü ta
limatları üzerine mısır satmalınabilme şartla-
rüyle baş alım fiyatları Ofisin Adapazarı Ajan-
smca Vilâyet Makamına; Sakarya Belediye 
Başkanlığına, Sakarya Ziraat Odası Başkanlığı
na ve Ticaret ve Zahire Borsası Başkanlıkları-
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na yazılı olarak bildirilmiş ve ayrıca, Belediye 
hoparlörü ile de ilân edilmiştir. Bundan ayrı 
olarak Ofisin istanbul Bölgesi Alım ve Muha
faza Şefi vasıtasiyle Sakarya Ziraat Odasına ve 
tarımla ilgili teşekküllere Ofisin bu yıl mısır alı
mı ile görevlendirileceği ve Kararnamenin ya
yınlanması ^konusunda aydınlatıcı bilgiler ve
rilmiş ve durumu yakından takibeden Sakarya 
Valisine de Ofisçe telefonla bu yolda gerekli 
malûmat verilmiştir. 

Hükümet, mısır ürününün düşük fiyatlar
la üreticinin elinden alınmasını önliyecek ne 
gibi tedbirler düşünüyor? 

Yukarda da açıklandığı üzere, mıhımı ha
sadını takibeden bu aylarda Topralk Mahsulleri 
Ofisince satınalmıamamasının yegâne sebebi ih
tiva ettiği rutubetin fazlalığıdır. Bu mahzuru 
bertaraf etmek ve köylünün malını zamanında 
mubayaa edebilmek üsere, başlıca istihsal böl
gesi olan Adapazar'mda bir mısır kurutma te
sisi kurulması gerekmektedir. 

Mısıra, Hükümetin 125 kuruş taban fiyatı 
vermesi gerelkmez mi, bu kon,uda ne düşünül
mektedir? 

Yukarda taftailâtı ite belirtildiği üzere bu
günkü şartlara ve cari hububat fiyatlarına gö
re tesbit. edilmiş bulunan Toprak Ofis mısır 
alım fiyatının artırılmasına gidilmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
G. Titrek 

Ticaret Bakanı 

156. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesi halkının işsiz
likten kurtarılmasına dair sorusu ve Sanayi 
•ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilin yiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/371) 

7 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağidaki suallerimin Sanayi Bakanlığı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletimizi saytgiyle arz ederim. 

Afyion Milletvekili 
ISü'leyman Mutlu 

1. Afyon - Bolvadin ilçesi 1958 yılında yeni 
ilçelerin ihdası ile üç ilçeye bölünmüş olup,- ha
len on köylü bir ilçe halindedir. İlçenin bir ta
rafı Eber Gölüne dayanmaktadır : 

a) Gölün ürününden istifade edilebilecek 
bir sanayi kolu (ıSunta, Kontraplak, v.b.) dü
şünülmekte midir? 

b) ilçe halkı arasında kesif işsizlik hüküm 
sürmektedir. Bu işsizliği önliyecek bir çare 
var mıdır? Bakanlığınız bu hususta ne dü
şünmektedir? 

2. Orta Anad'ohmun en güzel yapağı ve 
tiftiği bu bölgede yetişmektedir. Bu ürünle
rin sanayii düşünülmekte midir? düşünülüyor 
ise hanigi fabrikasyion şekli ele alınmak isten
mektedir? 

T. C. 
Sanayi [Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri Büroisu 
'Sayı : 9/147 30 . 4 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İllgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdür

lüğü 18 . 12 . 1970 tarMı ve 7/371, 2566 - 19003 
Isayılı yazıları : 

Afyon'a bağlı Biolvadin ilçesi halkının iş
sizlikten kurtarılmasına dair Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesine karşı cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

'Saygılarımla arz ederim. 
Ayihan Çilingiroğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Afyon Milletvekili Süleyman Multlu'nun yazılı 
soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

cevabıdır 

1. Memleketimizde odun lifi levba imal 
eden ilk fabrika 1954 yılında kurulmuş buna 
1957 ve 1962 yıllarında diğer iki fabrika ilâve 
edilmiştir. 1962 - 1968 döneminde yun içi lif 
levha üretim ve tüketimi gittikçe artan bir se
yir takibetmiştir. 

Halen bu sanayi kolunda mevcut kurulu 
kapasite 36 000 Ton - Yıl'dır. Bu fabrikalardan 
birinin tevisii ve yeni bir fabrikanın kurulması 
ile kapasitenin 1971 yılında 06 400 tona 1973 
yılında işletmeye girecek olan Artvin lif levha 

j fabrikası ile 95 000 tona ulaşacağı tahmin edil
mektedir. Buna mukabil yurt içi lif levha tüke
tim tahminleri ise 1971 yılında 47 138 ton 1972 
yılında 51 351 ton ve 1973 yılında da 55 564 
tondur. 
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Buna giöre önümüzdeki yıllarda lif levha 
ısanayi kolun'da bir atıl kapasite söz konusu 
olacaktır. 

Ayrıca orman ürünlerinin değerlendirilmesi 
ve bu sahadaki yatırımların gerçekleşmesi ile 
ilgili çalışmalar son senelerde Orman Bakan
lığı bünyesinde yürütülmektedir. 

Bu durumda Bakanlığımız ile ilgili Sümer-
bank Genel Müdürlüğünün bu sahada yeni ya
tırımlara girişmesi uygun görülmemektedir. 

2. lElber Gölü kamışlarını işliyecek Afyon 
beyaz kamış saman selülozu tesisi projesi SEKA 
Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olup, 1975 
yılında işletmeye geçecek şekilde programlan
mıştır. 1977 yılında tam kapasiteye eriştiği za
man projesine göre yılda 137 500 ton kamış 
ve 156 000 ton saman işliyerek o bölgeye 55 
milyon liralık ödeme yapılacağı hesaplanmış
tır. 

3. Memleketimizde tiftik genellikle Orta -
Anadolu Bölgesinde yetişmektedir. 

'Tiftik keçisinin kaynağı memleketimiz ol
duğu halde Güney - Afrika ve Amerika Bir
leşik Devletleri 30 - 40 yıldır ilmî şekilde tif
tik keçisi cinsini geliştirmişlerdir. Bu sebep
lerle 1951 - 1955 yıllarında Dünya tiftik istih
salinde % 40 - 45 olan payımız bugün % 30 
dlüşmüş bulunmaktadır. 

Ortalama olarak yılda 8 500 ton tiftik üre
tilmekte ve bunun 4 000 tonu ilhracedJilmekte-
dir. 

Tiftik işlenmesi ve tiftik topsu imal ve 
satışında Dünya piyasalarına hâkim ülke in
giltere'dir. Bu memleketin hâkimiyeti altında 
/bulunan piyasada memleketimizde imâl «dilen 
topsa da müşteri bulunamamaktadır. 

12 . 5 . 1971 O : 1 
157. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, Orman Reform Kanununun bir 
an önce çıkarılmasına dair Başbakandan soru
su ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı 
cevabı (7/468) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasada orman suçlarının affedilmiyece-

ğini bünyesinde derceden 131 nci maddesi 
C. H. P. nin ormana has getireceği düzen isti
kâmetinde, Adalet Partisi ile işbirliği yapması 
neticesinde değiştirilmişti, bu duruma l̂öre 
aşağıdaki suallerin Başbakan tarafından yazılı 
lolarak cevaplandırılmasına delâletinizi rica 
eder, saygılarımı arz ederim. 10 Ocak 1971 

Afyon iMilleitvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Anaysanın değiştirilen 131 nci madde
sine uygun olarak hazırlanacak kanun tasarı
ları Hükümetçe ne zaman Yüce Meclise şev
ke dile caktir? 

2. Şu anda «Nasıl olsa af çıkacak» inanışı 
(halkın ormanları tahribetmesine, hem de orman 
teşkilâtını çok zor duruma düşürmüş bulun
maktadır. Bu duruma son verecek kanun, ta
sarılarının hazırlanma işi hangi seviyededir? 

3. Orman Bakanlığı 1971 yılı bütçe tasla
ğı hazırlanırken orman reform kanun tasarıları 
dikkate alınmış mıdır? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel : 020 11 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 1 . 1971 gün 7/468 - 2923/21611 

sayılı Başbakanlığa hitap yazınız : 
Orman Reform Kanununun biran evvel çı

karılmasına dair Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Süleyman Mutlu'nun yazılı soru önerge
siyle alâkalı cevabi muhtıra ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'
nun yazılı soru önergesiyle ilgili cevabi 

muhtıra 
1. T. C. Anayasasının 131 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair 1225 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra j 

ISümerfbanlk tiftik etütlerine 1 nci Beş Yıl
lık Plân döneminde başlamıştır. Bu çalışmalara 
2 nci Beş Yıllık Plân döneminde de devam 
etmiştir. 2 nci Beş Yıllık Plân 1971 yılında 
tiftik topsu ve ipliği imal eden bir pilot tesi
sin kurulmasını öngörmektedir. Bunun için
de Defterdar Fabrikası seçilmiştir. Fabrika
daki mevcut tesis asgari kapasitede olup lâbo-
ratuvar niteliğindedir. Yılda 187 ton tops 76 
ton iplik imal edecektir. Bu pilot tesisten alı
nacak sonuçlara g*öre memleketimizde bir tif
tik topsu ve iplik fabrikasının ne şekilde ve 
nasıl kurulacağına karar verilebilinecektir. 

— 360 
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a) 15 . 10 . 1961 tarihinden önce Bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş bir kısım eski orman sahalarının 
bâzı kayıt ve şartlar altında kamu yararına 
olarak ormandan başka harasete tahsisi ve ev
velce hatalı yapılan veya getirilen yeni hü
kümlere aykın düşen orman sınırlamalarının 
yenilenmesi hakkında «6831 sayılı Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine Dair Ka
nun» taisan'sı ve 

lb) Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idari şahsi hakların düşürül
mesine ilişkin kanun tasarısı Yüce Meclise su
nulmuştur. 

c) Bakanlık Teşkilât Kanunu, Anayasamı
zın değişen 131 nci maddesinin ışığı altında 
'hazırlanarak Yüce Meclise sevk edilmek üzere 
Bakanlar Kuruluna gönderilmiştir. 

d) Bakanlık Teşkilât Kanununa paralel 
olarak Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükler teş
kilât kanunlan ile, 

e) Orman Köylüsünün ekonomik çıkmazı
na çare bulnması için «Devlet Orman işletme
lerinden ve Kereste fabrikalnndan satılan or
man mallanndan orman köylülerini kalkındır
ma için hisse alınması ve bir fon kurulması 
hakkında kanun tasarısı» hazırlanmış ve görüş
leri alınmak üzere ilgili Bakanlıklara gönderil-
mişltir. 

Bunlardan başka Orman Kanununun bâzı 
maddeleri üzerinde orman köylüsüne yeni iş 
sahaları yaratılmak suretiyle işgücünün değer
lendirilmesi, ormanların işletilmesinde köylü 
ile işbirliği sağlanması istikametinde yapılan 
çalışmalar bitmiş olup hazırlanacak tasanlar 
en yakın zamanda Yüce Meclise sevk edilecek
tir. 

2. Af çıkacak inancı ile ormanlann tah-
rilbedilmesi varit değildir. Zira Yüce Meclise 
sunulan tasanda; 1 . '5 . 1970 tarihine kadar 
işlenen suçlar affm kapsamına sokulduğu ci
hetle bu tarihten sonra işlenen suçlar affın kap
samı dışında kalacağından Orman Kanununa 
aykın eylemlerin de önü bu şekilde alınmış 
olacaktır. 

3. Orman Bakanlığı 1971 bütçe taslağı, 
yukarda balhıse konu kanun tasarılan göz önün
de tutularak hazırlanmıştır. 

158. •— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar 
Köyü Muhtarına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu ile Tarım Bakanı M. Orhan 
Dikmen'in yazılı cevaplan (7/475) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Tarım ve İçişleri 

bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı-
nlmasma tavassut buyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

15 . 1 . 1971 
M. Kemi Yılmaz 

Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar 

köyü muhtarı Osman Akın'm partizanlık yap
tığı, bir kısım O. H. P. li köylülere su verme
mek suretiyle zeytin, kaysı, erik ve benzeri 
meyva ağaçlarının kurumasına sebelbolduğu yo
lunda izmir'de yayınlanan Demokrat izmir ga
zetesinde bir haber çıkmıştır. Köylüler aynca 
durumdan Tarım Bakanlığını da haberdar et
mişlerdir. 

1. Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Mü
dürlüğü ifadesiyle köylülere verilen 11. 8 .1970 
tarih ve 13-43-09/1176 sayılı cevapta, şikâyet 
dilekçesinin Aydın Valiliğine gönderilmiş oldu
ğu beyan edilmekle yetinilmiştir. Oysaki, köy
lü dalla önce mahallî makamlara başvurmuş, 
tatmin olmadığı için Ankara'ya bakanlığa şikâ
yet zorunda kalmıştır. Bakanlığın bu yazısı 
üzerine valilikçe ne gibi işlem yapılmıştır? 
Şikâyet konusu hakkında Bakanlık gerekli ted-
ibiri almış mıdır? 

2. Köylülerin şikâyetlerinden anlaşıldığına 
göre, adı geçen muhtar köye getirilen elektrik 
masrafına karşılık köy hissesinin toplanması 
için, bâzı köylülerin, suyunu kesmek suretiyle 
baskı yapmaktadır. Kanuni vecibelerini yerine 
getirmiyen köylüler için takibedilecek yol ve 
yöntem tamamen başka olduğu halde, bu şekil
de kanun dışı usullere başvuran ve aynca şa
hıslara ekonomik zarar veren, bu arada millî 
gelirin de hasar görmesine sebebolan muhtar 
hakkında ne gibi bir muamele yapılmıştır? 

3. Karapınar köyünün elektrik masrafları
na katılma payı ne kadardır? Muhtar bu para
yı toplarken hangi ölçülere güre hareket etmiş-
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tir? Beher aileden, maddi durumlarına göre, en 
çok ve en az talebolunan miktar nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 3. D. Mua. Ş. Md. 

Sayı : 631 (971) 302-1/8032 

Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'in yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekreter

lik - Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/475-2950/ 
211888 sayılı yazıları : 

Ay'dın ilinin Kuyucak ilçesine bağlı Kara
pınar köyü muhtarının bâzı davranış ve fiille
rine dair olan yazılı soru önergesinin, köye ge
tirilen elektrik tesis masraflarına karşılık köy 
hissesinin toplanması için bâzı köylülere baskı 
yapıldığı yolunda, bakanlığımı ilgilendiren, kı
sımları incelendi : 

Uygulamada bir köye elektrik getirilirken 
hazırlanmış projesine göre keşif bedelinin 1/3 
ü köy katılma payı olarak hesaplanmakta, bu 
payın köy halkı tarafından karşılanacağına 
dair taahhütname alınmakta Ve bu ortak rıza 
dâhilinde köy hissesi halktan karşılanmaktadır. 

12 . 5 . 1971 O : 1 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Ziraat İş. Gn. Müdürlüğü 
Şb. Md. : 89 

Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Kemal Yılmaz'm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 28 . 1 . 1971 

gün 7/475-2950/21888 sayılı yazınıza cevap. 
Özel Kalem Müdürlüğü 9.3.1971 £ün 89 

sayılı yazımıza ek. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'
in Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar köyü muh
tarına dair yazılı soru konusu mahallince ince
lettirilmiş alman bilgiye göre hazırlanan cevap 
iki nüsha, olarak ekte sunulmuştur. 

'Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Konuya dair Aydın Valiliğinden alman 
5 . 3 . 1971 - 18 . 3 . 1971 gün ve 556 sayılı 
yazıda : 

1. Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar kö
yünde, köylülere su verilmemesi suretiyle zey
tin ve meyve ağaçlarında kurumaya selbe'bolun-
duğu yolunda İzmir'de yayınlanan Demokratik 
İzmir gazetesinde çıkan haberin tamamen asıl
sız olduğu 1970 senesinde Karapınar köyünde 
meyve ağaçlarında her hangi bir sebepten de 
olsa kurumanın varit olmadığı, 

2. Karapınar köyünden Ali Tan ve Niyazi 
Tan imzasiyle Bakanlığımıza gelen ve tetkiki 
için Ay'dın Valiliğine intikal ettirilen 5.8.1970 
günlük dilekçenin, mahallen yaptırılan incele
mesinde, Ali Tan ve Niyazi Tan'm mezkûr di
lekçenin verildiği tarihten çok daha önce yurt 
dışında işçi olarak bulundukları ve halen de 
yurt dışında olduklarının tesbit edildiği, şikâ
yetin aynı köyden Nuri Namdar tarafından ya
pıldığının anlaşıldığı, şikâyetçi Nuri Namdar'-
ın devlet dairelerini fuzuli yere işgal etmekten 
hakkında kovuşturma açılması yoluna gidildiği 
ancak kendisinin pişmanlık duyduğunu böyle 
hareketlerin tekerrür etmiyeceğini beyan etme
si sebebiyle kovuşturmadan vazgeçildiği, 

Bu esas çerçevesinde projesine göre 184 800 
lira keşif bedelli ve dolayısiyle 1/3 oranındaki 
köy katılma payının 61 600 lira olduğu tesbit 
edilen elektriklendirme işini halledebilmek için 
Karapınar köyü muhtarlığının, elektrik tesis 
giderlerinin zaruri kıldığı hisseyi ödemekten 
imtina edenlere uygulanmak üzere bâzı karar
lar aldığı fakat bu kararın tatbikata konulma
sının idari mercice önlendiği ve bu itibarla bu 
konuda kanunsuz bir işlem yapılamadığı; elek
trik hissesi olarak tevziata girişilirken ailelerin 
iktisadi gücü göz önünde tutularak 4 grupta 
sınıflandırılmak suretiyle beher aileden en çok 
410 lira, en az 100 lira istendiği; 

Halen köyün katılma payından 29 600 lira 
borçlu bulunduğu; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 
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3. Köy muhtarı Osman Akm'm dürüstlüğü 
ve köye hizmet yansında çevresinde örnek bir 
kimse olduğu, 

4. Mezkûr köye getirilen elektriğin masra
fına katüma payının 61 000 lira olduğu, bu pa 
yın 16 000 lirasının ödenmiş bakiye 45 600 lira
sının köy öğretmeni başkanlığında köylüler ara
sında seçilmiş 10 kişilik bir heyet tarafından 
köylülere 4 grup halinde pay edilmiş olduğu 
1 nci grupun 410 lira, 2 nci grupun 310 lira, 
3 ncü grupun 210 lira ve 4 ncü grupun 100 lira 
olarak-tesbit edildiği, grupların teşekkülünde 
ailelerin maddi olanaklarının nazarı dikkate 
alındığı, 

Ancak bir kısım köylülerin bu borçlarını 
ödememekte ısrar edince köy muhtarlığı ihti
yar heyetince bir kararla borcunu ödemiyenle-
re sulama suyu verilmiyeceğinia ilân edildiği, 
bu durumda bâzı mükelleflerin borçlarım öde
dikleri ancak kısmı âzamisinin yine kaçındığı
nın, fakat bahsedilen karara rağmen hiçbir köy
lünün sulama suyunun kesilmesine tevessül 
olunmadığı bildirilmektedir. 

159. •— Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kurucaşile'ye iskele ve balıkçı barınağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in 
yazılı cevabı (7/480) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 
18 . 1 . 1971 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

1. Kurucaşile'ye bir balıkçı barınağı ile bir
likte bir küçük vapur iskelesinin yapılması dü
şünülüyor mu? 

2. İDüşünülüyorsa bu hususta gereken plân
lar yapılmış mıdır? 

3. 1969 seçimlerinde mahallinde zamanın 
Hükümet yetkililerinin de belirttikleri gibi 
1970 senesinde başlaması düşünülen bu iskele 
ve barınağa 1970 de başlamadığına göre ne za
man başlanacaktır. 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 
Daire : Pl. Program D. Bşk. 

Sayı : D - 02 221/32715 
18 . 2 . 1971 

Konu : Kurucaşile'ye iskele ve ba
lıkçı barınağı yapılması. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 1 . 1971 gün 7/480 - 2990/22155 

sayılı yazınız. 
Zonguldak ili Kurucaşile ilçesine iskele ve 

balıkçı barınağı yapılmasına dair Zonguldak 
Milletvekili Sayın Hüseyin Baytürk'ün Millet 
Meclisi Başkanlığına verdiği 18.1.1971 tarihli 
yazılı soru önergesi hakkındaki bilgiler aşağı
da sunulmuştur ? 

1. Kurucaşile barınağı inşaatına, 1972-75 
yılları programlarına dâhil edilmesi düşünülen 
projeler meyanmda yer verilmiştir. 

Bu meyanda küçük tonajlı gemilerin yanaş
masına elverişli yanaşma yerinin yapılacağı ta
biîdir. 

2. Bu konuda mahallinde ilk etütler yaptı
rılmış olup, iş, projeleme safhasında bulunmak
tadır. 

3. Yetkililerin belirttikleri gibi, bu bölgede 
ilk ihtiyaçları karşılamak üzere, Tekkeönü ba
rınma yeri inşaatına başlanılmıştır. 

Kurucaşile barınağının realize edilebilmesi 
program ve bütçe imkânları ile ilgili bulunmak
tadır. 

Arz olunur. 
Turgut CHilez 

Bayındırlık Bakanı 

160. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ili Ulus ilçesinde çıkarılmakta 
olan «Tam Bağımsız Ulus» Gazetesinin Kayma
kam tarafından toplattırılma sebebine dair soru
su ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/484) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Nedenleri aşağıda yazılı hususun yazılı ola
rak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına müsadelerinizi dilerim. 28 . 1 . 1971 

Zonguldak Milletvekili 
lAhmet Oüner 
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Zonguldak ili Ulus ilçesinde haftalık olarak 
neşriyatta bulunan «tam bağımsız Ulus» gaze
tesi vardır. 

Hükümetlerin her çevreye eşitlikle yapması 
ve getirmesi gereken hizmetlerin, en azının gir
diği. 'bu ilçede, bilhassa işsiz ve aşırı geçim sı
kıntısı içinde olanların menfaatlerini korumak 
ve hakkı olana, istemesini öğretmek, elbette her 
bilinçlinin olduğu kadar, imkânsızlığı yenmeye 
çalışan bir gazetenin ve gazetecinin kutsal gö
revidir. 

ıGazete sahibinin veya yazarının, yazarları
nın tutum ve hareketleri ne olursa olsun Türk 
vatandaşı olarak kanunlarımızın teminatı altın
dadırlar. 

Beğenilmiyen yazıların, tavzii, tekzibi, ba
ğımsız mahkemelerimiz kanaliyle yapılması 
mümkün olduğu kadar, suç sayılan yazıların 
cezaları da keza hafif sayılmaz. 

Hal bu iken, Sayın kaymakam, jandarmaya 
emir vererek tevzii yapılan gazeteleri toplat
tığı Bakanlığınıza gazete sahibi tarafından ak
settirilmiştir. 

iktidarınıza yaranmak ve bu mahrumiyet 
bölgesinden daha güzel bir yere tâyinlerini dük 
şünenlerin, bundan evvelki devrelerde tarafsız
lıklarını, siyasi ayırım kanalına koyarak arzu
ladıklarını. sağladıklarını gördük. 

Başkalarını huzursuz ederek, kanun ve ni
zamları keyfî olarak uygulamada, bir siyasi 
oyun yoksa, odayın kahramanı sayılan kayma
kamın hareketi hakkındaki kesin kararınızın 
yazılı olarak ve cevaben tarafıma bildirilme
sini, 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Öz. tş. Gn. Md. 
iŞb. Md. : Değ. 

Atama 531/676 - 5802 
19 . 3 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 7/484-3019/22420 sa
yılı yazınız. 

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner tara
fından verilen 26 . 1 . 1971^ günlü yazılı soru 
önergesi üzerine yapılan incelemede : 

Ulus ilçesinde, kanunen gazete ile ilânı mec
buri olan resmî ilânlar il basın ilân kurulunca 

j bu ilç6de yayımlanan tek gazete «Tam Bağım
sız Ulus» a verilmek ve diğerlerini Belediye 
hoperlörlerinde yayınlamak veya ilân yerlerine 
asmak suretiyle uygulama yapılmakta olmasına 
rağmen adı geçen gazetenin gazetelerde ilânı 
mecburi olsun olmasın bütün ilânların kendisi
ne verilmesinde ısrar ettiği ve bu cümleden 
olarak ilânların kanunsuz yapıldığını bildiren 
ve bâzı tahrik edici karikatürleri ihtiva eden 
15 . 1 . 1971 günlü nüshasını Malmüdürlüğü ve 
Ziraat Teknisyenliği 'binalarının duvarlarına as
tığı için kaldırtıldığı anlaşılmış olup söz ko
nusu edildiği şekilde gazete toplatılmamıştır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

161. — M araş Milletvekili Mehmet ÖzdaVın, 
orman köylüsü tarafından üretilen odunların 

1 satılmasına dair sorusu ve Orman Bakanı Hür 
şeyin Özalp'in yazılı cevabı (7/486) 

Mille* Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Orman Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi derin saygılarımla dilerini. 

2 . 1 . 1971 

Maraş Milletvekili 
Menme/t özdal 

1. Orman köylülerinin, ormandan kendi 
emekleri ile sağladıkları, odunlarını, doğrudan 
doğruiya kendileri ihtiyaç sahiplerine satama
maktadırlar. Orman Genel Müdürlüğünce, köy
lülerin elde ettikleri odunları, ancak yarısı 
köylüye verilmekte, yarısı da mütaahihitiere 
devre meclbıur kılınmaktadır. 

Mütaahhitler, köylüden ıtonunu 60 Tl. civa
rında satınalîp, nakliye masraflarını da ekliye-
rek, ihtiyaç sahiplerine, 220 - 250 Tl. na sat
maktadırlar. Böylelikle birtakım insanlar, 
emekçi halkla, (tüketiciler arasına girerek hak
sız kâr sağlamaktadırlar. Maraş ilinin Göksün 
ilçesindeki uygulama da (böylece cereyan et
mekte olduğundan : 

Orman köylüsünün, usulüne u^gun olarak 
ormandan ürettiği odunun tümünün köylü 
eliyle tüketiciye satılmasında bakanlığınızca 

J tair zarar ve sakınca var mildir? Köylü tarafın
dan elde edilen odunların köylü eliyle satılma-

I sı uygulamasına geçmeyi düşünüyor mutsunuz? 
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2. Olunanlardan, yine usulüne uygum ola
rak üretilen kerestenim; % 25 inin köylüye ve
rilebilmesi için, Orman Genel Müdürlüğümün, 
işletme müdürlüklerine yaktığı tamime göre: 
«Köylünün kendi kamyonu ile bizzat naklet
mesi» şarttır. Köylü, yoksun ve kamyona sa-
Ihip değilse kerestenin % 25 ini alabilmek im
kânımdan yoksun kalmaktadır. Köylünün mah
rum kaldığı Ibu imkânı getirici, sağlayıcı bir 
tedbir* düşünülmekte midir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

özel : 266 
10 . 3 . 1971 

Konu : Maraş Milletvekili Meh
met özdal'ın yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 2 . 1971 tarihli Kanunlar Müdür

lüğü 7/486-3028/22511 sayılı yazı C. 
Maraş Milleltvekili ıSaym Mehmet özdal'm, 

orman köylüsü tarafımdan üretilen odunların 
satılmasına dair yazılı soru önergesiyle alâkalı 
cevabi muhtıra ilişikte sunulmuştur. 

Mlgilerimize saygı ile arz ederim. 
Orman Bakanı 
IHüseyim Özalp 

Maraş Milletvekili Sayın Mehmet özdal'ın, or
man köylüsü tarafından üretilen odunların sa
tılmasına dair yazılı öoru önergesi ile ilgili 

cevabi muhtıra 
1. 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 

maddesi, «Hudutları içinde Devlet ormanı bu
lunan köy ve kasaba halkının kesip satış istif 
yerine taşıldığı kerestelik tomrukların idarece 
tayin olunacak müddet içinde istedikleri tak
dirde 10 M3 ü geçmemek tüzere '% 25 ine kada
rınım istihkak sahiplerinin pazar ihtiyaçlarına 
tahsis olunacağını, yakacak odunda miktar 
mevzuulbahsolmaksiizın nisbetin yüzde yüze çı
karılabileceğini» âmir bulunmaktadır. 

Bu maddenin tatbikatında; fakir olan or
man köylüsünün geçimine yardımcı olmak ga
yesiyle tedvin edilen hükümden köylülerin 
âzami şekilde faydalanması üzerinde durulmak
tadır. 

Ancak, birçoğu da fakir halkı teşkil eden 
müstehlikin, bilhassa kışları çok şiddetli ge

çen Doğu (bölgelerimizde zaruri ihtiyaç mad
delerinden olan yakacak odunun bölgede bir 
mahrukat buhranına ve fiyat spekülâsyonuna 
meydan verilmeden temin imkânlarını yarata
bilmek ve pazar satışı odununun satışı konu
sunda rağbet gösterümiyen küçük kasabalar
la, resımî dairelerin ve askerî birliklerin yaka
cak ihtiyaçlarının doğrudan işletmelerden kar
şılanabilmesi için üretilen odunum muayyen bir 
miktarı ayrıldıktan sonra (bakiyesi pazar sa
tışları ihtiyacı için istihsal ve nakliyat işinde 
çalışan köylülerimize tahsis edilmektedir. 

Üretilen odumdan köylü pazar satışlarıma 
tahsis edilecek nisbet mahallî şart ve icaplara 
göre başımüdürlükleroe tâyin ve tesbit edilmek
tedir. Mıntaka özelliklerine göre pazar satış
larına tahsis edilebilen nishet % 25 - % 100 
arasında değişmektedir. 

2. Orman köylülerinin pazar satışı ihtiyaç
ları. ile ilgili % 25 e kadar olan kerestelik 
tomruklarını alabilmeleri için bu tomruklarım 
kesim ve nakliyat işlerini bizzat yapmaları ge
rekli (bulunmaktadır. Tatbikatta nakliyat vası-
talanmım kendilerine aidolması veya nakliyat 
vasıtalarına' ortak olması, yahut da üye bulun
dukları kooperatife veya köy tüzel kişiliğine 
aidolması şartı aranmaktadır. 

162. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuhadar'-
ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hangi 
illerde bölge müdürlüğü kurduğuna dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/487) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla rica ede
rim. 

27 . 1 . 1971 

Maraş Milleltvekili 
M. Nejat Çuhadar 

1. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü yur-
dulmuzun hangi illerinde böljge müdürlüğü kur
muştur? Kuruluşlarında hangi esaslar dikkate 
alınmıştır? 

2. Seçim bölgem olan Maraş'ta bugüne ka
dar DSİ tarafından hangi işler yapılmıştır? 
Gelecekte neler yapılması düşünülmektedir? 
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3. Maraş toprak ve su kapasitesi bakımın
dan üzerinde önemle durulacak illerimizden 
birisidir. Bu ilimizde daha geniş kapasite ve 
imkânla çalışacağı mutlak olan DSİ bölge mü
dürlüğünün kurulmasını zorunlu görmekteyim. 
Bu hususta bakanlığınızın görüşü ve hazırlık^ 
lan nelerair 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve 'Genel ilşküler 

Müşavirliği 
Sayı : 16-71/1-357/270 

3 . 5 . 1971 

Konu : Maraş Milletvekili Sayın 
M. Nejat Çuhaldar'm yazılı soru 
önergesi Mk. 

Millet MecMisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü, 2 . 2 . 1971 gün ve 7/487-3029/22512 sayılı 
yazınız : 

Maraş Milletvekili Sayın M. Nejat Çuhadar'-
m, Devlet Su işlerü Genel Müdürlüğünün ıhan-
gi illerde bölge müdürlüğü kurduğuna müte
dair yazılı soru önergeısine ait cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 
Ulusan Tiapaioğlu 

Maraş Milletvekili Sayın N. Çuhadar'ın, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hangi 
illerde müdürlüğü kurduğuna mütedair yazılı 
soru önergesinin cevabı. 

Soru : 1. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü yurdumu

zun hangi illerinde bölge müdürlüğü kurmuş
tur? kuruluşlarında hangi esaslar dikkate alın
mıştır? 

Cevap : 1. 
DSİ de kurulmuş bölge müdürlükleri iki 

çeşittir: 
A) Devamlı ve bir coğrafi alan içinde faa

liyette bulunan bölgo müdürlükleri; 
B) Geçici olarak kurulan ve büyük özel 

ihtisas gerektiren bir inşaatı konu olarak alan 
ve bu inşaatın bitiminde kaldırılan bölge mü
dürlükleri; 
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Daimî olarak kurulanlar; genellikle bir hid

rolik havzayı veya büyük bir hidrolik havza
nın, plânlama ünitesi olarak bölünebilen kı
sımlarını kapsamak ve bu meyanda, mümkün 
oldukça, idari taksimatın 1 udutlarının da par
çalanmaması göz önünde tutulmak suretiyle bel
li bir coğrafi alanın çalışma sahası olarak ve
rildiği bölge müdürlükleridir. 

Bu bölge müdürlükleri kurulurken; halen 
mevcut veya ileride olabilecek hidrolik iş im
kân ve kapasitesi de göz önünde tutularak, fa
aliyet sahaları tesbit edilmiş ve beher bölge 
için, iş miktariylo ilgili olmıyan sabit ve kaçı
nılmaz masrafların (bir bölge için, senede; en 
az on milyon lira civarında) asgari hadde tu
tulmasının sağlanması amaciyle, adedlerinin ar
tırılmamasına dikkat olunmuştur. 

Halen DSİ. nin 15 aded devamlı mahiyette 
bölgesi vardır. Bunların kapsadıkları iller ve 
havzalar ile, merkezlerinin bulunduğu yerler 
aşağıda belirtilmiştir. 

I. - Bölge Müdürlüğü : 
Bursa, İstanbul, Kocaeli (İzmit), Balıkesir 

ve Çanakkale illerini faaliyet sahası olarak kap
samaktadır. Merkezi Bursa'dadır. 

Doğu Marmara, Nilüfer, Susığırlık, ve Ça
nakkale bölgesindeki ufak havzaları ihtiva et
mektedir. 

II. - Bölge Müdürlüğü : 
İzmir; Manisa, Uşak, Muğla, Aydın ve De

nizli illerini kapsamaktadır. Merkezi izmir'dir. 
Gediz Bakırçay, Küçük ve Büyük Mende

res ve bu sahadaki bâzı diğer küçük havzala
rı çalışma alanına almaktadır. 

III. - Bölge Müdürlüğü : 
Eskişehir, Kütahya, Bolu, Sakarya, Adapa

zarı ve Bilecik illerini kapsamakta olup, mer
kezi Eskişehir'dedir. 

Porsuk;, Sarısu ve Aşağı Sakarya havzaları 
çalışma alanına girmektedir. 

IV. - Bölge Müdürlüğü : 
Konya ve Niğde illerini kapsamakta olup 

merkezi Konya'dadır. 
Konya ve Tuz gölü kapalı havzaları çalış

ma alanıdır. 
V. - Bölge Müdürlüğü : 
Ankara, Çorum, Çankırı, Kastamonu, ve 

Zonguldak illerini kapsamakta olup merkezi 
Ankara'dadır. 



M. Meclisi B : 98 12 . 5 . 1971 O : 1 

Yukarı Sakarya ile Orta Kızılırmak havza
larında faaliyet göstermektedir. 

VI. - Bölge Müdürlüğü : 
Adana, Maraş, Gaziantep, Hatay ve Mersin 

illerini kapsamakta olup, merkezi Adana'dadır. 
Seyhan,, Ceyhan, Berdan ve Asi havzaların

da faaliyet göstermektedir. 
VII. - Bölge Müdürlüğü : 
Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu ve Gi

resun illerini kapsamakta ve merkezi Samsun'
da bulunmaktadır. 

Kelkit, Yeşilırmak, aşağı,, Kızılırmak havza-
lariyle, Orta Karadenize dökülen küçük havza
larda faaliyettedir. 

VIII. - Bölge Müdürlüğü : 
Erzurum, Erzincan, Gümüşane, Trabzon, 

Rize, Artvin, Kars ve Ağrı illerini kapsamak
ta olup, Merkezi Erzurum'dadır. 

Fıratm Karasu kolu ve Araş Nehri havza
ları ile Doğu Karadenize dökülen suların hav
zalarında faaliyette bulunmaktadır. 

IX. - Bölge Müdürlüğü : 
Elâzığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bin

göl illerini kapsamakta ve merkezi Elâzığ'da 
bulunmaktadır. 

Orta Fırat ile Diclenin başlangıcı olan Ha
zar Gölü havzalarında faaliyet göstermekte-
diı\ 

X. - Bölge Müdürlüğü : 
Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Siirt illerini 

kapsamakta olup, merkezi Diyarbakır'dadır. 
Dicle, Aşağı Fırat Çağçağ havzalarında fa

aliyet göstermektedir. 
XI. - Bölge Müdürlüğü : 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kap

samakta olup, merkezi Edirne'dedir. 
Meriç ve Kuzey Batı Marmara havzaların

da faaliyet göstermektedir. 

XII. - Bölge Müdürlüğü : 
Halen, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yoz

gat illerini kapsamakta olup, merkezi Kayse-
ri'dedir. 

Orta Kızılırmak ve Zamantı ile Develi Ka
palı havzalarında faaliyet göstermektedir. 

Birkaç yıl önce, Sivas ili ve dolayısiyle Yu
karı Kızılırmak havzası da, bu bölge müdür
lüğünün faaliyet sahasına dâhil iken, Kayseri 
ve Sivas Spor Kulüplerinin Kayseri'de yaptık
ları ve müessif ve elim hâdiselerin meydana 

geldiği futbol maçının iki il arasında uyandır
dığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle, Sivas ili, ge
çici olarak XII nci bölgeden alınmış ve mesele
lerinin, Genel Müdürlükçe de daha yakından ve 

dikkatle göz önünde tutulabilmesi amaciyle, 
merkezi Ankara'da bulunan V nci bölge müdür
lüğüne bağlanmış idi. 

Bu geçimsizlik ve anlaşmazlığın izlerinin ve 
hatırasının, zamanla, tamamen silinip, ortadan 
kalktığı zaman, havza ve faaliyet bütünlüğü 
nedeniyle, Sivas ili, tekrar XII nci bölge mü
dürlüğüne bağlanacaktır. 

XIII. - Bölge Müdürlüğü : 
Antalya ilini kapsamakta olup, merkezi 

Antalya'dadır. 
Eşen çayından, Gazipaşaya kadar olan çok 

verimli ve bol hidrolik mevzulu Akdeniz hav
zasına ait konularda çalışmaktadır. 

XVII. - Bölge Müdürlüğü : 
Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş illerini kapsa

makta olup, merkezi Vandadır. 
Van Gölü kapalı havzasiyle, Fratın Murat 

kolunun başkısımlarına ait havzada faaliyet 
göstermektedir. 

XVIII. - Bölge Müdürlüğü : 
İsparta, Burdur ve Afyon illeriyle Konya 

ilinin Akşehir ilçesini kapsamaktadır. Merke
zi İsparta'dadır. 

Bu alan içinde bulunan müteaddit kapalı 
göl havzalarında çalışmaktadır. 

DSİ. nin, yaklaşık olarak 2,5 milyar liralık 
bütçesiyle yaptığı, etüt, plânlama, proje, inşaat, 
işletme ve bakım faaliyetleri, bu bölgeler ara
sında, mümkün olduğu kadar dengeli bir şe
kilde dağıtılmış bulunmaktadır. 

(b) Grupuna girenler ise, tatbikat saha
sına intikal etmiş ve özel ihtisas istiyen büyük 
işlerin yapımlarını görev olarak almış bölge 
müdürlükleridir. Bu bölgelerin coğrafi bir so
rumluluk alanı olmayıp, bunlar uhdelerine ve
rilen işin, gereği gibi, yapılıp bitirilmesinden 
sorumludurlar. 

Diğer, devamlı bölgelerin uhdesinde bıra
kıldıkları takdirde, bu bölgelerin rutin faali
yetlerini aksatacak mahiyet ve çapta olup ay
rıca özel bir ihtisas istiyen, büyük işler için 
bu bölgeler, o işin devamı süresince kurulmak
ta ve işin hitamında lâğvedilerek, yaptıkları iş
lerin işletme ve bakımları, hudutları içinde bu-
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lundukları normal ve devamlı bölge müdürlük
lerine bırakılmaktadır. 

Bugüne kadar, bu şekilde,, Seyhan, Hirfanlı, 
Kesikköprü, Kemer ve Demirköprü barajları 
için özel ve geçici bölgeler kurulmuş ve lağve
dilmiştir. 

Halen faaliyette bulunan geçici bölgeler üç 
aded olup, bunların isim ve sorumlulukları aşa
ğıda belirtilmiştir. 

XIV. Bölge Müdürlüğü : 
Merkezi İstanbul'da olup 1053 sayılı Kanım

la, nüfusu yüzbinden büyük şehirlerin içmesu-
yu ve kanalizasyon işlerinim yapılmasının DSİ 
ye verilmesi üzerine kurulmuştur. 

istanbul şehrinin içmesuyu ve kanalizasyon 
işlerine ait plânlama, projelendirme ve inşaat 
işlerini görev olarak almıştır. 

XV. Bölge Müdürlüğü : 
Gökçekaya Barajının inşasına başlanması ve 

konunun, gerek büyüklük, gerekse özellik ba
kımından, hudutları içinde bulunduğu III ncü 
Bölge Müdürlüğünün gücünü aşacağının gö
rülmesi üz rine kurulmuş olup merkeai baraj 
şantiyesindedir. Baraj inşaatının sona erme
siyle bu bölgenin faaliyeti de sona erecektir. 

XVI. Bölgo Müdürlüğü : 
Keban Barajımın inşaatına geçilmesi ve konu

nun büyüklük ve özellik bakımından hudutları 
içinde bulunduğu IX nci Bölge Müdürlüğünün 
gücünü akacağının görülmesi üzerine kurul
muş olup, merkezi baraj şantiyesindedir. 

Bu inşaatın sona ermesiyle, bu bölge mü
dürlüğünün do faaliyetine son verilecektir. 

Soru : 2. 
Seçim bölgem olan Maraş'ta bugüne kadar 

DSi, tarafından hangi işler yapılmıştır Gele
cekte neler yapılmadı düşünülmektedir?. , 

Cevap : 2. 
Maraş ili su konularının program durumla

rı aşağıda belirtilmiştir: 
a) Ele alınan işler; 
Orta Ceyhan Kartalkaya projesi : Toplam ke

şif bedeli 236,7 milyon Tl. olan bu iş için 1970 
sonuna kadar 124 milyon Tl. sarf edilmiş, 1971 
yılında 19 milyon Tl. tefrik edilerek 1976 yı
lında ikmâl edilecek şekilde programlanmıştır. 

Maraş şahir içi dereleri ıslahı : 2,9 milyon 
Tl. keşif bedeli bu işe 1969 yılında başlanmış 
olup 1972 yılında ikmal edilecek şekilde prog
ramlanmıştır. 

b) Ele alınacak işler : 
3 milyon Tl. keşif bedeli merkez - Erkenez 

deresi ıslâhı, 1,3 milyon Tl. keşif bedeli Elbis
tan ilçe merkezi ile Ağbca ve Balıkçıl köyleri, 
210 bin Tl. keşif bedeli Göksu - Ericek köyü 
taşkından koruma işleri de bütçe imkânları nis-
betinde ileriki yıllarda ele alınabilecektir. 

c) Plânlaması ikmal edilen ve edilecek olan 
işler : 

Toplam keşif bedeli 1,5 milyar Tl. olan Kı-
zıltaş, Menzelet, Karakuz, Adatepe projeleri 
plânlama çalışmaları ikmal edilmiş olup, top
lam keşif bedeli 77 milyon Tl. olan Sisne - Ke
ban, Göksün, Andırın ve Gavur Gölü bataklığı 
projeleri plânlama çalışmalarında 1971 ve 1972 
yıllarında ikmâl edilmiş olacaktır. 

Soru : 3, 
Maraş toprak ve su kapasitesi bakımından 

üzerinde önemle durulacak illerimizden birisi-
dii\ Bu ilimizde daha geniş kapasite ve im
kânla çalışacağı mutlak olan DSİ bölge mü
dürlüğünün kurulmasını sorunlu görmekteyim. 
Bu hususta Bakanlığınızın görüşü ve hazırlık
ları nelerdir? 

Cevap : 3. 
Bir bölge müdürlüğünün kurulması için ge

rekli kriterler 1 rci maddede zikredilmiştir. 
Halen Maraş ilinde bir DSİ Şube Başmühen

disliği faaliyet halimde olup, bu şube Adana Böl
ge Müdürlüğüne bağlı olarak programı duru
munda belirtilen işleri etüt, plânlama, proje
lendirme, inşaat, işletme ve balam faaliyetleri 
yönünden gereği gibi yürütecek kapasitede bu
lunmaktadır. 

Bu nedenle bugün için Maraş ilinde bir böl
ge müdürlüğü kurulmasına lüzum görülme
mektedir. 

163. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuha-
dar'ın, Maraş ilinde Topraksu Bölge Müdür
lüğünün kurulmasına dair sorusu ve Köy İş
leri Bakam Turhan Kapanh'nın yazılı ce
vabı (7/488) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla rica ederim. 

27 . 1 . 1971 
Maraş Milletvekili 
M. Nejat Çuhadar 
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M. Meclisi B : 98 12 . 5 . 197İ O : 1 

1. Topraksu Genel Müdürlüğü, yurdu
muzun hangi illerinde bölge müdürlüğü kur
muştur? Kuruluşlarıında hangi esaslar dikkate 
lalınmıştır? 

2. Seçim bölgem olan Maraş/ta Toprak
su Başmühendisi tarafından hangi işler 
yapılmıştır? Gelecekte neler yapılması dü
şünülmektedir? 

3. Maraş; toprak,- bitki ve su ilişkileri 
bakımından önemli illerimizden birisidir. 
Keza zengin sulama suyu kaynakları, hizmet 
hekliyen rezervuar sahaları, ıslaha muhtaç 
alivüyal topraklan, yer yer arazi tesviyecine, 
yer yer de erozyon kontroluna muhtaç zi
raat arazisi ile çeşitli ve verimli mahsul türü 
ilimizde daha geniş imkân ve kapasite ile 
çalışacak güçlü bir Topraksu Bölge Müdürlü
ğünün kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Halen çalışmakta olan Topraksu Başmühen
disliği dar imkân, kadro ve makina ka
pasitesi ile yeterince hizmet göremediği kanı
sındayım. Bu hususta Bakanlık ne düşünmek
tedir? 

4. Maraş Topraksu Başmühendisliği ha
len Mersin Topraksu Başmühendisliğine 
bağlı bulunmaktadır. Aradaki uzun mesafe 
ve bölgeye kapasitesinin üzerinde illerin bağlı 
(bulunması sebebiyle bölgeden başmühendislik
lere beklenen ölçüde yardım yapılamamak
tadır. 

Yukarda özetle sıraladığım bütün hususlar 
muvacehesinde Maraş ilinin bölge haline ge
tirilmesi, yakın illerin de buraya bağlanması 
hem Maraş'm Topraksu çalışmaları konulan 
ile ilgili problemlerinin halline ve hem de 
Mersin Topraksu Bölge Müdürlüğünün daha 
rantaibl çalışabileceği bir saha içerisinde tu
tulmasına imkân verecektir. Bu hususta Ba
kanlığınızın görüşü ve hazırlıkları nelerdir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 15 . 3 . 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 845 

Konu : Maraş Milletvekili M. Nejat 
Çuhadar'm yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilıgi : 2 . 2 . 1971 gün ve Gn. Sek. Kanun

lar Müdürlüğü 7 - 488/3030 - 22513 sayılı yazı. 

Maraş Milletvekili Sayın M. Nejat Çuhadar 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir ör
neği Bakanlığıma tevdi buyurulan «Maraş 
ilinde Topraksu Bölge Müdürlüğünün ku
rulması» na dair 27 . 1 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

Maraş Milletvekili Sayın M. Nejat Çuha
dar'm «Maraş ilinde Topraksu Bölge Müdür
lüğünün ^kurulması» na dair Millet Meclisi Baş
kanlığının 2 . 2. 1971 gün ve 7488/3030-22513 
sayılı yazılarına ekli olarak alınan ve Köy 
İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması istenilen 27 . 1 . 1971 günlü öner
gesinin cevabıdır. 

1. Topraksu Genel Müdürlüğü sırasiyle; 
İzmir, içel, İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, 
Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Malatya, Sam
sun, Van, Sivas, Trabzon, Eskişehir ve Bursa 
illerinde Topraksu Bölge Müdürlüğü, Adana ve 
Manisa illerinde de Toprak|su Plânlama Bölge 
Müdürlüğü kurmuş bulunmaktadır. 

Bölge Müdürlüklerinin kuruluşlannda; Top
raksu araştırma müesseselerinin nüve olarak 
'kurulmuş olması, işbirliği bakımından üniversi
telerin bulunduğu merkezler, dış kredi ve yar
dımlar (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bıan-
kası, CENTO) uygulanan projelerin bulunma
sı, ihracata dönük yaş sebze ve meyva yetişti
riciliğine müsait özel projelerin uygulanmasına 
elverişli bölgeler olması, DSİ CQ inşa edilmiş iş
letmeye açılmış ve developnran ihtiyacı göste
ren proje sahalarını içine alması, merkezî ol
ması ve coğrafi durum gibi hususlar kıstas 
olarak alınmaktadır. 

2. Bakanlığımız Toprajksu Genel Müdürlü
ğünün Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın verdiği bütçe imkânları nisbetinde Maraş 
ilinde yapmış olduğu yatınm listesi ile 1971 
yılı yatınm programında yer alan konulan 
gösterir listeler ilişikte sunulmuştur. 

Ayrıca 30 665 hektar araziyi sulayacak olan 
Maraş - Kartalkaya barajının önümüzdelki yıl
larda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSt 
Genel Müdürlüğünce ikmal edilmesinden sonra 
Bakanlığımız Topraksu Genel Müdürlüğü tara
fından mezkur arazide arazi developman hiz
metlerine girilebilecektir. 
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3. Topraksu hizmetlerinin çiftçiye yönetil
miş bir hizmet birimi olması nedeniyle genel 
hizmetin özünü teşkil edecek tarz ve şekilde 
Türkiye'nin her ilinde Topraksu Ekip Başmü
hendislikleri kurulmuştur. 

Bütçe imkânları nisbetinde maddi olanak
lar bahsedildiği takdirde teknik kapasiteleri 
yeterli olan ve elemanla takviyesi mümkün 
bulunan, anahizmet ünitemiz karakterini haiz, 
ekip başmühendislerince daha fazla hizmetin 
il ve çevresine götürülmesi mümkün olacağın
dan mezkûr ildeki başmühendisliğin bölge mü
dürlüğüne ifrağı uygun görülmemejktedir. 

Maraş ili 1971 yılında tatbik edilecek yatırım 
programı 

Saha Yatırım 
İli - İlçesi - Köyü Ha. 1000 Tl. 

Maraş - Göksün - Çardak 50 180 
» - Elbistan - Kullar 40 160 
» - Göksün - Aslanbey 77 160 
» - Pazarcı - Helete 100 280 
» - Göksün - Değirmendere 95 182 
» » Kanlıkavak 48 140 

410 1 102 

— 370 — 
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Maraş ili topraksu yatırımları 

(1963 - 1970) 

Yılı 

1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

1964-1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1965 
1966 
1967 
1963 
1964 
1968 
1968 
1968 

1968-1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 • 
1969 
1970 
1970 

Proje yeri 
İli - İlçesi - Köyü 

Maraş - Elbistan - Ketizmen 
Maraş - Merkez - Bertiz 
Maraş - Tabakhane 
Maraş - Afşin - Gerger 
Maraş - Merkez - Nahirönü 
Maraş - Göksün - Younoluk 
Maraş - Göksün - Taşoluk 
Maraş - Pazarcık - Merkez 
Maraş - Afşin - Alımpınarı 
Maraş - Merkez - Deliktaş 
Maraş - Merkez - Çağşak 
Maraş - Merkez - Yanarak 
Maraş - Göksün - Gücük 
Maraş - Afşin - Emirli 
Maraş - Göksün - Kireç 
Maraş - Göksün - Kaleköy 
Maraş - Elbistan - İğde 
Maraş - Afşin - Kızlarpınarı 
Maraş - Afşin - İncirli 
Maraş - Göksün - Hacımirza I. Ks. 
Maraş - Göksün - Hacımirza II. Ks 
Maraş - Göksün - Nebioğlu 
Maraş - Merkez - Kaplanpmarı 
Maraş - Göksün - Gücük 
Maraş - Merkez - Kozludere 
Maraş - Merkez - Âyaklıcaoluk 
Maraş - Göksün - Kaleköy 
Maraş - Elbistan - Kadalı 
Maraş - Andırın - Çığşar 
Maraş - Merkez - Tekir 
Maraş - Andırın - Kaleboynu 
Maraş - Merkez - Çokyaşar 
Maraş - Göksün - Bozhöyük 
Maraş - Andırın - Geban 
Maraş - Pazarcık - Bozlar 
Maraş - Afşin - Ortaark 

Proje nev'i 

Sulama tesisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» * 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sulama,Developman 
» 

Drenaj 
» 

Toprak Muhafaza 
» » 

Sulama te'sisi 
» 
» 

Drenaj 

» 
» 

Sulama tesisi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çiftçi ailesi 
adedi 

| 

95 
13 
17 
25 
45 
65 
50 
35 
59 

202 
55 
26 
50 
30 

300 
100 
200 
64 
— 
35 
46 

168 
45 

100 
21 

104 
36 
41 

125 
33 

211 
120 

2 516 

Saha Ha. 

I 

— 
— 
—. 
10 
3 
4 

20 
20 
50 
70 
26 
60 
50 
60 
10 

118 
150 
80 

500 
500 
142 
160 
44 
30 
60 
20 

108 
16 
50 
11 
23 
25 

139 
200 
103 

2 853 

Yatırım 
tutarı 

1 000 TL. 

11 
11 
34 
11 
64 
11 
6 

30 
26 
48 
61 
78 

122 
134 
26 
12 

188 
70 

101 
575 

1 250 
476 
559 
192 
85 

139 
52 

135 
94 

262 
53 
53 
62 

119 
660 
88 

5 898 

- 3 7 1 -
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Maraş 929 
Kredi : 

Yıl 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196ö 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

28.2.1971 

Toplam 

Teknik yardım : 

Aded 

1 
5 
2 
5 
10 
5 
9 
7 
7 
3 
3 
— 

57 

Yılı 

1964 - 1970 

Saha Dk. 

320 
3 495 
4 650 
1 713 
2 214 
2 286 
592 
413 
612 
336 
94 
— 

1© 725 

Proje adedi 

47 

Krdi bedeli 
Tl. 

19 357 
103 135 
67 507 
216 091 
259 416 
236 154 
173 119 
109 119 
107 205 
144 499 
59 709 

ı — 

1 495 321 

Sahası Dk. 

23 327 

Çiftçi îşti. 
Tl, 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 

51 346 
51 739 
39 353 
29 414 

e 

171 852 

Keşif bedeli Tl. 

1 165 418 

Keşif Tut. 
Tl. 

19 357 
103 145 
67 507 
216 091 
259 416 
236 154 
173 119 
160 465 
158 944 
183 852 
89 123 

— 

1 6187 173 

• 

Kooperatif : 
Bugüne kadar Maraş ili dâhilinde 4 ü yeraltı olmak üzere 10 aded Toprak ve Su Kooperatifi 

kurulmuştur. 

Projesi uygulanan kooperatif : 

Adı Tatbik yılı 

Merkez - Deliklitaş (Suçatı) 

Konusu 

1964 Sulama 

Sahası Dk. 

600 

Proje yatırım 
tutarı 

49 247 

164. <—• Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğ-
lu'nun, Sanayi Bakanlığına bağlı M. K. E. ta
rafından pil ve akü fabrikaları kurulacağı ha
berine dair sorusu Sanayi BaJianı Selahattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı (7/492) 

3 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik yazıda belirtilen hususların Sanayi 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Necati Çakıroğlu 
Trabzon Milletvekili 

1. Sanayi Bakanlığına bağlı M. K. E. ta
rafından pil ve akü fabrikaları kurulacağı 

söylenmektedir. Bu doğru mudur? 
2. Doğru ise hususi teşebbüs tarafından 

kurulmuş bulunan pil ve akü fabrikaları Tür
kiye'nin ihtiyacını temin ederken ve hususi 
teşebbüs bu sahaya yatırım yaparken, Devle
tin bu gibi tesisler kurmasının sebebi nedir? 

Bu hareket A. P. nin hususi teşebbüs an
layışı ile bağdaşır mı? 

3. Eğer pil ve akü fabrikaları kurulacaksa 
bunların yer etüdleri yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa nerelerde kurulacaktır? Bu yerlerin se-
çilme'sinin sebepleri nelerdir? Bu yerler için 
Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alın
mış mıdır? 

— 372 — 
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T. C. 
Sanayi Bakanlığı 10 . 3 . 1971 
Müsteşarlık 

Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/82 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdür

lüğü 11 . 2 . 1971 tarih ve 3075/22795 - 7/492 
sayılı yazınız : 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu G-e
nel Müdürlüğü tarafından pil ve akü fabri
kaları kurulacağı haberine dair Trabzon Mil
letvekili Necati Çakıroğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesine karşı cevabımız ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
SalâJhattin Kılıç 

Trabzon Milletvekili Sayın Necati Çakır
oğlu tarafından verilen yazılı soru önerge

sine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ta

rafından, Askerî maksatlar için pil fabrikası 
kurulacağı doğrudur. Akü Fabrikası için 
etüdler yapılmaktadır. 

Pil Fabrikası, Millî Savunma Bakanlığının 
ihtiyacı özel piller için Genelkurmay Baş
kanlığının 29 Ocak 1970 tarih ve LOG : 
§196 - 13 - 70/Hrb. Sn. Şb. (1) sayılı yazısı 
ile teklifi üzerine etüd edilmiştir. 

Pil Fabrikası için fizibilite etüldü yapıl
mış ve Plânlamanın tasvibinden geçmiştir. 

(Yüksek Plânlama Kurulunun 30 . 12 . 1970 
gün ve 105 sayılı karar) 

Pil Fabrikası Antalya'da kurulacaktır. 
Fabrikanın kurulacağı ar&a ve binalar Ku
rumun malı olup atıl durmakta idi. 

165. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
Kars ili merkezinde ikinci PTT şubesinin ne za
man açılacağına dair sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Orhan Tuğrul'un yazılı cevabı (7/493) 

Millet Meclsi Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı üe arz eylerim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

12 . 5 . 1971 0 : 1 

Kars ilinin geniş bir sahaya yayıldığını ve 
nüfusunun yanm milyondan çok yukan bulun
duğunu ve Sovyet Rusya hududunda bulunma
sının bu il için ayrı bir hususiyet taşıdığının 
düşünülnıesd halinde PTT hizmetlerinin ne ka
dar lüzumlu olduğunun izahını yapmaya ma
hal görmüyorum. Şu kadarını ifade edeyim ki 
1 Şubat 1971 tarihli Yeni Doğu isimli gazetede
ki yazı, bu hizmetin değerini ilgili kuruluştan 
daha çok takdir etmektedir. Vatandaşın Ana
yasa ile teminat altına alman muhabere hak
kının temini Devlete ve icra organına düşen 
bdr görevdir. IBu görevi icra, zamanında ve 
yerinde tesbit ve gereğini yapmak durumunda 
iken, bunun ihmal edildiğini görmek ıstırap 
vermekte ve haklı olarak biz üyeler tarizlere 
mâruz kalmaktayız. Bu bakımdan Kars il mer
kezinde kesinlikle bir PTT şubesinin açılması 
zarureti mevcudolduğundan; 

1. Kars il merkezinde ikinci PTT şubesi
nin açılması düşünülmekte midir? 

2. Düşünülüyorsa, ne zaman şube açıla
caktır ve Ibu şube açılıncaya kadar geçen za
man zarfında halkın bu ihtiyacı ve bahse ko
nu tehacüm nasıl önlenebilecektir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Başmüşavirliği 
Kayıt No. 11/630-3120 

13 . 3 . 1971 

Konu : Kars'ta lokal sulbe açıl
ması Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : Millet Meclsi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 15 . 2 . 1971 gün ve 3110/ 
23022-7/493 sayılı yazılan. 

1. Kars ilinde lokal bir PTT şubesi açıl
ması düşünülmektedir. 

2. Şube açılması için bina aranılmakta 
olup, şube açılıncaya kadar halkın haberleşme 
ihtiyacını karşılamak amaciyle yeteri kadar 
posta kutusu konulması ve pul satıcılığı açılma
sı hususu PTT Genel Müdürlüğünün 16.3.1970 
gün ve 3725 sayılı yazısiyle bölgesine tebliğ 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

O. Tuğrul 
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166. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kamu hizmeti görmekte olan mahalle muhtar
larına verilen telefonların ücretlerinde % 50 
oranında tenzilât yapılmasına dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Halûk Arık'ın yazılı cevabı 
(7/496) 

Ankara, 13 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırana 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
nim. 

üEsftanlbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtarları, 
»©çimle işbaşına gelmiş, kökü Anadolu Selçuk-
larına kadar uzanan geleneksel halk temsilci
likleri ve mahalledeki yersel idarenin (hasıdır
lar. Ve mahallede Devletin temsilcisidirler. 
Vatandaşlarla en yaygın teması olan bu yet
kililer, her an Hükümetle ve halikla da temas 
zorundadırlar. Buna karşılık Hükümetin ve 
halkın da muhtarlarla temas zorunluğu vardır. 

Kamu hizmeti gördüklerinden dolayı ken
dilerine kısa bir süre önce tercihli telefon ve
rilmiştir. Bu halk temsilcileri telefonlarını 
Halk hizmetinde kullandıkları halde parasını 
kendileri ödemektedirler. 

Muhtarlıkların büyük bir çoğunluğu, muh
tarlara doğru dürüst gelir getirmemektedir. 
Ücretleri çok eski yıllarda tesbit edilmiş olup 
çok azdır. Çoğu kez yoksul halktan bu ücreti 
de almazlar. 

Bu nedenlerle kamu hizmeti gören mahalle 
muhtarlarına verilen tercihli telefonların üc
retlerinin emsali kamu hizmeti görenlerde ol
duğu gibi % 50 tenzilâtlı olarak alınması düşü
nülmekte milidir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Başmüşavirlik 
11/1044-4597 

14 . 4 . 1971 

Konu : Mahalle muhtarlarının te
lefon ücretleri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 2 . 1971 gün ve 7^96-3122/23167 

sayılı yazınız. 

Kamu hizmeti görmekte olan mahalle muh
tarlarının telefon ücretlerinde % 50 oranında 
tenzilât uygulanması hakkında istanbul Millet
vekili Reşit Ülker tarafından verilen yazılı soru 
önergesi üzerine gerekli inceleme yaptırılmıştır. 

Yürürlükte bulunan telefon ücret tarifesinin 
müşterek hükümler bölümünün : 

a) 16 ncı maddesi ile Basın Kartı hâmille
rine, 

b) 17 nci maddesi ile, PTT mensuplarına, 
c) '18 nci maddesi ile iş icabı PTT ile daimi 

münasebette bulunan Ulaştırma Bakanlığı men
suplarına, 

d) 19 ncu maddesi ile, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ile 
PTT işlerinde çalışan uzmanlarına, 

e) '21 nci maddesi ile de, (359 sayılı TRT 
Kuruluş Kanununun 37 nci maddesi hükmünce) 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun haber 
hizmeti niteliğinde konuşma yaptığı kurum adı
na kayıtlı telefonların, 

iŞehiriçi ve şehirlerarası konuşmalarına % 50 
tenzilli ücret uygulanmaktadır. 

PTT idaresi, uygulanan tenzilli tarife sebe
biyle yılda takriben 5 milyon lira ve bunun dı
şında ilgili kanunlar uyarınca verilmiş olan 
meccani telefonlar sebebiyle de yılda 5 milyon 
liranın üstünde gelir kaybına uğramaktadır. 

öte yandan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
5 yıllık kalkınma plânı 1963 icra programının 
haberleşme bölümünde PTT işletmesini gelir 
kaybına uğratan tenzilli ücrete tabi ve meccani 
telefonların tam ücretiyle çevrilmesi veya mik
tarının azaltılması tavsiyesinde bulunmuştur. 
Meccani telefonların ücretliye çevrilmesi husu
sunda mevzuat yönünden gerekli çalışmalar ya
pılmakta olup, evvelce % 70 olarak uygulanan 
tenzilli ücret oranı 1 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren % 50 ye indirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca PTT İdaresini de kapsamına alan ik
tisadi Devlet Teşekkülü ile Müesseseleri ve Ku
ruluşları hakkındaki 440 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince, PTT idaresi kârlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde çalışma zorunluğunda-
dır. 

Bunun dışında, tenzilli ücret uygulamaların
dan ve meccani telefonlardan meydana gelecek 
gelir azalışları, normal ücretlerin belirli bir öl
çüde artırılmasına da sebebolmaktadır. 
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/Bu itibarla, PTT İdaresinin bugünkü sıkın
tılı malî durumu da nazara alınarak mahalle 
muhtarlarının telefon ücretlerine tenzilât uygu
lanması uygun mütalâa olunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

H. Arık 

167. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilinin Emir
dağ ilçesine bağlı bâzı köylerin selden korunma
sı için hazırlanan projeye dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'-
nun yazılı cevabı (7/502) 

M. Meclisi ISaym Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi rica eder saygılarımı 
sunarım. 20 . 2 . 1OT1 

Afyon Milletvekili 
ISüleyman Mutlu 

1. Afyon ili Emirdağı ilçesinin Yenikapı, 
Hamzahacılı, Çiftlik, Veysel, Salihler, Adayazı, 
Ekizce, Akviran köylerini ilk ve sonbaharda ba
taklık haline getiren sel ve suların, Çıldırın ka
nalına dökülmesi için etüt ve projesi yapıldığı 
iddia edilmektedir : 

a) ıGerçekten böyle bir proje hazırlanmaş 
mıdır1 

ib) Projesi yapılmış ise, inşasına ne zaman 
başlanacaktır? 

c) Bu iş için ne miktar tahsisat ayrıl
mıştır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Enformasyon ve Genel İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 16 - 71/1 - 364/242 - 22838 

26 . 4 . 1971 

Konu : Afyon Karahisar Millet
vekili Sayın Süleyman Mutlu'
nun yazılı soru Önergesi Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü, 25 . 2 . 1971 tarih ve 3147/23459 -
7/502 sayılı yazı : 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Sü
leyman MuJtlu'nun, Afyon Karahi&ar ilinin 

Emirdağ ilçesine bağlı bâzı köylerin selden 
korunması için hazırlanan projeye dair yazılı 
ısoru önergesine ait cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
îhsan Topaloğlu 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun Afyon Karahisar ilinin Emirdağ 
ilçesine bağlı bâzı köylerin selden korunması 
için hazırlanan projeye dair yazılı soru öner

gesine ait cevap 

Soru : Afyon îli Emirdağ ilçesinin Yeni
kapı, Hamzahacılı, Çiftlik, Veysel, Salihler, 
Adayazı, Ekizce, Akviran köylerini ilk ve 
sonbaharda bataklık haline getiren sel ve su
ların, Çıldırım kanalına dökülmesi için etüt 
ve projesi yapıldığı iddia edilmektedir? 

a) Gerçekten böyle bir proje hazırlanmış 
mıdır? 

b) Projesi yapılmış ise, inşasına ne zaman 
başlanacaktır? 

c) Bu iş için ne miktar tahsisat ayrılmıştır? 
Cevap : Soruda sözü edilen köylerden 
Yenikapı, Hamzahacılı, Salihler, Çiftlik ve 

Veysal köyleri arazisi Çıldırım deresi taşkın
larından zarar görmektedir. 

Kati projesi 1970 yılında ikmal edilen 15,5 
milyon Tl. yatırım bedelli Çıldırım projesinde, 
proje sahası içinde kalan brüt 3 640 hektar ara
zinin sulanması ve taşkına sebebolan Çıldırım 
deresi ıslâhı da öngörülmektedir. 

ödenek yetersizliği nedeni ile 1971 yılı 
yatırım programına alınmıyan Çıldırım Pro
jesi sulama ve ıslah işleri bütçe imkânları 
muvacehesinde ileriki yıllar programlarına 
teklif edilebilecektir. 

Çıldırım proje sahası dışında kalan Ada
yazı, Ekizce ve Akviran köyleri arazisi ise 
Çıldırım deresinin menbamı teşkil eden Bayat 
Çayı feyezanlarından zarar .görmektedir. 

Bayat Çayı ıslahı 1971 yılında etüt edi
lecektir. 

168. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'tn, bir 
senatörün Formoza'yı ziyareti sırasında ver
miş olduğu beyanata dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiViıı yazılı cevabı 
(7/505) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, 24 Şubat 1971 

Gazetelerden öğrendiğimize göre, uzak Do
ğuda bir seyaJhatte bulunan Samsun Senatörü 
Fetlhi Tevetoğlu, Formoza'yı ziyareti sırasında 
bir beyanat vererek, A. P. Hükümetinin (Ne
dense Türkiyenin değil) Kızıl Çin'i tanımıya-
cağını ileri sürmüştür. 

Devlet idaresi bu gibi önemli beyanların 
yetkili ve sorumlu kişiler tarafından verile
bileceği esasına dayanır. Bir devletin tanınması 
veya tanınmaması da, Devletçe yapılacak tet
kiklerin sonuçlarının değerlendirilmesinden 
sonra yine yetkili ve sorumlu makamlar tara
fından kararlaştırılır. 

Bütün dünya'da günün en önemli konu
larından biri olarak devletlerarası ilişkileri 
etkiliyen bu kadar önemli bir konu üzerinde, 
ne görev ne de bilgi ve ihtisas bakımından hiç
bir yeneteği olımyan herkes beyanat vermeye 
kalkarsa Devletimizin gerçekten müışkül du
rumlarda kalması ve yetkilileri içinden çııkıla-

. maz hale düşürmesi sonucu ile karşı karşıya 
kalmamız tabiîdir. 

Bu bakımdan : 
1. Bu konuda Hükümetçe alınmış bir ka

rar var mıdır? 
2. Varışa, bu konuda beyanat vermesi için 

Senatör Tevetoğlu'na görev ve yetki verilmiş 
midir? 

3. Verilmişse, daha evvel Birleşmiş Millet-
lerdeki tutumumuz ve Millet Meclisinde yapı
lan görüşmelerde bu beyanat ile tezat teşkil 
eden ifadeler arasındaki çelişmenin sebebi ne
dir? 

Bu hususların Sayın Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü-
ısadelerinizi arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Konya Milletvekili 

T. €. 
Dışişleri Bakanlığı 

Doğu Dairesi Gn. Md. 12 3 . 1971 
ISayı : Doğu/3/067.008 - 316 - 26 

Konu : Konya Milletvekili Sadi 
Koçaş'm, yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 3 . 1971 tarihli ve 3167/23611 -

7/505 sayılı yazılan. 

12 . 5 . 1971 0 : 1 

Samsun Senatörü Fotini Tevetoğlu'nun For
moza'yı ziyareti sırasında verdiği bir beyanat 
hakkında Konya Milletvekili Sadi Koçaş'in il
gide kayıtlı yazıları ekindeki 'yazılı soru öner
gesine Bakanlığımca hazırlanan cevap iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuşjtur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakan V. 

Hasan Dimçer 

Soru 1. — Bu konunda Hükümetçe alın
mış bir karar var mıdır? 

Cevap : Kıta Çin'inin tanınması hususun
daki Hükümet görüş ve tutumu, Dışişleri Bakanı 
tarafından Bütçe Karma Komisyonunda ve Se-
naJtoda, Bıakan Vekili tarafından da Mecliste 
açıklanmıştır. 

Soru 2. — Varsa, bu konuda beyanat ver
mesi için Senatör Tevetoğlu'na görev ve yet
ki verilmiş midir? 

ıCevap : Bilindiği gibi her parlömanter dile
diği konuda kendi şahsi görüş ve düşüncelerini 
ifade etmekte serbesttir. Senatör Sayın Tevet
oğlu'nun ifadeleri tamamen kendi şahsi görüş 
ve düşüncelerini aksettirmekte olup, Hükümeti 
bağlayıcı nitelikte değildir. 

ıSoru 3. — Verilmişse, daha evvel Birleşmiş 
Milletlerdeki tutumumuz ve Millet Meclisinde 
yapılan görüşmelerde bu beyanat ile tezat teş
kil eden ifadeler arasındaki çelişmenin sebebi 
nedir? 

Cevap : Birleşmiş Milletlerdeki sön oyla
mada, Çin'in temsili konusunun önemli bir me
sele olduğu esasına dayanan karar tasarısı le
hinde oy kullanmış olan Hükümet görüşünde 
her hangi bir değişiklik vukubulmuş değildir. 
Esasen bu oylama ile ilgili açıklama Sayın Dı
şişleri Bakanı tarafından Karma Komisyonda 
yapılmıştı. Ancak, tanıma ile Birleşmiş Millet
lerdeki temsil konuları birbirlerinden ayrı hu
suslar olmakla, mezkûr oylama ile, Meclisteki 
ifadeler arasında bir çelişme olduğu ileri sürü
lemez. 

Her hangi bir Parlömanter gibi, şahsi dü
şüncelerini belirtmiş olan Sayın Tevetoğlu'nun 
(beyanatı, Hükümet namına yapılmış olmadığı 
cihetle, burada da bir çelişmenin varlığını iddia 
etmek vakıalara uymamaktadır. 

169. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, T. C. Ziraat Bankası İstanbul Bey-
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oğlu Şubesinin bir şahsa yapmış olduğu kredi 
tahsisine dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gür
han Titrek'in yazılı cevabı (7/507) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
derin saygılarımla dilerim. 26 . 2 . 1971 

Şinasi Çolakoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

Ü. T. C. Ziraat Bankası İstanbul Beyoğlu 
Şubesinde 1 650 000 Tl. tasdikli kredisi bulu
nan Mııgırdıç Şellefyan'a 9 656 715 Tl. kredi 
tahsisi hangi tarihte yapılmıştır? 

2. Bu tahsilsin yapılmasında adı geçen Şu
beye Genel Müdür tarafından telefon talimatı 
verilmiş midir? Bu talimattan kaç gün sonra 
bu tahsis yapılmıştır? 

3. Bu kredinin tahsisinde risk var mıdır? 
4. Banka Müfettişlerinden Recep Dolapçı-

oğlu bu tahsis işlemini denetlemiş ve bir rapor 
vermiş midir? Bu raporun bir suretinin cevabı
nıza iliştirilerek gönderilmesi mümkün müdür? 

5. 9 656 715 liranın karşılığı var mıdır? 
'Tahsil mümkün müdür? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 3 . 1971 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 4/54063 

Baaka ve Kredi 

Konu: Gaziantep Milletvekili 
Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hakkın
da. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 . 3 . 1971 tarihli ve 3181/23976, 7/507 

sayılı yazınız. 
T. O. Ziraat Bankaısı Beyoğlu Şubesince Mı-

gırdıç Selefyan'a açılan kredilere dair Gazian
tep Milletvekili Sayın Şinasi Çolakoğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Malûmları olduğu üzere, 7129 sayılı Banka
lar Kanununun 74 ncü maddesi, sıfat ve vazife 
dolayıısiyle vâkıf olunan, bankaya veya banka
nın müşterilerine ait sırların salahiyetli merci
lerden gayrisine açıklanmasını yasaklamış bu
lunmaktadır. 

12 . 5 . 1971 0 : 1 

Bu hüküm muvacehesinde, bankalarca özel 
veya tüzel kişilere açılmış bulunan kredilerin 
miktar ve nevilerinin yazılı veya sözlü soru 
önergeleri münasebetiyle, açıklanmasına imkân 

.bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte önergede sorulan hususlara 

kanuni hükümlerin verdiği imkân ölçüsünde 
cevap arz edilmiştir. 

T. 0. Ziraat Bankasından bu konuda alman 
bilgiye gföre; 

Firmaya 1966 yılında Banka Yönetim Kuru
lunun kararı ile usul ve mevzuatları dairesinde 
kredi açıldığı, bu kredinin açılışında Banka Ge
nel Müdürünün telefon emrinin bahis konusu 
olmadığı, kaldı ki, yazı ile teyidedilmiyen tele
fon emirlerinin yerine getirilmemesi hususunun 
çeşitli vesilelerle teşkilatlarınca bilindiği, kul
landırılan kredi için firmanın taahhütleri dolâ-
yısiyle tahakkuk edecek ve etmiş istihkaklarının 
banka lehine temlik edildiği, bunun dışında ilgi
linin bütün mal ve alacaklarına da haciz konul
duğu, bu işlerin tasfiyesi sonucu tahsilat yapı
lıp yapılmıyacağınm anlaşılacağı, Mıgırdıç Se
lefyan'a açılan kredilerle ilgili olarak Müfettiş 
Recep Dolapçıoğlu tarafından soruşturma yapıl
dığı, düzenlenen raporun henüz yetkili organ
ların tetkikinden geçip neticelendirilmediği an
laşılmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

170. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çanakkale Merkez Halleli Grupu içme 
suyu işinin ihalesine ve ihaleyi alan mütaahhit-
lere dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan 
Kapanlı'nm yazılı cevabı (7/508) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy işleri Bakanı 

Sayın Turhan Kapanlı tarafından yazılı olarak 
cevaplanldırılmasına delâletlerinizi saygılarım
la arz ve istirham ederim. 

2 . 3 . 1971 
Çanakkale Milletvekili 

Kemal Bağcıoğlu 

1. Çanakkale Merkez Halleli Grupu İçme 
suyu işi hangi tarihte ve 2490 sayılı Kanunun 
hangi usulüne göre (taahhüt veya emanet usul
lerinden hangisine göre) hangi mütefuaınit veya 
taşarona ihale edilmiştir? 
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2. Çanakkale Merkez Halleli İçme Suyu işi 
için müteaJhlhit veya taşaron ile bu işin yürütü-
leibilmesi için alhar şahıs veya şahıslar finans
man bakımından (yani para ile desteklemek 
için) aralarında hususi bir ortaklık kurmuşlar 
ve işin sonumda kâr veya zararı aralarında mu
ayyen oranlarda bölüşmeyi kabul etmişlerse ida
reye karşı kim muhatap ve sorumludur? Yani 
müteahhit veya taşaronun finanse etmeyi ona 
taahhüt eden diğer şahıslarla idarenin alâka ve 
münasebeti var mıdır? 

3. Bu işin ne miktarı mütaalhlhit veya ilgili 
taşaron tarafından yapılmıştır ve idarece ilgili 
muhataba ne miktar istihkak ödenmiştir? 

4. İlgili muhatapça idareden iş yapılmadan 
istihkak alınmış ise: 

a) Alınan istihkaka nazaran eksik bırakıl
mış iş tamamlanmış mıdır? 

b) Hâlen durum nedir? 
c) Hâlen tamamlanmış olsa bile fazla istih

kak raporu tanzim eden idarenin mesul mühen
disi kimdir ve bu memur hakkında idarece ne 
giıbi kanuni kovuşturma yapılmıştır? 

d) Keza (c) bendinde ifade edilmiş bulu
nan fazla istihkak ödenmesinde bu ödemeye mu-
hatabolan ilgili mütaahhit veya taşaron ile ikin
ci paragrafta zikri geçen finansman ortaklığı 
tesis eden diğer şalhıslar ile idarenin bir ilişkisi 
var. mıdır? Yani fazla istihkak ödenmesi işle
minde mesul ve muhatap kim veya kimlerdir? 

T. 0. 
Köy İşleri Bakanlığı 12 . 3 . 1971 * 

Müsteşarlık 
Sayı : 852/0 2874 

Konu: Çanakkale Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu'nun yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3 . 3 . 1971 gün ve Gn. Sek. Kanunlar 

Md. lüğü 7 - 508/3İ88 - 24112 sayılı yazı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Kemal Bağcı-
oğlu tarafından Başkanlığınıza sunulup, bir ör
neği Bakanlığıma tevdi buyurulan, «Çanakkale 
- Merkez - Halleli Grup içme suyu işinin ihalesi 
ve ihaleyi alan müteahhitler» e dair 2.3.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 
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Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy İşleri Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Kemal Bağcı
oğlu'nun, «Çanakkale - Merkez - Halleli Grup 
içme suyu işinin ihalesi ve ihaleyi alan müteah
hitler» e dair, Millet Meclisi Başkanlığının 
3 . 3 . 1971 gün ve 7 - 508/3188 - 24112 sayılı 
yazılarına ekli olarak alınan ve Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplanıdırılması 
istenilen 2 . 3 . 1971 günlü önergesinin cevabı
dır. 

1. Çanakkale - Merkez - Halleli Grup köy
leri inşaatının; 

a) 72 000 Tl. lık kısmı 13 . 8 . 1969 tari
hinde emanet inşaat komisyonu tarafından % 5 
noksanı ile Taşaron Halil Recep Degirmencioğ-
lu'na 6200 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi esas
ları dâhilinde ihale edilmiştir. 

b) Taşaron inşaata devam ederken Bakan
lıkça yapılan program değişikliği ile inşaatın 
keşfi 510 000 liraya çıkarılmış ve ilâve işlerde 
emanet komisyonu karariyle aynı taşarona aynı 
şartlarla verilmiştir. 

2. Taşaron Halil Recep Dögirmencioğlu'nun 
ortaklarının bulunduğuna dair dosyalarımızda 
bir kayda rastlanmıştır. 

Ancak; bunların mevcut taşaron sözleşmesi
ne göre idareye karşı sorumluluğu bulunmamak
ta ve idare muhatabı sadece sözleşme-imza eden 
Halil Recep Değirmencioğlu'dur. 

3. 510 000 liralık keşif bedelli bu inşaatta 
Taşaron Halil Recep Değirmencioğlu tarafından 
23 . 1 . 1970 tarihine kadar yapılan işlerin tu
tarı 479 901,52 Tl. olup bundan % 5 eksiltme 
tenzilâtı düşüldükten sonra adı geçene 
455 906,44 Tl. ödeme yapılmıştır. 

4. Bakanlıkça 2 . 9 . 1970 gün ve YP/9201 
sayılı olurla teşkil edilen kesin hesap ve tasfiye 
heyeti tarafından mahallinde yapılan inceleme
ye göre taşarona net 229 936,47 Tl, fazla öde
me yapıldığı tesbit edilmiş olup konu; müfet
tişlerce tahkik edilmektedir. Bu ödemeyi temin 
eden vazifeli memurlar hakkında gerekli kovuş
turma yapılacaktır. 

171. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
İstanbul'un içme, kullanma ve endüstri suyunun 
temini için DSİ ne açüan kredinin ödenip öden-
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mediğine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam İhsan Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/513) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

24 . 2 . 1971 
istanbul Milletvekili 

Nuri Eroğan 

1. 1053 sayılı Kanun istanlbul'un içme, kul
lanma ve endüstri suyunun temininde DSİ 
ne görevler vermiştir. Bu görevler arasında, is
tanbul Sular İdaresinin şehir içi su depoları tek 
merkezleri ve şelhir içi şebekelerini yapabilmesi 
için ona kredi yardımı yapma görevi de ver
mişti (Madde 3 -190 milyon). Bu kanunla ilgili 
20 Ocak 1969 tarihli protokolün 7 nci maddesi 
(bu kredinin 4 taksitte ve şu şekilde tevdi edile
ceğini tesbit etmiştir. 

1969 yılında 35 milyon 
1970 yılında 45 milyon 
1971 yılında 55 milyon 
1972 yılında 55 milyon 

a) 1969 yılında verilmesi lâzımgelen 35 mil
yon verilmiş midir? Verilmemiş ise sebebi ne
dir 

b) 1970 yılında 45 milyon verilmiş midir? 
Verilmiş ise tamamı mı verilmiş, yoksa bir kıs
mı mı verilmiştir? Verilmemiş ise sebebi, veril
miş ise ne miktar verilmiştir? 

c) 1971 bütçesinde bu işe tahsis edilen 
miktar 80 milyon olarak görülmektedir. Bunun 
ne miktarı İstanbul'a ne miktarı Ankara'ya ay
rılmıştır? 

2. Bu kredi yardımın protokolde tesbit 
edildiği miktarda tam olarak ödenmediğine gö
re, 1053 sayılı Kanunun DSİ ye yüklediği di
ğer işler tam olarak yapılması karşısında İSİ 
nin kendine düşen işleri yapmasını mümkün 
görüyor mlsunuz? 

3. Eğer mümkün görmüyorsanız ne gibi 
tedbir düşünüyorsunuz? 

4. Bu aksamalar muvacehesinde 1053 sa
yılı Kanunun sayesinde istanbul'un bol suya ka
vuşacağı tarih olarak resmî ağızlar tarafından 
ilân edilen tarihte bir değişiklik olacak mıdır 
ve bu tarih tahminen ne olabilir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 27 . 4 . 1971 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 16-71/1-369/255 

Konu : istanbul Milletvekili 
Nuri Eroğan'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü 15 . 3 . 1971 tarih ve 3168/23578-7/513 sa
yılı yazı : 

istanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan'm, 
İstanbul'un içme, kullanma ve endüstri suyunun 
temini için DlSİ ne açılan kredinin ödenip öden
mediğine dair yazılı soru önergesi cevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Billgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
İhsan Topaloğlu 

istanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan'm, 
İstanbul'un içme, kullanma ve endüstri suyunun 
temini için DSİ ne açılan krediye mütedair ya
zılı soru, önergesine ait cevap. 

Soru: 1. 
1053 sayılı Kanun istanbul'un içme, kullan

ma ve endüstri suyunun temininde DSİ ne gö
revler verilmiştir. Bu görevler arasında, istan
bul Sular idaresinin şelhir içi su depoları tek 
merkezleri ve şehir şebekelerini yapaJbilmesi için 
kredi yardımı yapma görevi de verilmişti (Mad
de 3 - 190 milyon) bu kanunla ilgili 20 Ocak 
1969 tarihli protokolün 7 nci maddesi bu kredi
nin 4 taksitte ve şu şekilde tevdi edileceğini tes
bit etmiştir. 

1969 yılında 35 milyon 
1970 yılında 45 milyon 
1971 yılında &5 milyon 
1972 yılında 55 milyon 

a) 1969 yılında verilmesi lâzımgelen 35 mil
yon verilmiş midir? Verilmemiş ise sebebi ne
dir? 

b) 1970 yılında 45 milyon verilmiş midir? 
Verilmiş ise tamamı mı verilmiş, yoksa bir kıs
mı. mı Verilmiştir? Verilmemiş ise sebebi, veril
miş ise ne miktar verilmiştir. 
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c) 1971 bütçesinde bu işe talhsis edilen mik
tar 80 milyon olarak görülmektedir. Bunun ne 
miktarı istanbul'a ne miktarı Ankara'ya ayrıl
mıştır? 

Cevap: 1. 
a) Yazıda siözü edilen 20 Ocak 1969 tarihli 

Protokolün 7 nci maddesi uyarınca istanbul 
projesine dâhil işlerden belediye yatırımları 
maksadiıyle belediyeye transferi gereken ödenek
lerden 1969 yılına ait 35 milyon Tl. sı Bütçe Ka
nununda yer almadığı için transfer edilememiş
tir. 

'b) 1970 yılında keza Bütçe Kanunu ile is
tanbul ve Ankara belediyelerine transfer olun
mak üzere 30 milyon Tl. tefrik edilmiş olup bu
nun 17 milyon Tl. si istanbul Belediyesine tah
sis edilmiş ve bunun 4 700 000 Tl. transfer olun
muştu,'. Mütebaki meblâğın da aynı suretle 1970 
Bütçesinde emanete alınmış olan paradan trans
ferine, nakit imkânlarımız dahilinde devam edi
lecektir. 

c) 1971 Bütçesinde bu işe talhsis olunan 80 
milyon Tl. dır. İstanbul için 52 milyon Tl., An
kara için 28 milyon Tl. şeklinde tevzi oluna
caktır. 

Soru: 2. 
Bu. kredi yardımı protokolde tesbit edildiği 

miktarda tam olarak ödenmediğine göre, 1053 
sayılı Kanunun DSİ ye yüklediği işler tam ola
rak yapılması karişısında i. S. i. nin kendine 
düşen işleri yapmasını mümkün ğöriüyor musu
nuz? 

Cevap : 2. 
İstanbul Sular idaresi, istanbul Bölge Mü

dürlüğümüzle mütemadi temas ve koordinasyon 
halinde çalışarak, transfer olunan meblâğ ora
nında kendisine düşen işleri yapmaya gayret 
sarf etmektedir. 

Soru: 3 - 4. 
Eğer mümkün görmüyorsanız ne gibi tedbir 

düşünsyorkunuz ? 
Bu aksamalar muvacehesinde 1053 sayılı Ka

nunun sayesinde istanbul'un suya kavuşacağı 
tarih olarak resmî ağızlar tarafından ilân edi
len tarihte bir değişiklik olacak mıdır? Ve bu ta
rih tahminen ne olabilir? 

12 . 5 . 1971 O : 1 

Cevap: 3 - 4. 
Ele alınan prtoj elerin ikmali için 852 milyon 

Tl. gerekmekte olup bugüne kadar istanbul 
Ömerli ve Terkos - Alifbey projelerine toplam 
123 milyon Tl. sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Boğaz geçişi ve tasfiye tesisleri, trafo, vana 
ve pompalar gibi muhtevasında dövizi gerekti
ren tesisat ve teçhizat bulunan her iki projeye, 
(bütçe imkânları dâhilinde tefriki mümkün gö
rülen ödenekler mâkul yatırım dilimleri halin
de 1976 yılına kadar tevzi edilmiş bulunmak
tadır. 

Ancak, yatırımların devamı süresince kısım 
kısım ikmal olunan tesislerle birlikte, kısmen 
ferahlık sağlıyacak miktarlarda şehir suyunun 
takviyesi mümkün olacaktır. 

Ezcümle, 1972 - 1973 yıllarında kâğıthane 
tasfiye tesislerinin kademeli olarak ikmali ve 
1972 de Boğaz geçişinin tamamlanmasından 
sonra su sıkıntısı büyük ölçüde giderilmiş bulu
nacaktır. 

172. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
•m, Aydın ilinin Umurlu bacağına bağlı M usluca 
köyünde vukubulan toprak kaymasına dair so
rusu ve imar ve İskân Bakanı Selâhaittin Babür-
oğlu'nun yazık cevabı (7/514) 

7 . 3 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
tavasuut buyurulmasını sayigı ile rica ederim. 

M. Kemal Yılmaa 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydm'm Umurlu Bucağına bağlı Musluca 

köyünde vukubulan toprak kayması yüzünden 
köylü önemli bir zarara uğramıştır. Klöylülerin 
ifadesine göre, halen bir kısım evler tehlike arz 
etmektedir. 

Bu toprak kayması olayı, teknik elemanlar 
tarafından incelendi mi? uzmanların verdiği 
raporun mahiyeti nedir? ileride yine kayma 
tehlikeli! var mıdır? Bugünkü ve gelecekteki 
tehlikeyi önlemek için Bakanlığınız, acele ve 
uzun vadeli olarak ne gibi tedbirler almayı dü
şünmektedir? 
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T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 8 . 4 . 1971 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 1230 

Konu: Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'ın yazılı soru
su Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15 . 3 . 1971 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/514-3224/24420 sayılı yazı. 
Aydın ilinin Umurlu bucağına bağlı Muslu-

ca köyünde vukubulan heyelana dair Aydın Mil-. 
letvekili Sayın M. Kemal Yılmaz tarafından ve
rilen yazılı sıoru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

Musluca köyündeki heyelan olayı teknik ele-
manlarmuz tarafından üç defa incelenmiş ve şu 
işlemler yapılmıştır : 

1. 5 . 7 . 1966 tarihinde yapılan ilk jeolo
jik incelemede, Musluca köyünde bir heyelan 
olayının mevcudolduğu ve köy meskûn sahasın
daki 16 evin bulunduğu bölgenin bu heyelanın 
etkisi altında kaldığı teslbit edilmiştir. Heyela
nın almacaik tedbirlerle önlenmesi mümkün gö-
rülmiyerek mezkûr 16 evin ileride âfetten mâ
sun bir yere nakli uyigun mütalâa edilmiştir. 

2. Mahallî makamların heyelanın ilerlediği
ni bildirmedi üzerine, olay, 16 . 4 . 1970 tarihin
de yeniden incelenmiştir. Bu incelemede, eski
den heJyelânlı olduğu tesbit edilen bölgedeki he
yelan etkisinin ilerlediği, anıcak, 16 evin bulun
duğu bölgeden başka her hanigi bir meskûn yeri 
içine almadığı, tesbit edilmiştıir. 

3. Yine, mahallinden yapılan müracaat üze
rine, 3 . 3 . 1971 tarihinde, heyelanın son du
rumu incelenmiştir. Bu incelemeye göre, halen 
aktif durumdaki heyelanın diğer meskûn saha
yı etkilemediği, aktif heyelanın ileriki yıllarda 
meskûn salhaya tesir 'edebileceği göz önünde bu
lundurularak her yıl kontnol edilmesi ulygun gö
rülmüş ve kontrol etüdleri programına alınmış
tır. 

Her üç incelemede de heyelânlı bölgede bu
lunan 16 evin nakli uygun görülmüştür. 

Bu itibarla, Musluca köyünde heyelana mâ
ruz bulunan 16 afetzede ailenin tesbit edilen ye
ni yerleşme yerine nakledilmesi işinin, bütçe im
kânları ve öncelik durumu da göz önünde bu

lundurularak, 1971 yılında gerçekleştirilmesi 
düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
Selâhattin BaJbüroğlu 

imar ve iskân Bakanı 

173. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, orman köylüsüne yapılan yiyecek yardımları
na dair sorusu ve Orman Bakanı Selâhattin İnan'-
m yazılı, cevabı (7/515) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Orman iş
leri Bakanı tarafından yazılı olafak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

8 . 3 . 1971 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Orman köylüsüne yapılan yiyecek yar
dımlarının bilhassa ormanda, öküzü, mandası, 
vasıtası ile çalışanlara yapıldığını diğer orman 
köylüsüne yapılmadığının şikâyetini aldım. Zon
guldak - Ulus ilçesi çevresindeki köylerden ge
len bu şikâyetin doğru olup olmadığının, 

2. Orman köylüsüne gerek Hükümetçe, ge
rekse hibe yoliyie yapılan yiyecek yardımları
nın tevzi şekline ait bıir talimat var mıdır? Tev
zi edenler kimlerdir? Denetim işleri nasıl ve 
kimlerce yapılmaktadır? 

T. O. 
Orman Bakanlığı 

Sayı : 534 
15 .4 .1971 

Konu : Ahmet Güner'in yazılı soru 
önerigesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 3 . 1971 gün ve 7/515 - 3225/24388 

S. Y. 
Orman köylülerine yapılan gıda yardımı 

hakkında Zonguldak Mileltvekili Sayın Ahmet 
Güner'in yazılı soru önergesiyle alâkalı cevabi 
mühtıra ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in 
«Orman köylerine yapılan gıda yardımı» hak
kındaki yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi 

muhtıra 

1. Ormancılıkta daimî işgücünü teşvik ve 
tesis etmek maksadiyle Hükümetimizle Birleş
miş Milletler PAO Dünya Gıda Programı ara
sında imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 
21 . 7 . 1967 gün 6/6559, 5 . 1 . 1970 -gün 7/28 
sayılı kararları ile yürürlüğe giren projenin 
anagayesi : 

'Ormanlık bölgelerde verimsiz topraklar üze
rinde gfcri ziraat usulleri ile geçimini sağlama

ya çalışan veya öteden beri orman işçisi niteli
ğimde olan ve ziraatla uğraşmıyan ormanda i§ 
verilmediği zaman maişetini temin etmek mak
sadiyle ormana zararlı faaliyette bulunabilecek 
olan ormanlık mmtakalarda yaşıyan ve şimdiye 
kadar sadece ve bir iş kolunda çalışmak istiyen 
orman içi köylii ailelerinden ormancılığın her 
iş kolunda çalışabilecek ve daimî orman işçisi 
olabileceklere gıda yardımı yapmak suretiyle 
orman işçiliğini cazip hale getirmek, ormancı
lık işlerinin daha rasyonel yapılması için daimî 
ve kalifiye işçi sağlamaktır. 

IBöylece hem ormancılıkta lüzumlu daimî 
işçi sağlamakta ve hem de orman içinde yaşı

yan köylülere devamlı iş temin etmek suretiyle 
bunların ihtiyaçtan dolayı ormanı olan zararlı 
faaliyetleri önlenerek ekonomik durumlarının 
gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. 

Bu itibarla gıda yardımı her fakir köylüye 
gelişi güzel yapılmayıp yukarda belirtilen ka
rarnamelere ve bu kararnamelere uygun olarak 
hazırlanan genelge gereğince daimî orman işçi
si olarak senede asgari 200 iş günü çalışan işçi
lere gıda yardımı yapılmaktadır. Gıda, orman
da bizatihi çalışan daimî orman işçisine veril-

- mektedir. 

Ulus ilçesi çevresindeki köylerden yukarda 
belirtilen vasıfta olanlara aynı şekilde yardım 
yapılmaktadır. 

2. Gıda yardımının kimlere ve nasıl yapıla
cağı hususunda hükümetimizle Dünya Gıda 
Programı arasında yapılan anlaşma hükümleri 
ve bu hükümlere istinaden hazırlanan «Dünya 
Gıda Programı tatbikatında yapılacak işlemler» 
e ait genelge esaslarına uygun olarak bizzat 
orman bölge şeflerinin murakabesi altında, böl
ge şefliklerince yapılmaktadır. 

Denetim işleri gene anlaşma hükümlerine 
göre kurulan merkez ve taşra teşkilâtı ile bun
lardan ayrı olarak müfettişler marifetiyle ya
pılmaktadır. 
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12 . 5 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının ı.ır-y-
drna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nırı, Meksika buğday mm Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklanılın dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri teshil 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 

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

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

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
vo 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 

önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

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

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

10. —• "İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rıma bir geıiei 
si (8/8) 

görüşme açılmasına dair onerge-

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

İ 2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde1 bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir r-aıe bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair' önergesi 
(10/22) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması »erekli tedbirleri tesbit etmek 



maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması baki' 
ramdan Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/1-1) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

17. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
cay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
/.T aştırma sı yapılmasına dair önergesi (10/26) 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dıair öner
gesi. (10/27) 

19. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
msası yapılmasına dair önergesi (10/28) 

2 — 
T 20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge-

I ciknıeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir-
I leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci ınad-
| desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 

dair önergesi (8/12) 
21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

' uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
j önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ille 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin smırlan-

I dırılmasma süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 

I baskıda bulunun bulunmadığını tesbit etmek 
I maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere-
I ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 

rtnörgesi (10/31) 
24. — Malatya Milıletvefcıilii Mustafa Kaf-

I tan'ın. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
I tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
I sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-
I inek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge-
I ('eğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

önergesi (10/30) 
I 25. — Erzurum Millet/vekili .Gıyasıettin Kara-
I ca'uın; Hınıs ilçesi,. Kızdahmet köyü halkının 
I karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma-
I sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak-
I cadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
I bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

v'10/29) 
I 26. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
I Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarîan-
I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi-
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ni temin için Anayasanın 88 nei maddesi uyarın- I 
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

28. — Nevşehir MİMvekili SalâhaMn Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilûtmın 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

29. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'ıın, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargulı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi j 
(8/17) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargulı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
çel il ebilm esini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 | 

nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 'Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mefhmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

42. — Sakarya Milletvekili Haıyreıtttin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
nmn önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 



haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

43. — Afyon Karalhisar 'Milletvekili Süley
man Mutluîıun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

44. — Konya Mıi'lletvelkillıi Vefa Tanır'm, 
Türk Parasınııı kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından Önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

46. — Konya Milletvekili Vefa 'Taımr'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
tatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

47. — İçel Milletvekilli Celâl Kaırıgıılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

48. — İçel Miillletveıkilı Ceillâjl Kargı lı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

49. — İçel Milletveikilli Celâl Karigula'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci rnad-
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I desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

50. — İçel Milletvelkiii Celâli Kargılı'mıı, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

51. — İçel Milletvekili CellâT Kargılı 'nım, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

52. — İçel Milleıtveikjili Celâl Kargılı 'mm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 

I araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

53. — İçel M&lleıtvekili Celâl Kargrh'nıın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

I '54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

55. — lıçıei MıiHiertveMM Celâl Kargılı'nın, 
İrkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

56. — İçeıl 'Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 

I ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
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etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın- | 
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

57. — İçeıl ıMiillatvefaiıLi Oelâl Kargılı'mm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mailesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

'56. — İçel MiillıetvekiıM Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli j 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek ü/c-e 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
arattırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

59. — İçeıl .MMleltvelklilDi Oelâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştı rinası açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

60. — İçel MdılıLotveikili Celâli Kangllı'mm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

61. — Adıarıa Milileltvefaili AM Rıza 'GüJllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

62. — İçel MftLletveıkilli Oelâl Ka.rgulı'mm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

63. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60; 

54, — Manisıa Mülletvefeili Musıfcafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit | 

etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

65. — Bumsa (Mİletvekdili Kajsıım Önadım'un, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
cdihnedyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

66. — Manas MdlMeıtıvelkilli İbrahim Özıtürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

67. — 'Sakarya MiilletvekiM Hayreıtıtıim Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin neden]eri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

68. — Sivas Milletvekilli Vahit Boaath'mın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

69. — Samısuın MliıUleitveffeili Kâmuran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

70. — Mıaırıaış Mililıeltvekilıi Ibırıahiım Öztürk'üoı, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

71. — .Sivas ıMıillıeıtveMli Vabıit Bıozsaıtlı'inın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

72. — Içol Milletvekilli Turhaaı Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 



Gülnar ilçesi sınır]arı içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

73. — Manas Millet velkilii İbramim Özıtürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
Konusunda bilgi edinmek maksadiylc Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

74. — İstanbul Milletvekili Eşref Derdınçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

75. — Kayseri IMillıeıtvelkiilıi Turhan Feyzrâoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî 'belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

76. — Manas MMüetvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

77. — Arnikam MıilıietvdkM Suma Tunal ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl ©den 
kanlı olaylar medeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

78. — Manas Milletvekili İbrahim Özftürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarımca 'bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

79. — içel Mıillldtvekiıli Celâl Kargılı'mim, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerimin medeni eri

ni tesbit etmek ve bunların çözüm -yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 inci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

80. — Manas Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum T e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile aiMıerimin sosyal 
ve eikonomik soruınlıarıının neler olduğunu tesîbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci malddesi 
uyarınca bir Meclis araştınmıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

82. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 
9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmaları
na son vermesi gereken özel yüksek okulların 
bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/35) 

83. — İçel MilUetvekM Turhan Özgüner'im, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. —• İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt dkonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Istıambul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya-



yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

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

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

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

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

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

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim löztürk'ün, 
6-r>7 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

11. — Bursa Milletvekili (Sadrettin Çanga'-
ııın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

12. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet y^oura-
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

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

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

15. — Adana MMletvekiM AM Rıaa GüMüoğlu'-
mın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

16. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön-
d:erülen Amerilkalılara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26) 

17. — ISivas Mille tvdkıili Mustıafa Kemal 
Palaoğlu'nnn, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

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

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

20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
îzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
•iözlü sorusu (6/31) 

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

22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
îa.v'ın, 93! sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

23. — Ankara Milletvekili Orhan ıBirgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

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

25. — 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) 

26. •— 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) 
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27. —• Afyon Milletvekili Hanndi Hamanıcı-
ı -ğlu'nun, fiber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

28. — İzmir (Milletvekili Kemıajl tönder'in, 
Flge tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
karımdan sözlü sorusu (6/40) 

29. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliiya-
rğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakarımdan sözlü sorusu (G/421 

30. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
ShmpYj bağlı bâzı köylerin içme suyii ve >m 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

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

32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüz'ar'm, 
Sinop'un Boyabat ilgesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

34. — Sinop Milletvekili Hilmj tşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

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

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

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

38. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'mın, yurdumuzda kurulması düşünülen 

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

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

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

41. —• İçel Milletvekili Turhan 'özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(G/57) 

42. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
•iözlü soru.si'1 (6/58) 

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

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

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

46. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanumi/îi tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

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

48. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zira? t e elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

49. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 
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60. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'- I 
İE Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

ı51. — ıSiniop Mhlleıtviekilli Hâlimi İşgüızar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

•52. — Ordu MüllatvekliM Ata Topaıloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü I 
sorusu (6/74) 

(53. — Mıaraş MilMnneMli İbrahim. ÖzSfeünk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman I 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

154. — Mariaış Mületvelkülli Ibüahlim Özfairk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

55. — Mfaalaş Miılilertıvekillli İbrahim Özrtürk'ün, I 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
SOTUSU (6/77) 

66. — İçel MHilıldüvekıiıM Turhan Özîgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka- | 
demişinde meydana gelen olaylara dair İçişleri ı 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

67. — Kastamıonu MMeftviaklifli Mehmieıt Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

(58. — İçel Mi'letvelkili Celâl Kangulı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

69. — Kasfoam'oou Mlillletvieikilii Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

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

61. — Aınitalya MJilllietvelkilH Ömıer Ruyrukçu'-
nıın, Elmalı hudutları içindeki KaragölMin mey- | 
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

ı02. — Ondu Milletvekili Ferdıa Güney'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında I 

tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

63. — Sfimıop Mllefovelknılli Hallimi İşigüzıar'ım 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

64. — Erzurum Mülefbvekiılıi'Gıyias/eıtıtJİn Ka-
raoa'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

65. — Ordu MMletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-
M n d e n halkın da istifade estirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

•66. — Aydın MMllelbvekiili M. Keimıal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

67. — Afyon KaraJhiısar Miüieüvıeikii Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

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

69. — Konya Mâlleffcveiküa Vefa Tteunur'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

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

71. — Sıkas Milletvekilli Musltafia Kemıal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

72. — Uşak Mileftvıekilli Adil Tnunaa'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

(Millet Meclisi 98 nci Birleşim) 
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7(3. — Zoınguflldıalk Miletvıelkıii Aha^.Güner ' -
in, belediyelerin durumuna ye yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

74. — Amjtellyia Mliljelt^ekilii~ Haşan Ali Gül- ' 
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

75. — Antolya MSdiettv-elklillii Hasan ADİ Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt : 

fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. • 
(6/99) 

76. — İsıtıanibu Miililıatvaldıli Eşref Dcrinç'ay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budııt dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

77. — Af yom Karahıiısar Mıilleitvielktilii Haımdd 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

78. — Anitıaılya MületvdkliıM Hasan Ali Gtil-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

79. — Ankara Milletvekili Osmıaın S'oğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
l'âboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

80. — Niiğde MililıeitvıeıkiM Mevlit Oçıalkcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

$1. — Anıklama Millllötvıekild İbrtahıim öüoeıoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

(82. — Manas MdÜİeıtviclkiÜii İbralbiım, Özltürk'-
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) 

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

84. — İçel MiUlötvieıkillli öeüıâl Kargılı'inin, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 

Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

85. — Adanla Mİllotveikiili Turgut Torpialoğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) ..,., 

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

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

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

89. — Uşak -Milletvekili Âdiü Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kuruJamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

90. — IJlşıalk Miiılılıeitvelkili Âıdftl Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

91. — Ankara Mil'lctvakiıld İbrahim Cüeeoğ-
'u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

92. — Zomlguldiak MallıeittvıeMıld Hüsıeydın Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusıı (6/116) 

93. — Ordu M'MicitvcMlıi Melmduh Ekşi'nim, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
mün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

94. — İstaııubaiıl MilfliotV'Oİdlli Reşit Ülker'din, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

95. — Çoanıım. Mlillieltvicfkiılii Cahit Amgı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
pazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

96. — Gaaiıaniteıp Mi'HeıtvıeMıi Şinıasi Çotkık-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 



arama yapan resmî kişilere dair içişleri Baka
nından sö4ü sorusu (6/120) 

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

98. — Ondu MüleltvdMli Ferda Güfey'dn Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

99. — Gıaızöıanrtlep ^ i l e tvakp A l İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

100. — Sivas Miilliötvıelkiûd Ekneım Kamgal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

101. — ̂ Siınıop 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) 

102. — Erzurum MJiDlletrvakiiM Gıyaısıeıttin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

103. — Erzurum Miıl'İeftvekiili Gıyaseıttin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya-
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

104. — Erzurum MillMveıkiM Gıyıasıetttin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

105. — Erzurum Milleft/veık'ili Gıyiaseitıtin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imaınlarnı 
asil kadroya alınmasına ve imanı, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne d^şünül^jğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

106. — Erzurum MiMetyeMM Gıyasıeıttcın. Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptarılmaşına 
dair Jı̂ illî Eğitim ve Köy İşeri imkanlarından 
sözlü soruşu (6/131) 
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107. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Ka
raca 'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

108. — 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) 

10.9. — Eırızıuırum M£ldtvifitknl]ji Gıyaıseıttıkı Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

110. — Trabzon Mıltertmeklfi Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere, dair başbakan,, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakamların
dan sözlü soruşu (6/İ35) 

111. — TojkaJt MJilİeftviefkilli Reşit ÖnderMm, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

112. — Kayseri. MfiletovekâiM Tufan Doğan 
AvşargilHn, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğn 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

113. — Uşalk Milletvekili Âdil Tunaın'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltı anmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

114. — Koınıya Mffiletivıelkıüld Irlatı Banan'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

116. — Konya Milllıeıtveikİli İrfam Banan'ın, 
yu'ittıtıaşılıann ©an ve mjai güveaıilıMerâjniin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

116. — Konya MüktveilaiM lirfian Baran'un, 
i£onya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu 
(6/141) 

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

118. — Amasya MilliieitvıeiknıM Vehıbi Meş
hur'un, 1961, 1Ö64 ve 1969 yiiLlarında pancar 
istihsali ile şıökor istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasınla dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

119. — Erzurum Mıillleıtveikıili Gıyasofetin Ka-
raca'nm 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) 

120. — Maınfaa Miilllıetvakili Yola Bakirli'nm, 
imar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

121. — Altıklara Mıilllietiveikilli İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara-
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

122. — Aıdıyamlan MiMicJtvjeMld Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanmdan sözlü sorusu (6/148) 

123. — Arnikana Milllıetvakiilli Şiınıasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

124. — Çorum Millejtvokilıi Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından »özlü sorusu (6/150) 

125. — Ondu Milletvekilli Mteımduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyetâeki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

126. — Anlkara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/158) 

127. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'in, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtıma Bakanlığına 
'bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu-
riarn ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

128. •— Sakarya MıiliietveMii Hayrettin Uy-
sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

129. — Ankara Milleıtvcıkiiılli Suuıia Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

130. — Isıtıanlbıü MillıetvekliM Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi oknıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

131. — İstıaınlbull Mi'Mıeıtıveıkiili İbrahim, Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

132. — Mıauıiiısıa Milleıt vekilli Yeli Bakirli'-
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

133. — Anitiaılya Milletvekili Öımeır Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindcki-
lerin lağvedileceğine dair Millî ıSavunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

134. — Trabzon MiRetvıcıkili Ali Rıza Uzu-
ner'kı, Avusturalya'ıda çalışan işçilere daıir 'Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

135. — Arnikana MilOıeıtıVökiılli OonıgtiizJkan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

136. — Ankana MEieıtveıkili Osimıaın ıSoğufcpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163^ 

137. — Ankara Milletveikili Osımaın Soğuikpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

138. — Erzurum Mülllöbve'kiiili Selçuk Erviendii'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 



yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (G/165) 

139. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (G/166) 

,140. — Anıkana Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir'ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

141. — Sıaimsun Milletvekili İlyas Kılıç.'in, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

142. — İstanbul Milletvekili Turgult Topal-
oğlu'nun, istanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

143. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

144. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap'I/in nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

145. — İsltiaınbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair xçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

146. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'in, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

147. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

148. — İçel Milletvekilli Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 
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149. — İvsıtamibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

150. — Uşıalk Milletvekili Âdil Turan'in, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

151. — Samsun. Milletvekili İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

152. — Trabzon Mıilletvekilıi Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

153. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

154. — Isltanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış okluğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
rv 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(MMlelt Meclisi 98 nci Birleşim) 




