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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
'257 

258,263 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 258 

1. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'
ın, Tunceli ilinde maaş alamıyan Özel 
idare personeli ve aksayan yol, su ve 
elektrik hizmetleri konularında gündem 
dışı demeci. 208:259 

2. — Vazife ile yurt dışına giden 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı özer 
Derbire, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkerlesi (3/643) 259 

3. — 18 - 20 Ekim 1971 tarihleri ara
sında Viyana'da toplanacak olan İnsan 
Haklan Parlâmento Konferansıma Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden seçile
cek bir heyetin katılmasına dair Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları Müşterek Toplantı ka
rarı. 259:261 

4. — Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in, Millî Eğitim Mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (1/532, 4/212) 

Sayfa 

261 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör'ün, 2/221 esas sayılı kanun 
teklifinin havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (2/221, 4/211) 261 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER '261 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Parti
ler Kanununun 74 ncü maddesinin ye
niden düzenlenmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/540) (S. Sa
yısı ; 421) 261:263 
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Sayfa 
VI - SORULAR VE CEVAPLAR 263 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARİ % 263 

1. — Afyon Milletvekili Süleyman Mut
lu 'mm, Afyon ilinde inşa edilen Selevir 
Barajı sulama kanalının çay deresine ka
dar uzatılmasına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ihsan 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/369) 1263:264 

2. — Bursa Milletvekili ibrahim ök-
tem'in, Üniversitelerarası ortak ilkeler ka
nunu tasarısına dair soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ce
vabı (7/479) 264:265 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De
ğer'in, Diyarbakır'a yapılması düşünülen 
yatırımların ne zaman gerçekleştirileceği
ne dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/500) 205 :$66 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, bir şahsın Suriye'den bir ser
vet transferi yapıp yapmadığına dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Erginin yazılı cevabı (7/503) 266 $71 

5. — Yüksek öğrenim talebelerine veri
len bursların 350 Tl. smdan 600 Tl. sına 
çıkarılmasına dair içel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın soru önergesi ve Maliye Baka
nı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/532) 272: 

273 
6. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl-

maz'm, Gomel - Zigna Şirketi sanıkları hak
kındaki mahkeme kararları ve bu münase
betle ne gibi bir idari işlem yapıldığına 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı is
mail Arar'm yazılı cevabı (7/559) 273:1274 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya iline, 1971 yılında yapıla
cak yatırımlara dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/584) 274: 

Ö75 
8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş

hur'un, orman içi köy halkının mağduri
yetinin önlenmesi için bir çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazılı cevabı 
(7/590) 275:276 

9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, yurdumuzdaki et tüketimi ile Et 

Sayfa 
ve Balık Kurumuna dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/597) 276:279 

10. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor 
tesislerinden halkın da istifade ettirilme
sine dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Sezai Ergun'un yazılı cevabı 
(7/603) 280 

11. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Yüksek Denetleme Kurulundan uzak
laştırılacak kimseler için Danıştay tara
fından verilen karara rağmen yürütme
nin durdurulmaması sebebine dair Başba
kandan soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Doğan Kiptaplı'mn yazılı cevabı (7/605) 280: 

281 
12. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-

soy'un, Amasya ili Merkez, Göynücek ve 
Merzifon ilçelerine bağlı köy yollarının ya
pılmayış sebebine dair soru önergesi ve 
Köy işleri Bakam Cevdet Aykan'ın yazılı 
cevabı (7/608) 281:283 

13. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Aydm'm, Çine ilçesine bağlı Ak-
çaova'da kurulan Esnaf Kefalet Koopera
tifine yollanan plasmana dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı (7/615) '283 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak ilinde kurulan hasta
ne ve 23 Temmuz 1923 te 2608 sayılı Ka
rarname ile hizmete başlıyan Amele Birli
ğinin çalışmalarına dair soru önergesi ve 
Çalışma Bakanı Atillâ Sav'm yazılı ceva
bı (7/625) 283:2®5 

15. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Bulancak'ta işlenen suçlar 
ve savcının görevini kötüye kullandığı 
iddiasına dair soru önergesi ve Adalet Ba
kam ismail Arar'ın yazılı cevabı (7/644) 286: 

287 
16. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'nun, Belçika'da çalışmakta 
olan bir işçimizin hudut dışı edilme sebe
bine dair soru önergesi, ve Çalışma Bakanı 
Atillâ Sav'm yazılı cevabı (7/646) 087:088 
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Sayfa 
17. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, Antalya'da yapılması kararlaştırı
lan bâzı yatırımların İsparta'ya aktarıldı
ğı iddiasına dair soru önergesi ve Başba
kan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/648) 289 

18. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya'da ilkokul öğretmenlerin
den birinin istifa etmiş bulunduğu halde 
yeniden tâyin edilme sebebine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in yazılı cevabı (7/650) 289:290 

Sayfa 
19. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'-

m, Kars - Hanak ilçesi Börk grup köyleri 
içmesuyu inşaatında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklara dair soru önergesi ve Köy 
işleri Bakanı Cevdet Aykan'm yazılı ce
vabı. (7/651) 290:293 

20. — Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakiboğlu'nun, 1965 - 1970 yıllarında ko
münizm prapagandası yapmaktan ve irti
cai suçlardan kaç şahsın tutuklandığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakam Ham-
di ömeroğlu'nun yazılı cevabı (7/652) 293:294 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşıik Top
lantısından sonra açılan bu birleşimde çoğunluk 
sağlanamadığından; 

7 . 10 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,50 de son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Kayseri 

Sabit Osman Ava Şevket Doğan 
Kâtip 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/204) 

Yazılı sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şah
sın istimlâk edilen arazinin geriverilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/715) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, adı, 
büyük çapta suiistimal ve yolsuzluk olaylarına 

karışan ve yurt dışına kaçan Mığırdıç Şellef-
yan'ın Türkiye'ye getirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/716) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Per
sonel Kanununun uygulanmasından doğan 9 ay
lık birikmiş maaş farklarının memurlara ne za
man ödeneceğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/717) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın trafik bürosunun personel ve araç ba
kımından takviyesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/718) 

»m<t 

— 257 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 174 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Yoklamada bulunmıyanlar lütfen bir tez
kere ile Genel Kurulda mevcudolduklarmı Baş
kanlığa bildirsinler efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde maa§ alamıyan özel idare persone
li ve aksıyan yol, su, ve elektrik hizmetleri ko
nularında gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Aral, Tunceli ilin
de maaş alamıyan özel idare personeli ve ak
sıyan yol, su, elektrik hizmetleri hakkında kı
sa olmak kaydiyle gündem dışı söz istemişler
dir. Buyurunuz efendim. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Seçim bölgem olan Tunceli'de çok âcil bir 
durum arz eden bir meseleyi dile getirmek için 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Tunceli, Türkiye'nin en geri kalmış ve Dev
let hizmetlerinin en az girdiği vilâyetler ara
sında en sonda gelenlerden biridir. Fevkalâde 
siyasi, askerî, iktisadi, turistik ve sosyal öne
mi bulunan Tahran - iskenderun yolu Tunce
li'nin içinden geçmesine ve bu yolun Tunceli 
sınırlan dışında kalan kısımlarının heyeti umu-
miyesine yakın bir kısmı asfaltlanmış bulun
masına rağmen, bugüne kadar Tunceli iline 
asfalt yol girmediği gibi kış aylarında geçişe 
elverişli ne bir bucak ve ne de bir köy yolu 
Tunceli ili dâhilinde bulunmamakta, hattâ Maz-
girt, Ovacık ve Nazimiye ilçeleriyle dâhi kış 
aylarında temas fevkalâde güç şartlar için
de sağlanabilmektedir. Tunceli'de kâfi dere
cede ekilmeye müsait arazi ve hayvan besle
meye elverişli mera bulunmadığından, halkın 
büyük bir kısmı en iptidai şartlar içinde top

rak evlerde, işsiz - güçsüz yarı aç yan tok bir 
vaziyette Devletin biran evvel kendisine el 
uzatmasını, iş sahası açmasını ve yaralannı sar
masını beklemektedir. 

Tunceli'nin içinde bulunduğu bu feci şart
lar, Tunceli halkının mahallî idarelere 
katkıda bulunmasını kısıtladığından ma
hallî idareler de halka hizmette önemli 
rol oynayamamakta, bilâkis merkezi ida
renin programların tahakkuku için gönderdiği 
paralann büyük bir kısmı cari harcamalara sarf 
edilmekte ve bu yüzden hizmetler büyük ölçüde 
aksamaktadır. 

Tunceli'ye hizmet mevsiminin geçmekte ol
duğu bugünlerde Hükümetçe âcil tedbirler 
alınmadığı takdirde hizmetler büyük ölçüde ak
sayacağından, Tunceli Özel idare Teşkilâtının 
içinde bulunduğu çok sıkıntılı duruma ve YSE 
nin aksayan hizmetlerini kısaca arza çalışaca
ğım. 

Tunceli ili Özel idaresi, 31 . 8 . 1971 günü 
itibariyle geçen yıllar ve bu yılın ilk altı ayın
da âdi emanetler hesabında kayıtlı paralardan 
431 921 lira, teminat olarak yatırılan paralar
dan 46 445 lira, bütçe emanetinden 41 596 lira, 
YSE Müdürlüğüne yardım için gelen paralardan 
509 380 lira, okul inşaat ta için Bayındırlık 
Müdürlüğüne gelen paralardan 346 112 lira ve 
222 sayılı Kanun gereğince inşaat için gelen pa
raların yüzde 30 ve yüzde 20 hisse olarak özel 
idare bütçelerine konan paralardan 298 143 lira 
olmak üzere, ceman 1 673 599 lira, yukarıda be-

258 — 
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lirtilen hesaplara borçlanarak bütçenin «12.11 
cari harcamalar» bölümünün «aylıklar» faslına 
ödenmiş bulunmaktadır. 

Halbuki, Tunceli ili Özel idaresinin 1971 malî 
yılı bütçesine göre yıllık geir tahakkuk miktarı 
647 595 lira olup, bugüne kadar yapılan tahsi
lat miktarı 274 613 liradır. Halen tahsili gere
ken tahakkuk miktarı 372 982 liraya, banka 
mevcudu 19 063 lira ilâve edildiği takdirde; 
malî durum aktifinin yukarıda belirtilen borç
lanmaları karşılamaktan çok uzak olduğu açık
ça görüleceği gibi, önümüzdeki altı aylık cari 
harcamaların da bu miktarla tediye edilemiye-
ceği açıktır. Bütün bu harcamalar ve borçlan
malar karşılığı olarak, iller Bankasından, Tun
celi ili Özel idaresine pay olarak gönderilen pa
ra miktarı ise 180 664 liradır. 

Belirtilen miktar bütçe yılının ilk altı aylı
ğına taallûk ettiğine göre, yıl sonuna kadar bu 
miktarda bir yardım yapılmış olsa dâhi, yine de 
cari harcamaların karşılanması imkânsız durum
dadır. Bu itibarla, Tunceli ili Özel idaresinin 
yukarıda belirtilen 1 673 599 lira tutarındaki 
borçlanmalarının tediye ve tasfiyesi ve malî yıl 
sonuna kadar cari harcamalarını ödeyebilmesi 
için, özel idareye 2 milyon lira yardım yapılması 
hususunda âcil tedbirler alınması kaçınılamaz 
bir zaruret halini almıştır. 

Halen Tunceli köy yollarında 1970 yılı 
programına alınarak ayakları yapılmış ve tah
liyelerin atılması 1971 programına bırakılmış ve 
1971 programına da alınmış köprülerin bugü
ne kadar hiçbirisinin tahliyeleri aJtılamadığı gi
bi, YSE Müdürlüğünün, Özel İdareden alaca-
cağunı tahsil edemediği için, birçok hizmetleri 
aksamakta ve hattâ son günlerde maaş ödeye-
miyecek duruma gelmiş bulunmaktadır. Üç ay
dan beri Tunceli ilçe Özel İdare memurları 
maaş alamamaktadır. Yine Eylül 1971 tarihin
den itibaren il Özel idare memurlarına maaş 
verilememektedir. 

Çok yakm bir geçmişte, maaş alamamak
tan mütevellit, Yüce Meclisin sayın üyeleri bu 
sıkıntıları yaşamış bulunduklarından, huzuru
muzu fazla işigal eifcnuemek için, maaş alamıyan 
YSE Teşkilatındaki personelle ilçe ve il özel 
idare memurlarının sıkıntılarını ve hizmetleri 
aksıyaın köylülerin üzüntülerini burada uzun 
uzun anlatmıyacağım. 

Sayın Hükümetin, hizmet mevsiminin de 
geçmekte olduğunu nazara alarak, ejok süratli 
ve âcil tedbirlerle, Tunceli'nde programlaştırıl-
mış olan 1971 YSE hizmetlerinin talhakfeuiku ve 
yukarda arz ettiğim personelin maaş almasını 
temin edebilmek için, il özel idaresünin muhta-
colduğu 2 milyon lirayı bir an evvel temin ede
ceğini ümideder, beni dinlemek lûtfumda bulu
nan Yüce Meclisin muhterem üyelerine şükran
larımı arz eder, saygılarımı sunarım. 

,2. —• Vazife ile yurt dışına giden Dış Ekono
mik İlişkiler Bakanı Özer Derbil'e, Devlet Baka
nı Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'-
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/643) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı teizkenesi 
vardır, okutuyoırum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Vazife ile yurt dışına giden Dış Ekonomik 

ilişkiler Bakanı Özer Derbil'in dönüşüme ka
dar; Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına, Dev
let Bakamı Başbakan Yardımcısı Atillâ Kara-
losmanioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakamm 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sumıay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — G-enel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

3. — 18-20 Ekim 1971 tarihleri arasında 
Viyana'da toplanacak olan İnsan Hakları Par
lâmento Konferansına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden seçilecek bir heyetin katılmasına dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanları Müşterek Toplantı kararı 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisi tarafından düzenlenen, 18 - 20 Ekim 1971 
tarihinde Viyana'da toplanacak olan insan Hak
ları Parlâmento Konferansına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden de bir heyetin iştirakine dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanlarının müşterek aldıkları kararlar
la, ilişiği tezkereyi okutuyorum. 

Sayın Delegasyon Başkanı, 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi, 21 Ocak 

1971 tarihimde kabul ettiği bir kararla, bir in
san hakları Parlâmento konferansının toplan-
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masını kararlaştırmıştır. Bu konferans 18 - 19 
ve 20 Ekim 1971 tarihinde Viyana'da Avustur
ya Parlâmento binasında yapılacaktır. 

Konferans aşağıdaki konuyu inceliyecektir. 

a) Hangi insan hakları korunmalıdır? 
b) Haklarının korunması bakımından han

gi insan nazarı dikkate alınmalıdır? 
c) Bugünkü koruma nasıl takviye edilebi

lir? 
d) Korunmanın suiistimale dönüşmesi na

sıl önlenebilir? 
Bu konuların her biri üçüz incelemeye konu 

teşkil edecektir. Şöyle ki: a) Bir mütehassıs 
mümkün şıkları ortaya koyan bir takdim rapo
ru arz edecektir; b) istişari Assamblenin üye
si olmıyan bir parlâmento üyesi raportör, tak
dim raporunun vazettiği şıkları kaldırmaya im
kân verecek şekilde, bahis konusu sahada millî 
tecrübeyi ve siyasi görüşü açıklıyacaktır; c) 
İstişari Meclisin üyesi olan parlâmento üyesi 
bir raportör evvelki iki raporla, müzakereler
den Avrupa açısına göre neticeler çıkaracaktır. 

Nihayet, bir genel raportör, tüm çalışmala
rın sonuçlarını arz ederek, Avrupa Konseyi ile 
diğer milletlerarası müesseseler ve millî parlâ
mentolar içindeki teşebbüslerin koordinasyon 
ve ahengini önümüzdeki yıllarda sağlayıp ger
çekleştirecek müşahhas bir hareket programı 
arz etmeye çalışacaktır. 

Mezkûr karara atıf yaparak, Parlâmento
nuzu bu konferansa katılmaya davet etmekle 
şeref duyar ve faaliyetleri insan hakları prob
lemleri ile ilgili komisyonlarınızı bu büyük 
konferansa birkaç temsilci göndermek üzere 
tahrik edebilirseniz size müteşekkir kalacağımı 
ifade ederim. 

Mezkûr kararın metni ile karara ek hukuM 
meseleler komisyon raporu ve konferans prog
ramı ilişikte takdim edilmiştir. 

Tertip komitesinin bütün gerekli tedbirleri 
almasını sağlamak üzere, bu konferansa katıl
mayı arzulıyan Parlâmentonuz üyelerinin liste
sinin 1 Temmuzdan evvel bana lütfen iletmenizi 
rica ederim. 

Bugüne kadar izlenen kaide gereğince, Av
rupa Konseyi, konferansa katılan üyelerin ika
met ve seyahat masraflarını üzerine almadığını 
tasrih etmek isterim. 

Sayın Başkan, ihtiramatı faikamın teminatı
nı lütfen kabul ediniz. 

İstişari Meclis Başkanı 
Reverdin 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık divanları müşterek toplantısı kararı 
Karar No. : 11 Karar tarihi : 5 .10 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlık Divanları 5 . 10 . 1971 Salı günü saat 
10.00 da aşağıda imzaları bulunan üyelerin ka-
•almasiyle müştereken toplanmış ve : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi tarafın
dan düzenlenen ve 18 - 20 Ekim 1971 tarihinde 
Viyana'da toplanacak olan «insan Hakları Par
lâmento Konferansı» na Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden de bir heyetle iştirakin uygun ola
cağı yolundaki Dışişleri Bakanlığının 29.9.1971 
gün ve 700.787/Batı Dairesi G-enel Müdürlüğü 
AKB - 101 sayılı yazısı münasebetiyle : 

1. — Anılan toplantıya, bir heyetle iştirak 
edilmesinin prensip olarak kabulüne, 

2. — Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerin Düzenlenmesine dair Yönetmeliğin 15 nci 
maddesi uyarınca, heyetin seçimi için Meclis 
Başkanlarının Meclislerin grup başkanlariyle 
müştereken yapacakları bir toplantıda takibo-
lunacak usulün, kongre ve konferansların ma
hiyetine göre, tesbitiyle, neticenin tekrar Müş
terek Divana getirilerek bir ara kararma bağ
lanmasına, 

Karar vermiştir. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan

lık divanları müşterek toplantısı kararı 
Karar No. : 12 Karar tarihi : 7 . 10 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları 7 . 10 . 1971 Perşembe günü 
saat 10.30 da aşağıda imzaları bulunan üyele
rin katılmasiyle müştereken toplanmış ve : 

A) Viyana'da toplanacak «insan Hakları 
Parlâmento Konferansı» na, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi 
için, takibolunacak usulün tesbiti maksadiyle, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
larının dâhil bulundukları ve iki Meclisin grup 
başkanlarının müştereken tanzim ettikleri 
6 Ekim 1971 tarihli protokolle kabul edilen 
prensiplere uyularak: 

1. — Yasama Meclislerinin, Dış Münasebet
lerin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmelik (14, 
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15 ve 16 ncı) maddeleri nazarı dikkate alınarak 
konunun önemi güz önlünde bulundurularak, 
seçilecek üyelerin Fransızca ve ingilizceyi iyi 
bilmelerine, 

2. — Konferansın konularını rahatça kav
rayıp mütalâa beyan edebilecek derecede ihti
sas sahibi bulunmalarına ve gidecek heyetin 
de 9 üyeden teşekkül etmesine, 

3. — Müşterek Başkanlık Divanının, konu 
ile ilgili 5 . 10 . 1971 tarihli müspet mütalâası 
ile birlikte bu kararın ve davet tezkeresinin 
Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine sunul
masına; 

Karar vermiştir. 
BAŞKAN — Müşterek Başkandık Divanının, 

7 Ekim 1971 tarihli ve 12 sayılı kararını tas
viplerinize arz edeceğim. Tasvip buyuranlar... 
Tasvilbetmiyenler... Tasvibeddlmiştir. 

4. — Millî Eğitim Bakam Şinasi Orel'in, Millî 
Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığı kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan seçilecek 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/532, 4/212) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının bir 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 

Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısı, Yüce Mec
lisle intikal etmiş bulunmaktadır. 

(Konunun müstaceliyetine binaen Millî Eği-' 
tim, Maliye ve Bütçe - Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden müteşekkil bir Geçici Ko
misyonda tetkiki hususunu saygılammla arz 
ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No.lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (1) 

(1) 421 S. sayılı basmayazı 3.9.1971 günlü 
16İJICİ Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Tezkerede bahse konu kanun 
tasarısının bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hususu Millî Eğitim Bakanınca talebedilmekte-
dir. 

Bu hususu tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör'ün, 2/221 esas sayılı kanun teklifinin 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
5 er üyeden kumdu bir Geçici Komisyonda görü
şülmemle dair önergesi (2/221, 4/211) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Mustafa Fevzi Güngör tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Halen Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Ko
misyonunda, C. Senatosu İstanbul üyesi Rîfat 
öztürkçine'nin «Toptancı halleri kanun teklifi» 
ile birleştirilerek müzakeresi tamamlanmış olan 
teklifimin önem ve müstaceliyetine binaen ha
vale buyurulduğu Adalet, İçişleri ve Sanayi ve 
Ticaret komisyonlarınca seçjilecek 5 er üyeden 
ibaret bir Geçici Komisyonda görüşülerek ka
rara bağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Fevzi Güng'ör 
İstanbul 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Fevzi Güngör tarafından verilen takrirde ya
zılı teklifinin, bir Geçici Komisyonda görüşül
mesi hususu talebolunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenüjer... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sıra numara
sında kayıtlı iSiyasi Partiler Kanununun mü-
zaktresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Sayın Korkmazcan tarafından verilmiş bir 
takrir vardır. Takrir geçen birleşim okutulmuş 
ve takrir üzerinde açık oy talabedilmiştir, Tak
riri okutup oylarınıza arz edeceğim, 

Takriri okutuyorum efendim. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Başkanlığa 
(Siyasi Partiler Kanununun, 74 ncü maddesini 

tadil ©den tasarının maddeleri üzerindeki gö
rüşmelerin 30 dakika üe tahdidini rica lederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Korkmazoan 

Denizli 
BAŞKAN — Saym Korkmazcan, bir hususu 

tavzih etmek istiyorum. 
Bu 30 dakikalık süre gruplar hakkındadır, 

kişisel görüşlere de sâri midir? Bu tasrih edil
memiş. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Her 
ikisi için. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu takriri oylarınıza arz edeceğim. Takriri 

Kabul edenler.. (DP sıralarından, «Açık oy ta
lebimiz var» sesleri) 

Açık oylamayı geçen sefer yaptık efendim, 
bugün öyle bir şey yok. Ama şimdi karşımıza 
bir mesele çıkıyor.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, açık oylama yapılması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, takabbül ediyorsanız 
o başka mesele. 

Daha evvelki bir birleşimde yapılan açık oy 
talebi, o birleşimde bulunan arkadaşların o bir
leşime mahsus bir açık oy isteğidir ve bir yok
lama yapmayı gerektirir. Çünkü orada imzası bu
lunanlar... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, bu mevzuda açık oylama talebi
miz var, bu sadece bir defa için değil ki.. 

BAŞKAN — Ama, muhterem önsal, bir oy
lama için takrir o anda verilir, öyle bir mese
ledir ki, bütün birleşimi! kapsamaz. Birleşimin 
bir anında verilir ve hazır olan 15 Mşi de neti
ceyi tescil ettirir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Saym Başkan, salonda ekseriyet yoktur, oyla
ma talebediyoruz. (Sakarya Milletvekili Mus
tafa Vedat önsal ve arkadaşları, ayağa kalka
rak çoğunluğun kalmadığını ileri sürdüler) 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığı ifade edi
liyor. Kimler öldüklerini tesbit edelim efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, oylama bitsin ondan sonra. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, isimleri okumak suretiyle yoklama yaptı
nız. Şimdi yoklama yapılmış değil mi? '~ 

BAŞKAN — Efendim, usulle.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Daha şimdi 

yoklama yapıldı. 
BAŞKAN — Sayın ibrahim öztürk, sayın 

Şükrü Akkan, saym Bahri Dağdaş, saym Vedat 
önsal, sayın Hasan Basri Albayrak, ayağa kal
karak, ekseriyetin olmadığını beyanla yoklama 
talebinde bulunmuşlardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, birleşim açıldığında yaptığınız yoklama de
ğil mi idi? 

BAŞKAN — Yoklama idi efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yoklamada 

çoğunluğu ilân eden siz değil mi' idiniz? Daha 
şimdi yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Benim efendim.. Sayın Ataöv, 
şimdi buyurduğunuz yoklamayı biz saat tam 
15,30 da bitirdik, şu anda saat 16 ya 10 var. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, parmaklarımızı kaldırarak oylama yap
tık, eğer oylamadan önce böyle bir şey olsaydı, 
kabuldü. Oyladınız; takriri kabul ettik. 

BAŞKAN — öyle bir şeyi tefhim etmedim. 
Bir usuli mesele ortaya çıktı. Bir açık oy takri
rinin bulunduğunu ifade ettiler, takdir edersi
niz ; geçen birleşim sayın Korkmazcan'm bu hu
susta bir takriri vardı fakat ben bu takriri 
gündeme alıp ve muameleye koyamazdım. Çün
kü o birleşime ait bir konu idi; Bu usuli muame
leyi tefhim eder etmez, bunun üzerine, «çoğun
luk yok» dediler... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kanım, zabıtlara bakın. «Oylamaya geçiyorum, 
takriri kabul edenler» dediniz. 

BAŞKAN — O esnada açık oylama itirazın
da bulundular, açık oy itirazını Başkanlık tef
him etti; «Çoğunluk yok» dediler.. 

Başkanlığa verilen bir tezkere ile Bütçe Ko
misyonunun toplantı halinde olduğu ifade edil
miş ve komisyon üyelerinin orada bulunduğu 
belirtilmiştir. Bu sebeple, grup yetkililerinin bu 
komisyona haber vererek sayın milletvekillerini 
şu andaki durumdan bilgidar etmeleri lâzım 
gelir. 
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II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama Yapıldı.) 

BAŞKAN Yoklama istemi bitmiştir. 
Yoklama sonucunu arz etmeden evvel 174 

ncü birleşimin açış msabını da söylüyorum: 174 
ncü birleşim 271 sayın milletvekilinin mevcudu 
ile açılmıştır. 

Genel Kurulumuzda, 5 kişinin ayağa kalk
mak suretiyle yoklama istemi sonunda yapılan 
yoklamada, nisap bulunmadığı anlaşılmıştır; 
180 kişi bulunmaktadır. 

Bu sebeple 8 Ekim 1971 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16,13 

VI.— SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'
nun, Afyon ilinde in§a edilen Selevir Ba
rajı sulama kanalının Çay deresine kadar uza
tılmasına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay-

naklr Bakanlığının yazılı olarak cevaplan
dırılması için delâletlerinizi arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

1. Afyon'da inşa edilen Selevir Barajı
nın sulama kanallarının Çay ilçesinin için
den geçen çay deresine kadar uzatılmasının 
mümkün olup olmadığı? 

2. Aynı barajın Çay ovasmdaki sulama 
kanalları çökmüştür, su kaybı yüksektir. Daha 
yeni yapılan bu kanalın vaktinden evvel çök-
mesindeki mesuliyet sahipleri var mıdır? 
Varsa ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. Selevir Barajının sulama kanalları 
üzerindeki tesbit edilen,, genel ve araziye ge
çit yollarının köprüleri, şimdiye kadar ta
mamlanmış mıdır? tamamlanmamış ise sebebi 
var mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve 

Genel İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 112 - 71/1 - 346/592 
47149 

27 . 8 . 1971 

Konu : Afyon Milletvekili Sayın Sü
leyman Mutlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü; 18 . 12 

gün ve 7/369 - 2564/19001 sayılı yazınız. 
1970 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu'nun, Afyon ilinde inşa edilen Selevir Ba
rajı sulama kanalında Çay deresine kadar 
uzatılmasına mütedair yazılı soru önergesi ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
İhsan Topaloğlu 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'nun, 
Afyon ilinde inşa edilen Selevir Barajı su
lama kanalının Çay deresine kadar uzatılmasına 

mütedair yazılı soru önergesi cevabı. 

— 263 



M. Meclisi B : 174 7 . 10 . İ97İ O : 1 

Soru : 1 
Afyon'da, inşa edilen Selevir Barajının su

lama kanallarının Çay ilçesi içinden geçen Çay 
deresine kadar uzatılmasının mümkün olup ol-
mıyaoağı, 

Cevap : 1 
Selevir projesi revize plânlama çalışma

ları lan Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
İsparta XVIII. nci Bölge Müdürlüğü tara
fından, Afyon - Akarçay havzası plânlama ka
demesindeki hidrojeolojik etütleri Konya 
IV. ncü Bölge Müdürlüğü tarafından hazır
lanmaktadır. 

Plânlama çahşmalannm ikmaliıü mütaakıp 
Çay ilçesi arazilerinin sulanmasının Selevir 
Barajından mı, yoksa yeraltı suyu imkân-
lanndan faydalanılarak mı yapılacağı husu
sunda ekonomik mukayese neticesinde bir ka
rara varabilecektir. 

ISoru : 2 
Ayni barajın Çay ovasında sulama ka-

nallan çökmüştür, su kaybı yüksektir. Daha 
yeni yapılan bu kanalın vaktinden evvel 
çökmesindeki mesuliyet sahipleri var mıdır? 
Varsa ne gibi işlem yapılmıştır 

Cevap : 2 
ISelevir ovasının gayet geçirgen bir top

rak bünyesine sahibolması, çiftçilerin düzen
siz sulama tatbikatlan ve kanallarda yaptık
ları tahribatlar, imlâ üzerine inşa edilmiş 
olan Yİ ve Y2 tersiyer gruplarının bâzı ke
simlerde imlâ toprağının boşalmasına ve bâzı 
mevzii çöküntülerin meydana gelmesine se-
beboîmuştur. Ancak, bu çöküntüler şümullü 
olmayıp, yıllık bakım ve onanm program-
lannda giderilmektedir. 

ISoru : 
ISelevir Barajının sulama kanallan üze

rindeki tesbit edilen, genel ve araziye ge
çit yollarının köprüleri, şimdiye kadar tamama 
lanmış mıdır? Tamamlanmamış ise sebebi var 
mıdır? 

Cevap : 3 
Selevir sulaması ikmâl inşaatı muhteviya

tında olan Y3 grupu tersiyeleri 1970 yılında 
tahsisat imkânsızlığından ikmâl edilememiştir. 
Bu sebeple Y3 ve tersiyerlerin üzerinde ya
pılması lâzımgelen büzlü yol geçitleri ve köp
rüleri de yapılamamıştır. 

Y3 sulama şebekesi noksanlannın 1971 yı
lında ikmali karara bağlanmış ve «Selevir Su
laması II. nci Kısım inşaatı» adiyle 1971 yılı 
ek programına alınarak 850 000 TL. tahsis 
edilmiş ve projenin tatbikatına geçilmiş bu
lunulmaktadır. Ayrıca 1972 yılında da iki se
nelik (tahminen 750 000 Tl.) tahsisli proje ça
lışmalarına başlanılmıştır. 

2. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem'in, 
Üniversitelerarası ortak ilkeler kanunu tasarısı
na dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı §i-
nasi Orel'in yazılı cevabı. (7/479) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda sunduğum soruların (Sayın Millî 

Eğitim Bakanınca yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile dilerim. 

16 . 1 . 1971 
Dr. İbrahim Öktenı 
(Bursa Milletvekili 

Soru : 
1. Bakanlığınızca hazırlanarak Bakanlar 

Kuruluna sevk ettiğiniz «Üniversiteler arası 
ortak İlkeler kanunu; tasansı ile «yüksek öğ
retim kurumlannda çalışma güveni ve özgürlü
ğü hakkında kanun» tasansı üzerinde görüş ve 
düşüncelerini almak üzere üniversite rektörleri
ni 21 Ocakta bir toplantıya çağırdığınızı radyo 
ve gazetelerden öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu tasanlar hazırlanırken görüş ve düşünce
lerini aldığınızı, çeşitli beyanlannızda açıkla
mış olmanıza rağmen, üniversite rektörleri ile 
yeniden görüşme lüzumunu hangi nedenlerle 
duydunuz? 

2. Her üniversite rektörünün kendi senato
sunu toplıyarak çoğunlukla saptanan yeni ka
rarları, yeni toplantı yapılmamış ise, evvelce 
(Senatonun saptadığı karan tertiplediğiniz top
lantıda savunması tabiîdir. Ancak, Senatodaki 
azınlığın görüşlerinin de bilinmesinde büyük 
yarar olacağı kanısındayız. Zira azınlıkta kalan 
görüşlerin de bir ağırlığı olabileceği hattâ bu 
azınlık görüşlerinin, olaylar içinde, daha olum
lu ve daha geçerli olduğu zaman zaman görül
müştür. Bu bakımdan son derece önemli ve çok 
yönlü olan bu iki tasannm meclislere gönderil
mesinden önce, takdirle karşıladığım tekrar 
gözden geçirme çalışmalarınızda bütün ilgili ta-
raflann daha geniş bir eleştirisine İmkân sağla
mayı yerinde görür müsünüz? 
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Bu takdirde : 
a) Rektörlerle birlikte fakülteler dekanla

rını ve 
fo) 'Bakanlığınıza bağlı yüksek okullar ve 

akademiler müdür ve başkanlarım 
c) Fakültelere bağlı enstitülerle yüksek 

okullar başkan ve müdürlerini, 
d) Üniversiteler öğretim üyeleri sendikala

rı temsilcilerini. 
e) Asistanlar sendikaları temsilcilerini 
f) Uzun süre mücadeleleri ile toplumu, ku

rumlarını siyasal kuruluşları ve en sonunda ik
tidarı uyararak reform gereğini kabul ettiren 
ve bu konuda birinci derecede ilgili olan öğren
ci kuruluşları temsilcilerini de bu toplantıya ça
ğırmayı uygun ve yerinde bulur musunuz? 

Bulmazsanız bunun niçin ve nedenlerini ya
zılı olarak bOdirmenizi saygıyla dilerim. 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00252 

7 . 9 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
fiği : 28 . 1 . 1971 tarih ve 7/439 - 2961/ 

21935 sayılı yazılarınıza, 
Bursa Milletvekili İbrahim öktem'in, Üni

versitelerarası ortak ilkeler kanunu tasarısına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
iŞinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın îbrahim öktem'in, 
Üniversitelerarası ortak ilkeler kanunu tasarı
sına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Yeni bir üniversiteler kanunu hazırlanması 
ve bu arada yüksek öğretimin bütünlüğü içinde 
göz önünde tutulması maksadiyle girişilmiş 
olan çalışmalar, yakında sonuçlanacaktır. Çalış
malarda ilgili bütün kuruluşların görüşlerinin 
değerlendirileceği tabiîdir. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Diyarbakır'a yapılması düşünülen yatırım
ların ne zaman gerçekleştirileceğine dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erimin yazılı 
cevabı. (7/500) 

17 . 2 . İ97İ 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır beldemizle ilgili önemli bâzı ko
nuların Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak tarafıma cevaplandırılmasını zaruretine bi
naen arz ve talebeylerim. 

Hasan Değer 
Diyarbakır Milletvekili 

3 Ekim 1965 seçim propagandası ile 14 Ka
sım 1965 NATO tatbikatı 4 Ekim 1969 seçim ve 
13 Ekim 1970 tarihinde de il kongresi dolayı-
siyle Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in Di
yarbakır'a vâki teşriflerinde şehrimiz halkına 
verdikleri vaitlerinin hiçbirinin gerçekleştiril
mediği hakkında. 

a) Diyarbakır'da yaptırılacak yatırımlar
dan öncelikle yapılması elzem olan çimento fab
rikası, suni gübre fabrikası, Dicle sulama bara
jı ile 5 000 işçi kapasiteli bir müessesenin sürat
le tesis edileceğini vadettikleri mâlûmualileri 
olmakla, bu konuyu tekrar hatırlatmaktaki ga
ye ümitlerimizin tazelenmesidir. 

b) Bağlarbaşmın en yakın zamanda ilçe 
haline getirilmesi için, Bağlar sakinlerine 15 Ka
sım 1965 tarihinde verdikleri teminat. 

c) Karakaya barajına ait yol meselesinde 
Sayın Başbakanın işe vaziyet ettiğini müşahede 
etmiş bulunuyorum. 

Mezkûr yolun Karakaya barajına gitmek 
üzere Çüngüş'ten mi, yoksa Gölcük'ten mi geçe
ceği hususu hakkında açıklamanın yapılması? 

Netice : (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtti
ğim konuların tahakkukuna ne zaman geçilece
ğini ve bunlardan hangilerinin yapılabileceğini 
ve ne zaman başlanabileceğine dair tarafıma ya
zılı olarak bildirilmesi... 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-160/12214 

28 . 9 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 24 . 2 .1971 tarih ve 7/500 - 3131/23268 
sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'a yapılması düşünülen yatırımların ne 
zaman gerçekleşeceğine dair 17 . 2 . 1971 tarihli 
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yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

ıSaygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

- Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in Di
yarbakır'a yapılması düşünülen yatırımların ne 
zaman gerçekleşeceğine dair 17 . 2 . 1971 tarih
li yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Sözü geçen yazılı soru Sayın Süleyman De
mirci'm muhtelif tarihlerde Diyarbakır'da se
çim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmalarla 
ilgili bulunduğundan cevaplandırılamamıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, bir şahsın Suriye'den bir servet trans
feri yapıp yapmadığına dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı ceva
bı. (7/503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Maliye Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
derin saygılarımla dilerim. 

24 . 2 . 1971 
Gaziantep Milletvekili 

Şinasi Çolakoğlu 

1. Hafıza Karahan adında birinin, İstanbul 
Kambiyo Müdürlüğünün : 20 . 4 . 1964 tarih, 
7772/Servis îthalât/de 336 ve aynı müdürlüğün, 
7 . 1 . 1965 tarih 161/Servis îthalât/de 333 sa
yılı izni ile, toplam olarak 468 000 $ tutarında, 
Suriye'den bir servet transferi yapılmış mıdır? 

2. Yapılmış ise; bahis konusu servet trans
feri, nakit olarak mı yapılmıştır? Nakit ise dö
vizin cinsi nedir? Mal olarak getirilmiş ise, it
haline izin verilen eşyaların (kaç kalem olduğu, 
kilo, metre, adet olarak listesi) nedir? 

3. îthal edilen eşyaların, cins ve çeşidi ko
nusunda yapılan seçimi, transfer eden kimse mi 
yoksa, resmen görevli makamlara mı bırakıl
mıştır? 

4. Bu işlemleri, Hafıza Karahan bizat mı 
yoksa vekil aracılığı ile mi yapmıştır? Varsa 
bu vekil kimdir? 

5. Transfer edilen eşyalardan, satışı yapı
lan ne kadardır? Vergi matrahı yapılan ile ver
gi miktarı nedir? Bu vergiller tahsil edilmiş mi-

7 . 10 . 1971 O : 1 

dir? Edilmemiş ise neden edilmemiştir? Zaman
aşımı varsa, neden sebebiyet verilmiştir? 

6. Bu mallardan başkalarına devir ve tem
lik edilenler var mıdır? Devredilen varsa temel
lük edenin kimliğini açıklar mısınız? 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 19 . .4 . 1971 

Hazine Geneli Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi işbirliği 

TeşkilâM 
Sermaye Hareketleri Şb. 
Sayı': 593584-06-1/K.l 

19672 
(Konu : Servet transferi Hk. 

MiIM Meclisıi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğüme 

ilgi : 2 . 3 . 1971 tarih ve 3162/23617-7/503 
sayılı yazımız. 

ilgide kayıtlı yazımızda; • Gaziantep Millet
vekili Şinasi Çolakoğlu tarafımdan verilen ya
zık soru önergesinin ıbdr sureti gönderilmişti. 

Mezkûr ömeırigede sorulan hususlardan Ba
kanlığımızca hemen cevaplandırulmiası mümkün 
olamlıar aşağıda arz leıdilmıiştir. 

Diğer slorular için ilgili kuruluşlarla tema
sa geçilmiştir. Bu cevaplarda Bakanlığımıza 
intikal eıttiriMiğinde sunulacaktır. 

Birinci sorunun cevalbı : 
Suriye'deki kavak ağaçlanmam satışı karşı

lığı meydama gelem serveltim mal olarak Türki
ye'ye transferi için Hafize Karamam, adıma ve
kili Aıvukat Eeoai Erldil 24 . 3 . 1962 tarihinde 
Bakanlığımııza müracaat etmiştir. 

Avukat Recai Erdil 27 . 11 . 1962 tarihli 
dilekçesi ile talebi tekrarlamış ve müsaade is
temiştir. 

23 Ağustos 1963 tarih ve 33855 sayılı Avu
kat Reoai Erdil'e muhatap yazımızla, mezkûr 
servetim mal olarak yurda getirilmesinin müm
kün olmadığı, döviz olarak ithalinim mümJkümı 
olabileceği ıbildirilmiştir. 

Adı gecem avukat bu işlemdımiz üzerime Da
nıştay 8 mci Dairede 63-10594 dosya mumarası 
ile aleyhimize kararın iptali hususum!da dâva 
açmıştır. 

Danıştay 8 nci Dairesi 1963/10594 sayılı 
Esas No. ve 1964/679 Karar No. ile Bakamlığı-
mız kararmam iptalime hükmetmiştir. 
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Bunun üzerine 15 Nisan 1964 tarih ve 16182 
sayılı yazımızla istanbul Kambiyo Müdürlüğü
ne talimat verilmiş ve Ticaret Bakanlığı ile 
iSanayi Bakanlığına yazılan yazılarda da adı 
geçenin 1962 de yürürlükte bulunan kotalarda 
mevcudolmıyan spekülatif mahiyetteki anal
lardan ithal etmemesi için biüigi verilanişjtir. 

Kesinleşmiş Danıştay kararı muvacehesinde 
istanbul Kambiyo Müdürlüğünün 20 Nisan 1964 
tarih ve 7772 ithalât 336JE^5 sayılı yazısı ile 
$ 268 062,82 lık transfere müsaade edilmiştir. 

Suriye lisansının hesaplanışı hususunda adı 
geçen vekili aleyhimizde Danıştay nezdinde tek
rar itirazda bulunmuş ve bu hususta aleyhimize 
sonuçlanmıştır. 

Bunun üzerine İstanbul Kambiyo Müdürlü
ğünün 7 Ocak 1965 tarih ve 161 ithalât 353 sa
yılı yazısı ile $ 199 198 laik bir müsaade daha 
verilmiştir. 

Böylece Hafize Karahan'ın cem'an $ 467 260,82 
İlk servet transferi mukabili mal ithali tahak
kuk etmiştir. 

Üçüncü isiorunun cevabı : 
ithal edilen eşyaların cins ve konusunu 

transfer yapan 'kimse seçmiştir. Zira, Danıştay 
8 nci Dairesi 1964/6120 Esas No. ve 1964/8115 
karar No. lu kararında Maliye Bakanlığı işle
minin iptaline karar vermiş ve serbest mal 
ithali hüküm altına alınmıştır. 

Döndüncü sorunun cevabı : 
Bu işlemleri Hafize Karahan bizzat yapma

mıştır. Vekili aracıihğı ile yapmıştır. Vetolu, 
Atatürk Bulvarı Sosyal Han Kat 2 No: 16 da 
bulunan Avukat Recai Eridil'ddr. 

Keyfiyet bilgilenmez aırz olunur. 
Maliye Bakam 
Sait Naci Ergin 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 9.6.1971 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi işbirliği 

Teşkilâtı 
Sermaye Hareketleri Ş. 
Sayı : 593584J06-1-K/1 

27969 
Konu : Servet transferi Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğüne 

İlgi : a) 2.3.1971 tarih ve 3162/23617-7/503 
sayılı yazınız : 

b) 19.4.1971 tarih ve 19672 sayılı yazımız, 
İlgi (a) da kayıtlı yazınızla; Gaziantep Mil

letvekili Şimasi Çolakoğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesinin bir sureti gönderilmişti. 

Mezkûr önergede sorulan hususlardan Ba
kanlığımızca hemen cevaplandırılması mümkün 
olanlar ilgi (b) yazımızla arz edilmiş ve diğer 
hususlar için de ilgili kuruluşlarla temasa geçil
diği, bu cevapların Bakanlığımıza intikali ha
linde sunulacağı belirtilmişti. 

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından alınan 7.5.1971 tarih 34038 sayılı 
yazıda; İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
alınan 25829 sayılı yazıdan, bağlantı gümrükle
rinden adı geçen tarafından her hangi bir it
halâtın yapılmadığının anlaşıldığına temas 
edilmekte ve İstanbul gümrüklerinden adi geçen 
namına ithali yapılan eşyalara ait listelerin ek
te gönderildiği belirtilmektedir. 

Mezkûr listelerin birer sureti ilişikte sunul
muştur. Ancak bunların tetkikinde görüleceği 
üzere Sirkeci Gümrüğüne ait listelerde mal cinsi 
belirtilmemiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu hu
sus ilgili Bakanlığa tekrar bildirilmiştir. Netiee 
tarafımıza bildirildiğinde bu husus ayrıca tak
dim edilecektir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı vekili 

F. Melen 
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Haydarpaşa Gümfüğüine ait liscoler 

Beyanname 
No. Tarihi Bordro No. Tarihi Eşyanın cinsi 

3411 2:2/6/1965 351 24/6/1965 Saç tokası 
3039 9/6/1965 297 16/6/1985 Saç tokası 

Not : Beyannameler imha edildi. 

îs*aTiıibul Giriş Gümrüğüne ait liste 

Beyanname 

16128/25.6.1965 
1837/12.3.1965 
225/ 2.3.1965 

8257/ 5.5.1965 
10205/16.5.1965 
8006/ 4.5.1965 

16129/25.6.1965 
15708/23.6.1965 
15709/23.6.1'965 
12399/ 1.6.1965 
15442/21.6.1965 
12546/ 2.6.1965 
16338/28.6.1965 
11914/28.5.1965 
14229/12.6.1965 
14230/12.6.1965 
16809/ 1.7.1995 

Bordro 

94/28,6.1965 
14/16.3Jİ965 

4 / 4.3.1965 
53 / 8.5.1965 
65/24.5.1965 
5 1 / 6.5.1965 
95/29.6.1965 
91/24.6.1965 
91/24.6.1965 
74/ 4.6.1965 
90/23.6.1965 
88/21.6.1965 
96/30.6.1965 
73 / 3.6.1965 
86/18.6.1965 
86/18.6.1965 
98/ 2.7.1965 

Kab 

53 sandık 
73 » 

750 çuval 
116 karton 

80 bidon 
2 sandık 
5 » 
2 » 

176 » 
80 » 

191 » 
54 » 
84 » 

375 bidon 
260 çuval 
640 » 
60 sandık 

Eşya cinsi 

Panseüenden safra eş, 
Formika benzeri 
Talk 
Demirden saç tokası 
Gliserin 
Porselenden sıhhi teç. 
Porselenden sof ar eş. 
Porselenden sofra eş. 
Porselenden sofra eş. 
Formika benzeri 
Karbon kâğıdı 
Formika benzeri 
Porselenden sofra eş. 
Gllssriın 
Kına 
Kına 
Formika benzeri 

Milktar 

4 240 düzine 
7 935.20 m2 

75 000 kilo 
4 166 grosse 
2 000 Kg\ 
182 aded 
15 takım 
16 000 düzine 
8 500 düzüne 
8 096.90 :m2 

20 000 kutu 
5 896.80 m2 

3 000 düzine 
9 363.637 Kg. 
13 000 Kg. 
32 000 Kg. 
6 552 m2 

Kıymet 

9 650 
100 880 

57 500 
11 350 

7 991 
800 

4 100 
37 000 
32 700 
80 900 
36 350 
58 900 

8 200 
37 410 
26 450 
65 090 
65 450 

886/ 5.3,1965 bordro/anmamış 
1.1499/28.5.1965 bordmlanmamış 

Sirkıeci Gümrüğüne aiit liste 
1965 

Kıymet 

9914 
10073 
11103 
11549 
11550 

533 
560 
738 
739 
886 
977 

Bey. tarih No. 

14/ 1/1965 
19/ 1/1965 
18/ 2/1965 
27/ 2/1965 
27/ 2/1965 
16/ 3/1965 
16/ 3/1965 
22/ 3/1965 
22/ 3/1965 
26/ 3/1965 
30/ 3/1965 

Paket 

4486 
10 ıkont. 
8290 
1375 
4 kont. 
6055 
6900 foart, 
85 ak. 
8412 
5000 
7500 

Düzine 

700 
2000 

6900 
6250 
825 

2500 
3750 
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2201,5 
2500 
560 
25 

370 

12500 aded 

Cif 

8 OöO 
5 700 

11 950 
5 310 
4 360 
9 250 

21 100 
17 100 
19 910 
14 000 
20 900 



1534 
1817 
1902 
1923 
1984 
2129 
2189 
2514 
2622 
2719 
2720 
3024 
3358 
3289 
3359 
3360 
3367 
3462' 
3522 
3645 
3693 
3948 
3949 
3950 
4003 
4013 
4014 
4033 
4185 
4186 
4322 
4323 

3400 
3401 
4080 
4081 
5698 
©931 
5802 
5803 
6821 
6822 
6875 
6941 
6999 
7238 

M. 

Bey. tarih No. 

20/ 4/1965 
28/ 4/1965 
29/ 4 1965 
29/ 4/1965 
30/ 4/1965 
5/ 5/1965 
6/ 5/1965 

14/ 5/1965 
20/ 5/1965 
21/ 5/1965 
21/ 5/1965 
5/ 6/1965 
10/ 6/1965 
8/ 6/1965 
10/ 6/1965 
10/ 6/1965 
10/ 6/1965 
12/ 6/1965 
14/ 6/1965 
17/ 6/1965 
18/ 6/1965 
24/ 6/1965 
24/ 6/1965 
24/ 6/1965 
26/ 6/1965 
28/ 6/1965 
28/ 6/1965 
28/ 6/1965 
1/ 7/1965 
1/ 7/1965 
5/ 7/1965 
5/ 7/1965 

2/ 6/1964 
2/ 6/1964 

22/ 6/1964 
22/ 6/1964 
17/ 8/1964 
25/ 8/1964 
20/ 8/1964 
20/ 8/1964 
29/ 9/1964 
29/ 9/1964 
30/ 9/1964 
1/10/1964 
5/10/1964 

13/10/1964 
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Paket 

28418 
3925 
2826 
5620 
4508 
2500 
4080 
7475 
1 (kontyer 
5995 
10292 
7254 
3 sandık 
3500 
3550 
4 konty. 
750 
2650 
6 konty. 
8856 
3000 
5500 
1216 
3000 
3000 
2000 
3000 
6868 
2150 
500 kafes 
11800 
9500 

1 vagon 
10800 
2 konty. 
500 karton 
7150 
2861 
2 kontenyr 
7 konıtenyr 
4261 
5000 
2 konjtenyr 
30 sandık 
5284 
668 

7 . 10 . 

Düzine 

15250 
3925 
1295 
3147 
4067 

4080 

500 
6000 
7900 
4754 

1000 
3550 
1000 

1825 

6442 
300 
3000 
1916 
3000 
3000 
1000 
3000 
758,5 
2150 
500 
6500 
7500 

1964 
2500 
5400 
824 
5200 
1895 
3715 
834 
2000 
2130,5 
2500 
780 
1500 
2102,5 
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Takım 

Karbon kâğıdı 

2425 ve 9608 aded 

10 
2500 

1200 aded 

1000 

100 

1000 

75 ve 1000 aded 

Porselen sılhhi teçhizat 

1200 
64800 aded 

1225 ve 2580 aded 
500 ve 14180 aded 

15 ve 2930 aded 
4000 aded 

'Kıymet 
Cif 
84 950 
3 570 
2 600 
2 900 
6 200 
6 320 
22 700 
11 580 
1 090 
33 350 
44 100 
16 450 
1 730 
23 300 
14 310 
3 730 
29 050 
7 150 
11 350 
11 400 
14 750 
8 660 
8 600 
16 920 
16 920 
15 300 
14 550 
9 500 
9 220 
19 810 
35 200 
35 550 

4 315 
3 435 
3 070 
1 590 
33 815 
26 650 
3 110 
7 450 
1 935 
2 275 
2 910 
5 680 
49 880 
10 900 
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T. 0. 5 . 8 . 1971 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası İktisadi 

İşbirliği Teşkilâtı 
Sermaye Hareketleri Şb. 
Sayı : 593584 - 06 -1 - K/l 

Konu : Servet trans
feri Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğüne 

ilgi : 9 Haziran 1971 tarih ve 27969 sayılı 
yazımız. 

ilgide kayıtlı yazımızda; Gaziantep Millet
vekili Şinasi Çolakoğlu tarafından verilen yazı
lı soru önergesiyle alâkalı olarak bâzı hususlar 
cevaplandırılmış ve Sirkeci Gümrüğüne ait lis
telerde mal cinsi belirtilmediğinden bu husu
sun ilgili bakanlıktan sorulduğu, neticesi bildi
rildiğinde intikal ettirileceği arz edilmiştir. 

Sirkeci Gümrüğünden mal cinsini 
listeler gönderilmiş olup, birer sureti 
sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

belirten 
ilişikte 

Maliye Bakanı 
ıSait Naci Ergin 

istanbul Kambiyo 

Beyan 
name 

3400 
3401 
4080 
4081 
5698 
5931 
5802 
5803 
6821 
6822 
6875 
6941 
6999 
7238 

-
No. Tarihi : 

2.6.1964 
2.6.1964 

22. 6.1964 
22 . 6 .1964 
17 . 8 .1964 
25 .8 .1964 
20 . 8 .1964 
20 . 8 .1964 
29 . 9 .1964 
29 . 9 .1964 
30 . 9 .1964 
1.10.1964 
5 .10.1964 
13 .10 .1964 

Müdürlüğünün 336/1 

Paket : 

1 vagon 
10 800 
2 Konty. 
500 karton 
7 150 
2 861 
2 kontenyr 
7 kontenyr 
4 261 
5 000 
2 kontenyr 
30 sandık 
5 284 
668 

- 5 sayı 20 . 4 . 1964 günlü müsaadesi gereğince tescil 
edilen beyannamelere ait listedir 

Düzine 

2 500 
5 400 

824 
2 500 
1 895 

375 
834 

2 000 
2 130,5 
2 500 

780 
1 500 

102 

Takım 

1 200 
64 800 adet 

1 225 ve 2 580 adet 
500 ve 14 180 adet 

15 ve 2 930 adet 
4 000 adet 

Gif Kıy
meti 

4 315 
3 435 
3 070 
1 590 

33 815 
26 650 
3 110 
7 450 
1 935 
2 275 
2 910 
5 680 

49 800 
10 900 

Eşyanın cinsi 

Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 
Porselen sofra eşyası 

İstanlbul Kamlbiyo Müdürlüğünün 353 sayılı 7 . 1 . 1965 tairilbli imiüsaadesiyle Sirkeci Gümrüğünde 
tescil edilen Ibeyanmaımelere ait üste 

Bey. 
No. 

9914 
10073 
11103 
11549 
11550 

533 
560 
738 
739 

Tarihi 

14 .1.1965 
19 .1.1965 
18 . 2 .1965 
27 . 2 .1965 
27 . 2 .1965 
16 . 3 .1965 
16 . 3 .1965 
22 . 3 .1965 
22 . 3 .1965 

Paket 

4 485 
10 kontenyr 

8 290 paket 
1 375 » 

4 kontenyr 
6 055 paket 
6 900 karton 

85 sandık 
8 412 

Düzine 

700 
2 000 

6 900 
6 250 

825 

Takım; 

2 201 
2 500 

560 
25 
— 

370 
— 
—• 

12 500 adet 

GİF 
kıymet 

8 050 
5 900 

11 950 
5 310 
4 960 
9 250 

17 100 
31 100 
19 910 

Eşyanın 

Porselen sofra 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

cinsi 

eşyası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Bey. 
No. 

886 
977 
1534 
1817 
1902 
1923 
1984 
2129 
2189 
2514 

2622 
2719 
2720 
3024 
3358 
3289 
359 
3360 
3367 
3462 
3522 
3645 
3693 
3948 
3949 
3950 
4003 
4013 
4014 
4033 
4185 
4188 
4322 
4323 

Tarihi 

26 . 3 .1965 
30 . 3 .1965 
20 .4.1965 
28 . 4.1965 
29 . 4.1965 
29 . 4 .1965 
30.4.1985 
5.5.1965 
6.5.1965 

14. 5 .1965 

20.5.1965 
21.5.1965 
21. 5.1965 
5.6.1965 
10.6.1965 
8.6.1965 
10.6.1965 
10 . 6.1965 
10 . 6 .1965 
12 . 6 .1965 
14.6.1965 
17 .6 .1965 
18 . 6 .1965 
24 . 6 .1965 
24 . 6 .1965 
24 . 6 .1965 
26.6.1965 
28 . 6 .1965 
28 .6 .1965 
28 .6 .1965 
1.7.1965 
1.7.1965 
5.7.1965 
5.7.1965 

Paket 

5 000 
7 500 

28 418 
3 925 
2 826 
5 620 
4 508 
2 500 
4 080 
7 476 

1 koHJtenyr 
5 995 
10 292 
7 254 

3 sandık 
3 500 paket 
3 550 

4 kouıteiniyr 
750 paJket 

2 650 
6 kontenyr 

8 856 
3 000 
5 500 
1 916 
3 000 
3000 
2 000 
3 000 
6 868 
2 150 
500 kafes 

11 800 paket 
9 500 paket 

Düzine 

2 500 
3 750 
15 250 
3 925 
1 295 
3 147 
4 067 

4 080 

500 
6 000 
7 900 
4 754 

1 000 
3 550 
1 000 

1 825 

6 442 
3 000 
3 000 
1 916 
3 000 
3 000 
1 000 
3 000 
758,5 
2 150 
500 

6 500 
7 500 

Takım 

__ 
— 
— » 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 425 ve 
9 608 adet 

— 
— 
— 
— 
10 

2 500 
— 
— 

CİF 
kıymet 

14 000 
20 900 
09 950 
3 570 
2 800 
2 900 
6 200 

36 320 
22 700 

11 580 
1 090 
33 350 
44 100 
16 450 
1 730 
23 300 
14 910 
3 730 

1 200 adet 29 050 
— 

1 000 
— 
— 
100 
— 
— 
— 

1 000 
— 
75 ve 
— 
— 
— 
— 

7 löO 
11 350 
16 400 
14 750 
8 660 
8 600 

18 920 
16 920 
15 300 
14 550 
9 550 
9 280 
19 810 
35 800 
35 550 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eşyanamj cinai 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Katfbom kâğıdı 
Porseleni sofra 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

eşyası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sıKhi teçhizat 
sofra 
» 

eşyası 
» 
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5. — Yüksek Öğrenim talebelerine verilen 
bursların 350 Tl. sından 600 Tl. sına çıkarılma
sına dair İçel Milletvekili .Celâl Kargılı'nın soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in ya
zılı cevabı (7/532) 

8 . 4 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygiyle 
rica ederim. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Hayat pahalılığının akıl almaz ve dayanıl
maz bir hızla yükseldiği günümüzde, üniversite 
ve yüksek okul öğrencilerine verilen 350 şer li
ralık aylık burslar bu öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır. 

Bir kilo etin 18 liraya, bir ayakkabının 350 
liraya satıldığı ülkemizde, bir öğrenciye 350 
lirayla geçin demek sakat bir davranıştır. 

Bugünkü geçim şartları karşısında öğrenci 
burslarının asgari aylık 350 liradan 600 liraya 
çıkarılması ve bu öğrencilere yılda en az 1 000 
Türk lirası okul masrafı verilmesi kaçınılmaz 
bir zaruret haline gelmiştir. 

Yukardaki nedenlerle öğrenci burslarının ay
da 600 liraya çıkarılmasının ve burslu öğrenci
lere yılda 1 000 lira okul masrafı verilmesini dü
şünmekte misiniz? Düşünmekte iseniz bu husu
sun gerçekleşmesi ne zaman sağlanacaktır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17.9.1971 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
Bütçe Reform Grupu 

Sayı. : 114403 - 133/24561 
Konu: îçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın yazılı, sözlü önergesi Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü sözüyle alman 77 - 66/5084 sayı ve 17.4.1971 
tarihli yazı. 

Yüksek öğrenim talebesine verilen 350 Tl. 
tutarındaki Devlet burslarının 600 Tl. na çıka
rılması için içel Milletvekili Sayın Celâl Kargı
lı tarafından Başbakanlığa tevcih olunan soru
lan ihtiva eden yazılı soru önergesinin tarafı
mızdan cevaplandırılması Başbakanlıkça uygun 
görülmüş bulunmaktadır. 

Konu hakkında hazırlanan cevabın iki nüs
ha olarak sunulduğunu arz ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

içel Millettveıkili Sayım Celâl Kargılı 'um yazık 
soru önergesine cevap 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan verilen 8.4.1971 tarihli yazılı soru önerge
sinde, hayat pahalılğı karşısında üniversite 
ve yüksek okulların öğrencilerine verilmekte 
olan 350 şer lira tutarındaki aylık bursların 
yetersizliğinden bahisle bu miktarın 600 liraya 
yükseltilmesinin ve ayrıca yılda en az 1 000 
lira okul masrafı verilmesinin düşünülmekte 
olup olmadığı sorulmakta ve böyle düşünül
mekte ise bunun gerçekleştirilmesi hususunun 
ne zaman sağlanacağının bildirilmesi istenil
mektedir. 

1. Burslu öğrencilerin yurtta kaldığı ve 
fakülte kantinlerinde yemek yediği var 
sayılmaktadır. Bu durumda yüksek öğrenim 
yapan öğrencinin asgari ihtiyaçları şöyle ol
maktadır : 

a) Aylık yurt ücreti 60 TL. 
b) Fakülte kantininde bir öğün yemek 

ortalama 5 TL. 
hesabıyla aylık yiyecek gideri (günde 

10 TL. X 30) = 300 TL. 

c) Ulaşım, günde en az iki defa otobüse 
bindiği hesabı ile aylık. 25 TL X 2 = 15 TL. 

d) Kitap giderleri ve diğerleri 105 TL. 
Burslu öğrencilere parasız kitap temin 

edilmediğinden sadece ders kitabı ortalama 
gideri olarak 30 TL. ve diğer giderler 75 TL. 

Toplam aylık harcamalar dCO TL. 
Bu durum 350 lira tutarındaki aylık bur

sun öğrencinin masraflarına yetmiyeceğin,i 
gösterir. Lâkin, burs alan öğrencilerin yal
nız bursla geçinmeyip başkaca gelir kaynak
larına sahibolmaları da mümkündür. 

Bununla beraber soru önergesinde belir
tilen miktarlarda değil, fakat şimdiki burs 
tutarının hiç olmazsa 400 veya 450 liraya çıka
rılmasının uygun olacağı da düşünülmektedir. 

(Bu artışı yapabilme bütçe imkânlariyle 
alâkalıdır. Bütçe dengesi güçlükle kuruldu
ğu, en âcil ve zaruri ihtiyaçlara karşılık 
bulmak müşkülâtı içinde bulunulduğu bir 
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sırada burs miktarında artış yapma mümkün 
olamryacağnidan bu husus gelecek yıllar büt
çelerinin tanzimi sırasında imkânlarımızla 
orantılı bir şekilde olumlu bir sonuca bağlan
mak üzere şimdilik ele alınamamaktadır. 

2. Burs miktarlarında yeniden bir dü
zenleme yapılırken dikkate alınması yararlı 
görülen bir diğer hususta 1961 yılında ku
rulan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimi 
altında bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar' Kurumunun imkânlarının artıralarak 
burs yerine kredi taleplerini daha çok karşı
lamayı sağlamaktır. 

3. Konu yukarıda açıklanan yönleriyle 
incelenmektedir. Varılacak sonuç bütçenin 
takatları ile orantılı olarak önümüzdeki yıllar 
bütçelerinde rakamlar halinde görülebile
cektir, 

Not : Millet Meclisinin 20 . 5 . 1971 ta
rihlî. 102 nci Birleşim Tutanak Dergisine ko
nulan 7/532 noliu yazılı ısıoru cevaJbnun eMdir. 

(L — Balıkesir Milletvekili M evi üt Yılmaz'ın, 
Gomel - Zigna Şirketi sanıkları hakkındaki mah
keme kararları ve bu münasebetle ne gibi bir ida
ri işlem yapıldığına dair soru önergesi ve Adalet 
Bakam İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/559) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

11 . 5 . 1971 
Mevlüt Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 

1. — Sulh Ceza Mahkemesi, içine insanın 
ölümüne sebebolacak zehir katılan 530 ton zey
tinyağının, kanunsuz olarak Yahudi Gomellere 
iadesine karar verdiği ve bu suretle, gerek ka
nun ve gerekse temyiz içtihatlarına göre en az 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 230 u takibeden 
maddelerdeki (vazifeyi ihmal) suçunu işlemiş 
cM.ığu halde, idare kademesi gereken kanuni iş
lemi yapmış mıdır? Yapmamış mıdır? Yapmış 
ise ne safhadadır? 

2. — Ağır Ceza Mahkemesi kanunlara aykırı 
gerekçesiyle ve yine usul ve kanunlara aykırı 
bir kararla Gomel Zigne Şirketi sanıklarının 
Türk Cesa Kanununun hangi maddesine daya

narak beraet kararı vermiştir? Bu konuda Ada
let Bakanlığı tarafından ne gibi kanuni işlem 
yapılmıştır? 

3. — Bu dâva Adalet Bakanlığına mal oldu
ğundan Adalet Bakanlığı şimdiye kadar iadei 
muhakeme için bir işlem yapmış mıdır? Yoksa 
dış itibarımızı iki paralık eden, dış ticaretimizi 
sabote eden beynelmilel vurguncu Yahudilere 
özel muamele mi yapılmaktadır? Kanunlar bun
lara tatbik edilmemekte midir? 

4. — Gomel Zigna depolarında 530 tonluk 
zehirli yağların dışında en az 350 ton zehirli 
yoğ daha bulunduğu vatanperver bir hâkim ta
rafından tesbit edildiği ve 3 seneye yakın bir 
zamandan beri beklenildiği halde ne gibi tah
kikatın yapıldığı, tahkikat yapılmış ise netice
nin ne merkezde olduğu? 

5. — Gomel - Zigna sanıkları hakkında ge
rek Sulh Ceza ve gerekse Ağır Ceza mahkeme
lerinden verilen beraet ve iade kararları milli
yetçi bir hâkimin gayretleri sonunda yüksek 
Temyiz Mahkemesi tarafından bozulduğu, bu 
suretle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
330/3 maddesindeki iadei muhakeme şartları ke
sin olarak tahakkuk ettiği halde dâva yenilen
miş midir? Yenilenmemiş ise sebebi nedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7.9.1971 

Ceza iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı. : 40690 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mevlüt 
Yılmaz'ın soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 18 . 5 . 1971 gün ve 7/559 - 3630/ 
27376 sayılı yazılarına. 

Halkın yiyeceeği zeytinyağını bozarak, umu
mun sıhhatini tehlikeye düşürmek ve evsafına 
uygun olmıyan zeytinyağını ihracetmek suçla
rından izmir Sulh ve Ağır Ceza mahkemelerin
de intacedilen dâvalar sonucu ittihaz olunan 
kararlar ve bu konuda yapılan işlemlere dair, 
Balıkesir Milletvekili Sayın Mevlüt Yılmaz ta. 
rafından Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunan 
11 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin çe. 
vabı aşağıda arz olunmuştur, 
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Gıda Maddeleri Nizamnamesine aykırı ola
rak, sabunluk zeytinyağı imal ve satışa arz et
mek suçlarından sanık Sami Gomel hakkında 
izmir 5 nci Sulh Ceza Mahkemesine ağılan ka
mu dâvasının yapılan duruşması neticesi, sanı
ğın beraetine ve mineral yağ karışımı olduğu 
tesbit edilen sabunluk zeytinyağlarının, Gıda 
Maddeleri Nizamnamesine göre hangi islerde 
kullanılması gerektiğinin Belediye Başkanlığın
ca tâyin olunmasına dair, adı geçen mahkemece 
verilen 25 . 12 . 1967 gün ve 967/907-1339 
sayılı karar ile; satışa arz ve italya'da Sairo 
Firmasına ihraeettikleri zeytinyağına (parafln-
likit) madenî yağ karıştırmaktan sanık, B. A. 
Gomel ve ortaklarından Sami Gomel, Reşat Go
mel ve bunların dahilî zeytinyağı alım ve satı
mında ortakları Zikna Koilektif Şirketinden 
Mois Neon, Nesini Neon, Mois Azriki ve diğer 
sanıklar Mehmet Kemal özsaran, Mustafa Çetin 
ve Ramazan Fahrettin Işmgan'm izmir 1 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları 
neticesi; sanık Sami Gomel, Reşat Gomel, Moiz 
Neon, Nesim Neon, Moiz Azriki ve Ramazan 
Fahrettin Işıngan'ın beraetlerine, sanık Mustafa 
Çetin'in suç delillerini yoketmek ve adlî merci
leri yanıltmak suçlarından T. C. K. 296/1 mad
desi gereğince takdiren 15 gün hapsine, diğer 
sanık Mehmet özsaran'm da sabit görülen fi
ilinden T. C. K. 395 ve 80 inci maddeleri gere
ğince takdiren ve teşhiden 10 ay 15 gün hapis 
ve 1 750 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyeti
ne, dâva mevzuu 35 varil zeytinyağının müsa
dere ve imhasına dair talep dairesinde ve itti
fakla verilen 1 . 11 . 1968 gün ve 331 - 216 
sayılı kararın, Temyiz edilmiyerek kesinleşmiş 
bulunduğu, ancak vâki şikâyet ve müracaatlar 
üzerine her iki dâva dosyası Bakanlığımızca 
celp ve tetkik edilerek, mezkûr kararlarda isa
bet bulunmadığı ve konunun Yargıtayca ince
lenmesi gerektiği sonucuna varılarak, ilgili hâ
kimler hakkındaki şikâyetler dolayısiyle gereği
nin yapılması için 45 sayılı Kanun muvacehesin
de keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuruluna intikal 
ettirilmekle beraber, Kanuna muhalif görülen 
sebepler etraflıca zikredilmek suretiyle, C. M. 
U. K. nun 43 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
her iki hükmün yazılı emir yoiiyle bozulmasının 
istenmesi için dâva dosyalarının Cumhuriyet 
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Başsavcılığına tevdi olunduğu, Yargıtay 1 ve 
2 nci Ceza Daireleri tarafından incelenen dos
yaların, bozma sebepleri yerinde ve varit görü
lerek esastan bozulmuş bulunduğu, bunu taki
ben bozma ilâmları Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığına gönderilerek, beraet kararma işti
rak eden hâkimler hakkında muktezasınm tak
dir olunmasının ayrıca talebedildiği ve adı ge
çen Kurul tarafından alınan son cevabi tezkere 
münderecatından da; Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma izni ve
rilip, yapılan tahkikatın henüz sonuçlanmadığı 
ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilip 
Yargıtayca bozulan karar sebebiyle tevessül 
olunacağı ve bozulan her iki karar hakkında 
yapılacak muamelelerin derdest soruşturma so
nunda tekrar teemmül olunacağının bildirilmiş 
bulunduğu, ilgili dosyalar münderecatından an
laşılmıştır. 

Öte yandan, C. M. U. K. nun 330/3 madde
si mucibince, iadei Muhakeme yönünden keyfi
yetin yetkili izmir C. Savcılığı tarafından in
celenip, ilgili hâkimler hakkında Yüksek Hâ
kimler Kurulunca halen yapılmakta olan soruş
turmaların henüz sonuçlanmamış bulunması se
bebiyle de, aleyhte iadei muhakeme yoluna baş
vurulmadığı bildirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar 
Adalet Bakanı 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya iline, 1971 yılında yapılacak yatırımla
ra dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Er im'in yazılı cevabı (7/584) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

29.5 .1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhııı-

1971 yılında Amasya ilinde yapılacak Dev
let yatırımlarının her Bakanlık, katma bütçe 
ve daireler yer ve miktarları ayrı ayrı belirtil
mek suretiyle nelerdir? 
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T. 0. 11 . 9 . 1971 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-29/11587 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 .1971 tarih ve 7/584 - 3783/28419 

sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amas

ya iline 1971 yılında yapılacak yatıranlara iliş
kin 29 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı üç nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun Amas
ya iline 1971 yılında yapılacak yatırımlara da
ir 29 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

1971 yılında Amasya iline yapılacak yatı
rımlara dair, istenilen bilgileri kapsıyan liste 
ilişiktir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti sebebiy
le Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, aslı 
dosyasına, konulmuş olup, bir sureti de soru sa
hibin e verilmiştir. 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
orman içi köy halkının mağduriyetinin önlen
mesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/590) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

22 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. — Orman içi köylerinde pek çok vatan
daşın tapulu arazisi, meyvahk ve bahçeleri ile 
ecdatlarından kalma arazileri hayvanlarını ot
lattıkları meraları ormana ait tediye ellerinden 
alınmakta mülk sahipleri mahkeme kapıların
da mağdur edilmektedir. Çok karşılaştığımız 
bu türlü şikâyetlerden örneği : Taşova ilçesinin 
Şeyhli köyümden Salih Yaşar. Suluova ilçesinin 

— 275 

7 . 10 . 1971 0 : 1 
Derebaşalan köyünden Kadir Kılıç, çok mühim 
olan içtimai ve iktisadi bir mesele teşkil eden 
bu mevzuda, orman köylerinin de mağduriyet
lerini önleme bakımından bir çalışma var mı
dır? 

2. — Tapulu olsun veya olmasın uzun yıllar 
bu sahalarda yerleşmiş, orada yaşıyan, dedele
rinden miras olarak devraldiklan, bu günedek 
ekij biçtikleri ve maişetlerini zor güç temin et
tikleri arazi ve meraların bir esasa bağlanması 
düşünülmekte midir ? 

T. 0. 11 . 9 . 1971 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 77 -129/11586 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 .1971 tarih ve 7/590 - 3789/28428 

sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Or

man içi köy halkının mağduriyetinin önlenme
si için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair 
22 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı üç nüsha ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, orman 
içi köy halkının mağduriyetinin önlenmesi içitt 
bir çalışma yapılıp yapımadığına dair 22.5.1975 

tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 
1. — Ormanların korunması hususu Anaya

samızın 131 nci maddesi ile Devlete görev ola
rak verilmiş ve 6831 sayılı Orman Kanununda 
da yasaklar ve bu yasaklara aykırı hareket 
edenler hakkında müeyyideler konulmuştur. 
Orman idaresinin görevli personeli, yürürlükte
ki kanunlar gereğince, orman korunmasiyle ve 
kanunlara aykırı hareket edenleri, yargı organ
larına intikal ettirmekle görevli bulunmakta
dır. 

Sahibi bulundukları arazilerinin ellerinden 
alınarak mağdur edilenlere örnek gösterilen va
tandaşların durumları ile ilgili hususlar mahal
len incelenmiş ve neticede : 

a) Derebaşalan Köyünden Kadir Kıhç'ın, 
kendi imzasını taşıyan tutanakta tesbit edildiği 
üzere, her hangi bir şikâyeti olmadığı, hiçbir 
yerdeki arazisine müdahalede bulunulmadığı, 
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b) 1968 yılında Şeyhli Köyünden Mustafa 
öz ile Mahmut Davut Koçak'in orman arazisine 
tecavüzde bulundukları, haklarında dâva ağı
lıp idare lehine men'i müdahale karan alındığı, 
sonradan aynı yeri, soru önergesinde adı geçen 
Salih Yaşar ile birlikte 14 kişinin işgal ettiği, 
bu şahıslar aleyhine açılan dâvaların da (de
vam eden biri hariç) neticelendiği ve men'i mü
dahale kararları alındığı, müdahalelere konu 
olan yerin, Ululbüyük orman serisinin 6 numa-v 

ralı bölmesi içi. olduğu ve Devlet ormanı sayıl
dığı, dolayısiyle İdarece yürürlükte bulunan 
kanunlar dışı bir işlem yapılmadığı, anlaşılmış
tır. 

2. — Anayasanın 17 . 4 . 1970 tarih ve 1255 
sayılı Kanunla değiştirilen 131 nci maddesinin 
beşinci fıkrası, «Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, 
meyvakk, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanların
da veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar 
bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapı
larının toplu olarak bulunduğu yerler dışında 
orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. 
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştiri
lir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvan
cılık yapılamaz» hükmünü taşımaktadır. 

Buna göre, orman sınırlarının daraltılmaızlı-
ğı genel prensibi kabul edilmiş, ancak Anaya-

P ^ ' n yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve 
' ^akımından orman niteliğini tam olarak 

miş olan tarla, bağ, meyvalık zeytinlik 
itli tarım alanlarının ve hayvancılıkta 
..asında yarar bulunan topraklarla şe-

, Kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerlerin dışında orman sınırlarında 
hiçbir daraltma yapılamaz hükmünü getirmiş 
bulunmaktadır. 

Halen, gerek sınırlaması tamamlanmış or
man sahaları ve gerekse sınırlaması ileriki yıl
larda ele alınacak orman sahaları içerisinde, 
Anayasamızın 131 nci maddesinin bu fıkrası 
kapsamına giren yerler mevcuttur. Bu gibi yer
lerin hukukî statülerinin tâyin ve tesbiti, bir ta
raftan idare ile vatandaş arasında süregelen 
taşınmaz mallara ait sınır ihtilâflarını kesin 
sonuçlara ulaştıracağı gibi, diğer taraftan yar
gı mercilerinde görülmekte bulunan birçok dâ
valara çözüm de getirmiş olacaktır. 

Bu nedenle; Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bilim ve fen bakımından orman 
nieliğini tam olarak kaybetmiş, Anayasanın 
131 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen 
durumdaki yerleri orman sınırlan dışına çıka
rarak her çeşit sınır anlaşmazlıklannı önlemek 
ve belirli orman alanları üzerinde ormancılık 
çalışmalanna hız ve yön vermek maksadiyle 
bir tasan, hazırlanmış olup, yakın bir zamanda 
Yüce Meclise sunulmak üzere gereği yapıla
caktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
yurdumuzdaki et tüketimi ile Et ve Balık Ku
rumuna dair soru önergesi ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Ayhan ÇiUngiroğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/597) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 

23 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
1. Yurdumuzdaki et tüketimi miktarı ne 

kadardır? 
2. Tüketilen etin ne kadarı belediye mez

bahalarında ne kadan Et Balık Kurumu te
sislerinde kesilmektedir?. Kaçak olarak gayri-
sihhi et kesimi mevcut mudur? önleyici ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

3. G-ebe olarak kesilen yurt ekonomisine 
büyük yaralar açan hayvan kesimleri için alı
nan tedbirler ve sonuçlar nedir? 

4. Et - Balık Kurumunun 1969 - 1970 yılı 
kâr zarar durumları ve miktan nedir? 

5. Et- Balık Kurumunun 1970 - 1971 yıl
lan bölgeleri de belirtilmek suretiyle yaptığı 
yatıranları ve miktarları? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret 19 . 8 . 1971 

Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma 

'Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No, 4/155 

6/17482 
Konu : Vehbi Meşhur'un yasılı soru 
önergesi hak. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : 10 . 6.1971 tarihli 7/597 - 3796/28433 

sayılı yazınız : 
Yurdumuzdaki et tüketimi ile Et ve Ba

lık Kurumuna dair, Amasya Milletvekili Veh
bi Meşhur tarafından Bakanlığımıza yönel
tilen 23 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi 
incelettirilmiş, istenilen bilgiler maddeler ha
linde aşağıda belirtilmiştir. 

1. Yurdumuzdaki et tüketimi miktarı ne 
kadardır? 

Yurdumuzdaki et tüketimi miktarı (üreti
min tüketim kabul edilmesi halinde) Devlet 
İstatistik Enstitüsünün 1967 yılı Tarım ista
tistikleri özel adlı ve 615 sayılı yayına 
igiöre; 

1968 yılında 189.781 ton 
1969 yılında 211.891 ton 
1970 yılında 218.800 tondur. 
2. Tüketilen etin ne kadarı belediye mez

bahalarında, ne kadarı Et ve Balık Kurumu 
tesislerinde kesilmektedir? Kaçak olarak 
gayrisihhi et kesimi mevcut mudur? önleyici 

Ee ve Balık Kurumunun toplam yurt içi 
et satışları aşağıda gösterilmiştir. 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

1968 yılında 22.037 ton 
1969 yılında 24.198 ton 
1970 yılında 25.031 ton, 
Kurumun et üretimi ise; 
1968 yılında 25.291 ton 
1969 yılında 32.664 ton 
1970 yılında 30.924 tondur. 
Türkiye'nin et tüketimi içindeki Kurum sa-

Türkiye'nin et tüketimi içindeki Kurum sa
tışlarımın payı yukarıda belirtilen rakamlara 
ıgöre; 

1968 yılında % 11,9 
1969 yılında % 11,4 
1970 yılında % 11,4 dür. 
Türkiye'de kaçak et kesimi maalesef vardır. 

Kontrolden uzak olarak yapılan bu kesimlerin 
gayri sıhhî olması mümkündür. Kaçak et kesim
lerinin miktarını kesin olarak tayin ya da tah
min etmek zordur. Ancak, bu miktarın genellik
le toplam mezbaha kesimlerinin bir misli ya da 
ondan biraz fazla olduğu kabul edilmektedir. 

Kaçak et (diğer bir deyimle mezbaha dışı) 
kesimlerinin şekilleri şöyledir: 

a) Ticari amaç dışı yapıîan kesimleri : 
Kurbanlık hayvan kesimleri 
Köylerde ve küçük kasabalarda halkın kış

lık sucuk, pastırma ve kavurma ihtiyaçlarının 
karşılanması için yine halkın yaptığı kesimler. 

Bunlar ticari amaç dışı yapılan mezbaha dışı 
kesimlerdir. 

b) Ticari amaçla yapılan kesimler : 
Sağlık kontrolundan kaçırılmak için yapı

lan kesimler, 
Kesim ücreti, borsa ve Belediye rüsumu ko

misyoncu ve toptancı, perakendeci kârlarımdan 
kısmen ya da tamamen tasarruf etmek üzere 
yapılan kesimler. 

Gerçek kaçak kesim olarak bu gruptaki ke
simleri mütalâa etmek gerekmektedir. Sağlık 
kontrolundan kaçırılmak için yapılan kesimler 
özellikle tehlike arz etmektedir. Zira burada 
hayvan sahibi hastalığın mahiyetini bilmediği 
halde hastalığı dıolayısiyle yararlanamadığı 
hayvanını keserek etini kaçak olarak satışa arz 
etmektedir. Mezbahaya sevMyat hayvan sahibi 
için hayvanını müsadere ve imha ihtimali ve 
tehlikesini taşımaktadır. 

Kesim ücreti, Borsa ve Belediye rüsumu ile 
komisyoncu ve toptancı kârlarından kaçırmak 
için yapılan kesimlerde ise eti ucuza mâletmek 
ve ucuza satmak ve böylece kârı düşünmeden 
satış imkânlarını elde tutabilmek gibi hususlar 
düşünülmektedir. 

Gerçekden de, meselâ Ankara'da alıp satılan 
ve kesilen hayvanlardan, 

Borsa ücreti (camlı) tutan üzeramden % 04 
et kilosu üzerinden % 08, 

Borsa ücreti (et borsası) tutarı üzerinden 
% 01 et kilosu üzerinden % 01, 

Komisyon (canlı hayvan borsa) en az tu
tan üzerinden % 3 et kilosu üzerinden % 6, 

Kesim, ücreti et kilosunda 100 kuruş et ki
losu üzerimden % 6,6 ücret ve komisyon ahm-
maktadır. 

Ayrıca belediye resmi olarak koyunda her 
baştan 10 kuruş sığırda tutan üzerinden % 2,5 
olarak alınmaktadır. Böylece et satış tutarı1 

üzerinden almam ücret ve komüsyonda % 14 ü 
aşmaktadır. Buma birkaç elden geçtiği için 
aracı kârlarını da katarsak kaçak kesimim ne 
kadar ucuza çıktığı ve dolayısiyle bu hususun 
teşvik edici bir unsur olduğu kendiliğinden 
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ortaya çıkar. Kaçak kesimleri önlemek üzere; 
Hayvan yetiştiricisi ve besincilerin örgütlendi
rilmesi, garantili taban fiyatı uygulanması, et 
fiyatlarının yükselmesine sebebolan aracıların 
mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılması üre
tici ve yetisjtiried ile et sanayii brütünün doğ
rudan doğruya karşı karşıya gelmesinin sağ-
lanması hususunda çalışmalar devam etmekte
dir. 

Gerekli tedbirler alındıktan sonra yine ka
çakçılık devam ederse, cezalarını artırılması gö
rev ve yetkileri geniş veteriner zabıta teşkilâtı 
kurulması için gereğine tevessül edilecektir. 

3. Gebe olarak kesilen yurt ekonomisine 
büyük yaralar açan hayvan kesimleri için alı
nan tedbirler ve sonuçlan nelerdir? 

Bilindiği üzere gebe Hayvanların kesimle
rinde 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Ni
zamnamesinin 463 nci maddesi göz önünde bu
lundurulmaktadır. 

Mezkur maddeye göre gebelik müddetinin 
2/3 ünü tamamlamış bulunan hayvanların ke
simleri yasaktır. 

Et ve Balık Kurumu kombinalarına gelen 
hayvanlar, yine aynı nizamname hükümleri 
gereğince veteriner hekimler tarafından (ante -
morten - kesimden evvel) muayene edilir. Bu 
meydanda gebelik müddetinin 2/3 ünü doldur
muş olanlar tesbüt edilirse kesimlerine mâni 

olunur. (Alım şartlarında bu durumda olan 
hayvanlar alınmaz). 

Kurumun kendi kesimleri için yapılan alım
larda gebe hayvanlar alınmamakta ve kesilme
mektedir. 

Eşhas adına kesim yapan Kurum kombina
larında gebe hayvanlar kesime getirilebilmek
te ve ayakta muayenelerinde bu hayvanların 
gebelik müddetinim, 2/3 ünü tamamladığı tes-
bit edilirse kesimlerine mâm olunmaktadır. 

Ancak, tatbikatta hayvan sahipleri bu gibi 
hayvanları kısa bir müddet sonra mecburi ke
simi ioabetltireoek şekilde sakatlamakta veya 
daha olmazsa kaçak kesime yönelmektedir. 

4. Et ve Balık Kurumunun 1969 - 1970 yı
lı kâr - zarar durumları ve miktarı nedir? 

Et ve Balık Kurumunun 1969 - 1970 yılı za
rar durumu ? 

1969 yılında 33 705 975,36 Tl. kâr, 
1970 yılında 30 714 022,49 Tl. zarardır. 
5. Et ve Balık Kurumunun 1970 - 1971 

yılları, bölgeleri ide belirtilmek suretiyle yap
tığı yatırımlar ve miktarları? 

Tarımsal bölge bölünüşü esas alınmak su
retiyle Kurumun 1970 - 1971 yıllarında özellik
le et kombinası ve soğuk idepo kuruluşları ile 
ilgili yatırım ve harcama durumunu gösterir 
cetvel aşağıda açıklanmıştır. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

1971 yılı II. 
1970 kesin 1971 yılı üç aylık har. 

harcaması Tl. Tl. Tl. 

1. — Orta - Kuzey 
Eskişehir Soğuk Deposu 228 000 — 

2. — Ege 
Burdur Et Kombinası — 1 000 000 
Manisa Et Kombinası — 1 000 000 

3. — Marmara 
Bursa Et Kombinası 
İstanbul Et Kombinası (Anadolu yakası) 29 000 1 000 000 

4. — Akdeniz 
Adana Et Kombinası — 4 360 000 

5. — Kuzey - Doğu 
Ağrı Et Kombinası 
Kars Et Kombinası 
Erzincan Soğuk Deposu 

6. — Güney - Doğu 
Tatvan Et Kombinası 
Diyarbakır Et Kombinası 
Urfa Et Kombinası 

7. — Karadeniz 
Kastamonu Soğuk Depo. 128 000 — — 

8. — Orta - Doğu 
Amasya Et Kombinası — 1 000 000 — 
Elâzığ Et Kombinası — — — 

9. — Kayseri Et Kombinası 7 277 000 — — 
Kurumun 1970 yılı yatırım programına, bâzı soğuk depolarının tevsii, idame, tamamlama ve ta

şıtları için 10 553 000 Tl. ödenek konmuş 6 500 000 Tl. sı harcanmıştır. 
Kurumun 1971 yılı yatırım programında yeni işler ve taşıt araçları için 10 550 000 Tl. yer al

makta II. üç aylık dönem sonu olarak 24 000 Tl. harcanmış bulunmaktadır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

A. Çilingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

3 812 000 
9 358 000 
100 000 

5 232 000 
4 633 000 
1 561 000 

7 424 000 
5 450 000 

— 

6 216 000 
7 000 000 

— 

4 000 
537 000 

— 

129 000 
248 000 

— 
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10. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
]Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesislerin
den halkın da istifade ettirilmesine dair soru 
önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Er-
gun'un yazılı cevabı. (7/603) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunum !Spor ve Gençlik Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplâmdırılmjasına 
ön olunmasını saygı ile dilerim. 19 . 12 . 1909 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

(Soru — Spor - Toto geliriyle bir çok illeri
miz kapalı spor salonlarıma ve diğer spor tesis
lerime kavuşturulmuş ve kavuşturulmakta ise de 
bunlardan «klüp ve okulların resmî müsabaka-
ları hariç» ücret karşılığı küralamımaidııkça ma
hallî gençliğin ve halkın istifade ötmeleri müm
kün olamamaktadır. 

a) Yüzibiraler, hattâ milyonlar harcanarak 
kurulmuş olan bu tesmleırin kapılarını halka, 
özelikle boş vakitlerini1 kahve köşelerinde öldü
ren gençliğe açık tutmamak doğru muduır? 

ib) (Doğru değilse bu tesisler dem halkım üc
retsiz ve sürekli şekilde yararlanıması için aci
len ne gibi tedbirler alımması düşünülınektediiır? 

T. C. 
Gençlik ve Spor 

İBakanlığı 
iSayı : 001-6-80/198 16 . 8 . 1971 

'Miillet Meclisi Başkanlığına 
Ordu Milletvekili Sayım Ferda Güley'in ya

zılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorula
rın cevapları ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sezai Erlgun 

Gençlik ve İSpor Bakamı 

T. C. 
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 
Sayı : 001/6-80 16 . 8 . 1971 
IKonu : Soru önergeniz Hk. 

'Sayın Ferda Güley 
lOrdu Milletvekili 
İSpor - Toto gelirleriyle memleketin muhte

lif yenlerinde yapıdan açık ve kapalı çeşitli spor 
tesisleri bugüne kadar yapılan uygulamalara 

göre öncslıilkle spor klüpleri olmak üzere, okul-
lararası müsabakalara tahsis edilmiş bulun
maktadır. 

öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin mü
sabakalar dışında spor tesislerlimdem istif aide ede
medikleri, etmek istediklerinde, işletme Yönet
meliğinin ilgili maddelerine göre ücret talebe-
dildiği bir gerçeıkfâr. 

Asker, sivil öğrenci ayırımı yapmadan tümj 
olarak gençliğin ve yetişkinlerim Devletim spor 
tesislerinden bir ücret ödemeden, bir program 
dâhilinde istifade etmeleri Bakanlığımızın en 
önde gelen prensiplerindendir. Nitekim bu hu
sus çalışma programı içine alınmıştır. 

Gençliğin bedenî ve ruhî gelişmesini sağla
mak, boş zamanlarını en iyi bir şekilde değer
lendirmek, enerjilerini olumlu faaliyetlerle ka-
nalıize etmek gibi önemli bir g'örevi olan Bakan
lığımızın görüşüne .aykırı düşen yukarıda sözü 
edilen yönetmelikteki gerekli değişiklik için ça
lışmalar tamamlanmak üzeredir. 

îBuınun yanında; tesislerin işletme masrafla
rı karşılığı olarak 1972 malî yılı bütçesine öde
nek konmuştur. Ayrıca tesislerin bakımında ça
lıştırılmak üzere yeterli sayıda personel kadro
su Devlet Personel Dairesinden talebedilmiş bu
lunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 
Sezai Ergun 

Gençlik ve iSpor Bakanı 

11. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yük
sek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak kim
seler için Danıştay tarafından verilen karara 
rğmen yürütmenin durdurıdmaması sebebine 
dair Başbakandan soru önergesi ve Devlet Ba
kam Doğan Kitaplı'nın yazılı cevabı (7/605) 

Ankara, 6 . 4 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplamdırılımasıma delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Soru : 
Vazifenizi kötüye kullanarak yakınlarınıza 

menfaat sağladığınız yolundaki iddiaları araş
tırmak üzere kurulan T. B, M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna verdiğiniz ve basma da 
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aksettirdiğiniz savunma yazısında haksız ola
rak yararlanmak istediğiniz Anayasanın 132 nci 
maddesi, hem de aynı fıkrasında, «Yasama ve 
Yürütme Organları ile idare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçjbir suretle değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez.» emrini de getirmektedir. Böyle olduğu 
halde : 

a) Hakkınızda T. B. M. M. nce soruşturma 
açıldığı ve verdikleri raporlarda sizinle ilgili 
bâzı yolsuzlukları tesbit ettiklerinin anlaşıldığı 
bir sırada Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulundan uzaklaştırmak isteğiniz 9 üyeden 5 i 
tarafından Danıştay'da açılan iptal dâvası üze
rine alımam yürütmeyi durdurtma kararını Ana
yasanın bu açık buyruğuna rağmen 18 Mart 
1970 tarihinden beri niçin yerine getirmediniz? 

b) Danıştay'dan yürütmenin durdurulması 
karan alarak görevlerine devam etmekte bulu
nan Yüksek Denetleme Kurulu üyelerine Nisan 
1970 aylıkları ile diğer istihkaklarını niçin ödet
tirmediniz? 

c) Tanınmış Türk hukuk otoritelerine gö
re, «Anayasayı ihlâle, onu tatbik etmemekten 
daha iyi bir misal bulmak güçtür.» Bu gerçeği 
bilmekte misiniz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1 . 9 . 1971 
Sayı : 3.01 - 508 

Konu: Ordu Milletvekili Fer
da Güley'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

ilgi: a) 13 . 4 . 1970 gün ve 6/133 -1498/ 
8346 sayılı, 

b) 14 . 6 . 1971 gün ve 7/605-1498/8346 
sayılı yazılan. 

Ordu Milleltvekili Ferda Güley'in, Yüksek 
Denetleme Kurulundan uzaklaştırılmak istenen 
'kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması se
bebine dair, Başbakanlığa ycıneltıtiği ve Bakan
lığımca cevaplandırılması uygun görülen yazılı 
soru önergesiinm cevabı, iki nüsha olarak ilişik
te takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini arz ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in yazılı so
ru önergesinin cevabıdır. 

1. 9 . 3 . 1970 tarih ve 7/362 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu üyelerinden Nedim Topçu-
oğlu ve Necdet Galip Yener Denizcilik Bankası 
A. O. Haldun Derin Güven Türk Sigorta A. Ş., 
Adnan Çiftçi Halk Bankası T. A. O., Selâhattitn 
BaJbüroğlu T. K. i. Kurumu, Kemal Karadenizli 
Türkiye Yapağı Tiftik A. Ş., Ziya Kayla SEKA 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyelikleri
me atanmışlar, Kâmuran Ardıç emekliye sevk 
edilmiş kadroları da kaldırılmıştır. 

2. Bunlardan Ziya Kayla emekliliğini isti-
yerek ayrılmış, Nedim Topçuoğlu, Necdet G&-
lip Yener, Kemal Karadenizli tâyin edildikleri 
görevlerine gitmişler, emekliye servrk edilen Kâ
muran Ardıç ile yeni görevlerini kabul etmiyen 
Haldun Dairin, Adnan çiftçi ile Nihat Danışman 
ile Selâhattiın BaJbüroğlu Bakanlar Kurulu ka
rarlarının iptali için Danıştay'da dâva açmış
lar fakat Nihat Danışman ve Selâhattin Babür-
oğlu dâvaya rağmen sonradan yeni vazifelerin
de işe başlamışlardır. 

3. 9 . 3 . 1970 gün. ve 7/362 sayüı Karar
namenin Danıştay'ca, davacılar lehine iptali 
üzerime, Balkanlar Kurulunca çıkarılan 2.10.1970 
tarih ve 7/1370 sayılı sureti ekli ikinci karar
name ile bu beş kişi üyeliklere tâyin olunmuş
lardır. 

4. Haldun Derin ile Kâmuran Ardıç'in 
16 . 10 . 1970 ve hastalığı nedeniyle raporlu 
bulunan Adnan Çiftçi'nin 9 . 11 . 1970 günlü 
müracaatları üzerine, Danıştay'ın iptal kararı 
ve kararname göz önünde tutulup, aldı geçen
lere görevden ayrılmamış sayılarak, aylıkları 
ve aylıkları dışında kalan diğer istihkakları 
kendilerine ödenmiştir. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

12. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya ili merkez, Göynücek ile Merzifon ilçe
lerine bağlı köy yollarının yapılmayış sebebine 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet 
Ayhan'ın yazılı cevabı (7/608) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda, delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
10 . 6 . 1971 

Kâzım Ulusoy 
Amasya Milletvekili 

1. Amasya - Göynücek ilçesinin Cayan Kö
yü Köprüsü 1970 yılı inşaat programında olma
sına rağmen, adı geçen köprünün yapılmadığı, 
Cayan köyüne gidebilmek için köprünün yıkıl
dığından mecburi Çorum Çayından geçilmek su
retiyle köye gidildiği başka bir geçidin bulun
madığı. 

Üşüntü ile belirtmek isterimki, bu köprü
nün yapılmaması için ilgililerin Bakanlığa yan
lış malûmat verdikleri ve, bundan dolayı da 
1971 programına alınmadığını öğrenmiş bulu
nuyorum. Cayan köylüleri köprülerinin yapıl-
mamasmdan dolayı müşkül durumdadırlar Ba
kanlığımız, fakir ve muzdarip olan Cayan köy
lülerini bu müşkül durumdan kurtarmak için 
ne düşünmektedir? Köprünün 1971 yılı ek prog
ramına almak mümkün olacak mıdır. 

2. Amasya - merkeze bağlı Direkli ve Yay-
cıaptal köyleri Amasya'ya 20 Km, uzakta dağ 
içerisinde fakir köylerdir. Köy işleri Bakanlığı
na bağlı kuruluşların bu köylere hiçbir yardı
mı olmamıştır. Adı geçen köyler yollarının ya
pılması için, Amasya YSE. Müdürlüğüne ve 
Köy işleri Bakanlığına her sene birkaç sefer 
verdikleri dilekçeler neticesiz kalmıştır. 

1965 - 1966 senelerinde Amasya YSE. Mü
dürlüğü emrine akaryakıt parası yatırdıldan 
halde 5 - 6 senedir bu köylerin yollarına baş
lanmamıştır. Hastalarını sedye ile yola indiren 
fakir dağ içerisindeki bu köylerin bu üzücü 
durumları karşısında sayın Bakanlığınızın al
mış olduğu bir karar varandır. 

Direkli ve Yaycıaptal köylerinin etütleri 
yapılmış mıdır, yapılmış ise hangi senenin prog
ramına alınıp bu köylerin yollarının yapılması 
düşünülüyor. 

3. Amasya - Merzifon ilçesinin Oymaağaç 
ve Küçükçay köylerinin yolları münferit Kıl
çık yol olup bağlantı mesafesi 4 - 5 Km. uzun
luktadır. Bu köylerin de ilk müracaatlarını 
1065 - 1966 senelerinde yapmışlar akaryakıt 

paralarını o tarihte yatırmışlar, köy yollarının 
yapılması için, Köy işleri Bakanlığına dilekçe 
vermişlerdir. Bilmediğimiz sebeplerle adı ge
çen köylerin yolları programa alınmamış ve 
yapılmamıştır, neden yapılmadığının sebepleri? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2710-10925 

15 . 9.. 1971 

Konu : Amasya Milletvekili Sayın 
Kâzım Ulusoy'un yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 6 . 1971 gün ve 7/608 - 3859/28856 

sayılı yazı. 
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy ta

rafından Başkanlığımıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma gönderilen «Amasya ili merkez 
Göynücek ve Merzifon ilçelerine bağlı köy yol
larının yapılmayış sebeplerine» dair yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Cevdet Aykan 

Amasya ili merkez Göynücek ve Merzifon 
ilçelerine bağlı köy yollarının yapılmayış se
bebine dair Amasya Milletvekili Sayın Kâzım 
Ulusoy tarafından verilen ve Millet Meclisi 
Başkanlığının 17.6.1971 gün 7/608-3859/28856 
sayılı yakılarına ekli olarak alman 4 . 5 . 1971 
tarihli yazılı soru önergelerinin cevabıdır. 

1. Amasya - Göynücek ilçesi Cayan köyü 
köprüsü 1971 yılı ek programına alınmış olup 
bu köprü ile irtibatlı bulunan ve il yolu iltisakı 
olan Cayan köy yolu ile birlikte vilâyetçe ele 
alınacaktır. 

2. Amasya - merkez Direkli yolu, Grup 
Köy yolları Plânlamasında «Devlet yolu iltisakı 
Yenice - Direkli» programı olarak 61 puvanla 
4 ncü sırada yer almaktadır. 

Amasya - Eskipazar Devlet yolu iltisakı 
Şâhsadi - Yağcıaptal Ardıçlar grup yolu hamyol 
niteliğinde olup vilâyetin 1971 yılı teklifinde 
bulunmadığı cihetle programa alınamamıştır. 

3. Merzifon - Alıcık köy yolu iltisakı Kü
çükçay - Kılçık köy yolu ile Merzifon - Tür-
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nük - Oymaağaç yolu da vilâyetin 1971 teklifin
de bulunmadığı cihetle programa alınamamış
tır. 

13. —Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'ın, Çine ilçesine bağh Akçaova'da ku
rulan Esnaf Kefalet Kooperatifine yollanan plas
mana dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Ayhan Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/615) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sanayi ve Tica
ret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplam-
dırılmasına aracılık edilmesini saygı ile rica 
ederim. 

14 . 6 . 1971 
M. Kemal Yılmaz 

Aydım Milletvekili 
Soru : 
Aydın'ın Çine alçe&ine bağlı Akçaova buca

ğı çevresinde 14 köy bulunan merkezi durum
da bir bucaktır. Belediye olduktan sonra daha 
hızlı bir gelişmişe müsait hale gelmiştir, ilçe 
merkezinin uzak olması, Akçaova'nın bir kü
çük sanayi ve ticaret kasabası olarak gelişmesi
ni kolaylaştırmaktadır. 

Akçaova'da bir süre önce bir Esnaf Kefalet 
Kooperatifi kurulmuştur. Bu yeni kooperatif 
Halik Bankasından plasman temininde zorluk 
çekmektedir. 

Kooperatife ilik kez ne zaman, ne kadar 
plasman yollanmıştır? Bu plasman miktarını 
artırmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Sanayii ve Ticaret Bakanlığı 15 . 9 . 1971 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. VI. 103 

6/19001 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 21 . 6 .1971 tarifli ve 7/615/3907/29140 

sayılı yazınız : 
Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara

fımdan verilen soru önergesi ürerine durum T. 
Halk Bankası Genel Müdürlüğünden sorulmuş 
olup alınan cevabi yazıda; 

18 . 11 . 1970 tarihimde 150 000 Tl. plas
man verilmek suretiyle faaliyete geçen Akça
ova Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifdi-

I nin 1970 yılı sonunda 250 000 Tl. olan plasman 
limitinin 1971 yılında muhtelif tarihlerde 
200 000 Tl. ve son defa 26 . 7 . 1971 tarihinde 
de 50 000 Tl. verilmek suretiyle 500 000 liraya 
yükseltildiği, 

Malî imkânları müsait durum arz ettiğinde 
adı geçen Kooperatife yeniden bir miktar ilave 
plasman verilmesinin not edildiği, 

belirtilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan ÇilingiroğLu 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ilinde kurulan hastane ve 23 Tem
muz 1923 te 2608 sayılı Kararname ile hizme
te baslıyan Amele Birliğinin çalışmalarına dair 
soru önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın ya
zılı cevabı (7/625) 

25 . 6 . 1971 
Sayım Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıda madde madde yazılı hususların Sa
yım Çalışma Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vaplanıdırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

1. Zonguldak ili merkezde modern imkân
larla donatılmış ve bu yıl içinde açılması ka
rarlaştırılan «600» yataklı hastane ve müşte
milâtı vardır. Müstaihdemin ve doktor kadro
sunun tamamlanmak üzere olduğu bu tesisin 
çalışmaya bağlanması için, 

a) 506 sayılı Kanunun 114 ncü madde
sindeki 151 sayüı Ereğli havzad fahmiyesi ma
den amelesinin hukukuna mütaallik Kanunun 
6 ncı maddesiyle olan ilişkisi ne olacaktır? 

b) 1593 sayılı Umumi Hıf zıssihha Kanumu-
[ nun 180 nci maddesinin iş verenden istediği 

hususların keza 114 ncü maddede belirtildiği 
tatbikatı devam edecek mi? 

c) Gelirlerin % 95 ini üyelerine tevzi eden 
ülkemizin ilk sosyal müessesesi olan ve 10 Ey
lül 1337 de kurulan, 23 Temmuz 1923 te 2608 
sayılı Kararname ile hizmete başlayan Amele 
Birliği halen, 

1. — Gündelik yardımı, 
2. — Cenaze kaldırma yardımı, 

j 3. — ödünç para verme yardımı, 
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4. —-ı Yüksek ©grenim bursu yardımı, 
5. —> ®on yardım, 
6. — Sağlık yardımı, 
7. — Fakir işçi çocuklarına yardım yapmak-

İta olup, işçilerin anne, baba, yardıma muhtaç 
kardeşlerine tedavi hususunda yıllar yılıdır 
(başarılı görev yapmasına son verilmek isteni
yor mu? 

ç) Emekliye sevk edilen işçilerin bu mües
seseden aldıkları son yardım isimli ayrılma öde
meği ne olacaktır? 

d) Müessesenin % 1,5 aidat kesmeye de
vam ederek kömür havzasında çalışanlara Sos
yal Sigortalar Kurumunun sağladığı haklar 
dışında daha başka sosyal hizmetleri yapması 
düşünülüyor mu? 

e) Ereğli Kömürleri Müessesesinin i§ böl
gelerinde ve bölümlerindeki ve merkezdeki sağ
lık tesislerinin devir alınması düşünüldü mü? 
Yapılan hazırlık var maldır? 

2. tş güvenliği müfettişleıJinin işçi dâvala
rında bâzı avukatlarca bilir kişi tâyin ettiril
meleri geçen yıl önlenmeye çalışılmış ise de, 
çıkarcı çevreler bu işe devam etmekte (olduk
ları bilinmekte midir? Bu hususta Bakanlığın 
kesin kararı ne olacaktır? 

3. işçi sağlığı ve tş güvenliği Tüzüğü. 
Eski yönetmelik ve tüzüklerin kısmen anla

şılır hale sokulması 22 . 12 . 1969 tarihli Ba
kanlar Kurulu Kararından sonra sağlamış ise 
de, işyerlerinde gerek iş güvenliği müfettişle
rinin tesirsiz kalmalarına, gerekse işveren mü
esseselerin işçi sağlığına türlü nedenlerle yete
ri kadar ehemmiyet vermedikleri, kaza ve ölüm 
•oranlarından anlaşılmaktadır. Bu tüzüğün bu
günkü iş hayatı koşullarımıza uydurulacak ha
le getirilmesi düşünülüyor mu? 

Çalışma Bakanlığı 3 . 9 . 1971 
özel' 
2925 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 30 . 6 . 1971 tarihli, 3946/29582-7/625 
sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayım Ahmet Gü-
ner'in sorusu ile ilgili yazıfh cevaplar soruda 
/belirtilen sıraya gıöre berveçhi âti arz edilmek
tedir. 

l/a) Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 
114 ncü maddesinde, bu kanunun hastalık si
gortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı yer
lerde çalışan ve hastalanan sigortalıların teda
vileri hakkında, 151 sayılı Ereğli Havzai Pah-
miyesi Maden Amelesinin Hukukuna MütaaUife 
Kanunun 6 ncı maddesi hükmünün uygulan
mayacağı ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun geçici 
16 ncı maddesinde de, aynı kanunun hastalık 
sigortası ile ilgili hükümlerinin, Havzai Fah-
miye Maden Amelesinin Hukukuna Mütaall&k 
151 sayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Ba
kanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarih
ten başlanarak uygulanacağı öngörülmektedir. 

Bu durulma göre, geçici 16 ncı madde hük
müne dayanılarak alınacak Bakanlar Kurulu 
kararı ile 506 sayılı Kanunun hastalık sigorta
sı hükümlerinin, 151 sayılı Kanunun uygulan
dığı yerlerde uygulanmasına başlaaulmasryliei 
birlikte, 151 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yü
rürlükten kalkmış olacaktır. 

l/b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 114 ncü maddesinin yukarıda arz ve izah 
edilen başka bir hükmü, bu kanunun1 hastalık 
sigortası ile ilgili hükümlerinin uygulandığı 
yerlerde çalışan ve hastalanan sigortalıların 
tedavileri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıs-
sılhha Kanununun 180 nci maddesinin hüküm
lerinin de uygulanmayacağı hususundadır. An
cak, 1593 sayılı Kanunun 180 nci maddesine gö
re, hastalanan işçilerin tedavileri ile ilgili hü
kümleri dışında kalan ve işçilerin sıhhi durum
larının denetlenmesinin sağlanmasına, işyerle
rinde hekim çalıştırılmasma, hasta odası ve 
ilk yardım araçları bulundurulmasına ve diğer 
hususlara ilişkin hükümlerin uygulanmasına 
devam olunacaktır. 

l/c) Bu yardımlardan ödünç verme, son 
yardım ve fakir çocuklara yapılan yardımlar 
ile eş ve çocuklar dışında kalanlara yapılan 
sağlık yardımları hariç, diğer yardımlar esa-ı 
sen Sosyal Sigortalar Kurumunca da yapılmak
tadır. Malî bünye imkânlarına göre munızam 
sigorta olarak Birlikçe yürütülebilir. Bu hu-
susta karar verme yetkisi siyasi otoriteye ait
tir. 
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l/ç) Sosyal Sigortalarda genellik ve eşit
lik vazgeçilmez bir prensiptir- Dolayısiyle, 
söz konusu kimseler içim üstüm bâzı haklarım 
sağlanıması nıümkün görülme&nefktedir. 

l /d) Mlalî imkânlar ve o günkü ihföyaç-
iara göre bu konu üzerinde bir karara varirnak 
ve munzam sigorta olarak devam edip etaıöıye-
eeği noktasında kesim bir sonuca ulaşmak müm
kün olabilir. 

Hastalık sigortasının, tüm sigortalılara sağ
ladığı menfaatler dışımda, Havza'da çalışanla
ra daha başkaca sosyal hizmetlerin yapılması 
sigortalarım genellik prensibime aykırı (bir hu
sustur. Dolayjsiyîe söz konusu işçiler iiçinı 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından üstüm 
bâzı haklar tanınması mümkün görülememekte
dir. 

l/e) JCaradeniz Ereğlisi'mde halem faal, 
120 yataklı, Karabük'te ise yime faal, 120 ya
taklı İM hastamemiz mevcuttur. Yakımda faa
liyete geçecek olan Zonguldak Hastanemiz de, 
600 yataMı olup bu bölgedeki yatak adedimiz, 
toplam olarak 840 olacaktır. 

Zonguldak ili sınırları içimdeki sigortalı sa
yısı 64 027 ıdıir. Sağlık biletlerinim eş ve ço
cuklara teşmili halinde bile, sağlık tesislerimiz, 
yatak olarak sağlık hizmetlerimi rahatlıkla ya
pacak bir niteliğe haizdir. 

İş bölgelerindeki sağlık tesislerinim bugün
kü özel fonksiyonlarıma ileride de ihtiyaç ola
cağı düşünülmektedir. Bu sebeple Sosyal Si
gortalar Kurumunun bu bölgedeki organizas
yonda bu tesisleri ele alanası uygum görübnek-
tedir. 

2. Bilindiği gibi, Bakanlığımın ve teşki
lâtı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzu
atın işyerlerinde birimci derecede uygulayıcısı 
ve denetleyicisidir. İşyerlerinde vufcubulam iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının denetçisi ve 
izleyicisi durumumda olan teşkilâtımız mensup
larının, aynı konuda bilirkişilik görevimi yap
maları, asıl vazifelerinin ihmal edilmesine yol 
/açtığı ve Bakanlığımıza ait görevlerim iş haya
tımda tam bir tarafsızlık ve güvem sağlıyam bi
çimde yürütülmesini engellediği yolumda sü
rekli ve yoğum şikâyetler yapılmıştır. Bu ne
denle, bir genelgeyle teşkilâtlımız mensupla
rından bürkaşilik yapmamaları istemmiştir. 

Genelgemin yayımı tarihinden bu yana Ba
kanlığımız mensnplarımn verilen emre aykırı 
bir davranışı saptanmamıştır. 

Bilindiği üzere, bilirkişilik kanunlarımı
zın öngördüğü bir hukukî müessesedir ve bi
lirkişiler bağımsız mahkemelerce seçiltmıekte ve 
bir kamu görevi yapmaktadırlar. Ancak bu 
görevim temel görevi aksatmaması da düşünül
mektedir. 

Bakanlığımız benimsediği bu ilkeyi yürüt
mektedir. 

3. Bilindiği üzere, işçi sağlığı ve iş güvem-
ligi konusunda; mevzuatla zorlama görüşümden, 
işçi ve işvereni eğitmek ve bilinçlendirmek 
anlayışına geçiş, sosyal politikada bir aşama 
olmuştur. Bakanlığımız, iş kazaları ile meslek 
hastalıklarınıın azaltılması konusunda, kalkın
ma plânı ve yıllık uygulama programları ilke
lerine uygum olarak politikasını, bu doğrultuda 
geliştirmektedir. Eğitim ve bilinçlendirme me
todunum yanımda, işletmelerim reorganizasyo-
nu ve yeniden düzenlenmesi de önemli bir ted
birdir. Elbette, ağırlığım bu doğrultuya kaydı
rılması, mevzuat çalışmalarımın ihmal edilme
si anlamımı hiçbir zaman taşımaz. Nitekim sö
zü edilen tüzüğüm günümüz koşullarına daha 
uygum bir hale getirilmesi içim gerekli çalışma
lar yurülröilınelkitediir. Uygulamadaki aksaklık
lar .dikkatle izlenmektedir. Bu arada, iş kaza
ları ve meslek hastalıkları ile savaşmada, getir
diği organik tedbir yönündem «İşçi Sağlıkı ve 
iş Güvenliği Kurulları hakkımda Tüzük» ün 
uygulanmasına da özel bir önem verildiğimi 
belirtmek yerimde olur. 

öte yandan eğitim konusunda da etkili ça
lışmalar yapılmakta olup UNDP (Birleşmiş 
Milletler Kalkunma Programı) ve ILO (Ulus
lararası Çalışma Teşkilâtı) ile birlikte prog
ramlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim 
ve Araştırıma Merkezi hızla örgütlenmektedir. 
Uluslararası üne erişmiş bir uzman olan 1. H. 
Topuaoğlu'nun başıma getirildiği merkez içim 
Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile de işbirliği ya
pılmaktadır. 

Durumu bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakamı 
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15. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Bulancak'ta işlenen suçlar ve savcının 
görevini kötüye kullandığı iddiasına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar'ın yazılı 
cevabı (7/644) 

Yüksek (Başkanlığa 
Seçim bölgem olan Giresun'a gittiğim zaman-

lar, Bulancak Savcısı Adil Durmuş hakkında 
aşağıda arz ettiğim şikayetleriyle karşılaşmak
tayım. 

IBu şikâyetler muhtelif zamanlarda Ba
kanlığı da yapılmıştır. Şikâyetlerin konusu, 
Savcının hizmet anlayışı ve özel yaşantısı 
ile siyasi kombinezonlara girmesi ve bâzı hak
sız tasarruflarla Adliyenin tarafsızlık ilkesini 
zedelemeğidir. 

Bakanlığınıza akseden şikâyetler üzerinde 
ne gibi muamele yapıldığının, ve aşağıdaki 
sorulanımın yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

'Saygılarımla. 
14 . 7 . 1971 

Giresun. Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

a) 1969 yılından itibaren bugüne kadar, 
Bulancak Savcısı hakkında Bakanlığınıza 
yapılan şikâyetler olmuş mudur? 

b) Şikâyet varsa bu şikâyetler,, Savcının 
adlî görevini yapamadığı dolayıeiyle göre
vine mi taallûk ediyor, yoksa Savcının siyasal 
eğilimlerini bâzı siyasi kişilerle işbirliği yap
mak suretiyle eyleme geçirdiği şeklinde mi
dir? Veya Savcının Giresunlu oluşu ve bâzı 
kişilerle tesir altında kalarak görev ma
hallî Bulancak'da işlenen suçların gerçek suç
lularının yakalanamadığı, haMki suçluların 
yerine bâzı masum vatandaşların hakkında 
hazırlık evrakı tanzim ettirip suçluları ada
lete teslim ettirmediği merkezinde midir? 

c) Bulancak'da 1968 yılından beri, kaç 
suç faili meçhul olarak kalmış, kaç ceza evi fi
rari olmuş ve Bulancak'da icra kâtibi şehir 
ortasında 18 tabanca kurşunuyla vurulup da 
bu suçun faili neden bulunamamıştır? 

d) Giresun Cumhuriyet Savcısına, Bulan
cak Savcısı Adil Durmuş şikâyet edilip hak
kında soruşturma yapılmış mıdır? 

e) Bulancak şöhri içinde, Savcı Adil Bur
muş'unda bulunduğu bir düğünde alenen 
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meskûn mahalde silâh atılmış olduğu halde 
soruşturma yapılmış mıdır? 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 20 . 9 . 1971 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 42316 

Konu : Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in soru önergesinin ce-
vaplandırıldığu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 22 . 7 . 1971 gün ve 7/644 - 4081/ 
30790 sayılı yazılarına : 

Bulancak Cumhuriyet Savcısı Adil Dur
muşoğlu hakkında yapılan şikâyetler ve adı 
g&gm ilçede vukubulan katil ve firar olay
ları konusunda, Giresun Milletvekili Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz tarafından Bakanlığı
mıza yöneltilmiş bulunan 14 . 7 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz olun
muştur. 

1. Bulancak İlçesi Pazarsuyu deresinde 
27 . 11 . 1969 tarihinde bir torba içinde bulu
nan ceset üzerinde usulüne göre otopsi yapıl
madığı, bu yer Kaymakamlığınca ihbar edil
mesi üzerine, yapılan ihzari soruşturma ne
ticesinde, cesedin otopsiye müsaidolmadığının 
ve bu sebeple otopsi yapılmadığının anlaşılması 
sebebiyle, Bulancak Cumhuriyet Savcısı Adil 
Durmuşoğlu hakkında 15 , 6 . 1970 tarihli 
mucipname ile, muamele tâyine mahal görül
mediği, hâdise ile ilgili olarak suç faillerinin 
aranmakta olduğu; 

2. İcra kâtibi Adem Dervişin öldürülmesi 
üzerine,Keşap'ın Kayabaşı köyünden Şevki Yaz
mış tarafından Bakanlığa verilen 30 .12 .1969 
tarihli dilekçe ile, Cumhuriyet Savcısı Adil 
Durmuşoğlu ve Emniyet Âmirinin, olayı ge
rektiği şekilde tahkik etmedikleri ve bu se
beple suç failinin meçhul kaldığı yolunda 
vâki iddia üzerine,, yapılan izhari soruştur
ma neticesinde, iddiayı müeyyit delil elde edi
lemediğinden 15 . 6 . 1970 tarihli mucipname 
ile, muamele tâyinine mahal görülmediği ve 
suç faillerinin aranmasına devam olunduğu, 

3. Halen Fransa'da işçi olarak bulunan 
müşteki Muhittin Karakaya, 1970 yılı Ağus
tos ayında Giresun Cumhuriyet Savcılığına 
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vermiş olduğu tarihsiz dilekçe ile, Bulancak 
Cumhuriyet Savcısı hakkında ihbarda bulun
duğu, ancak ihbarın belli bir olayı ihtiva 
etmemesi sebebiyle, müştekinin ifadesinin alın
ması zımnında Fransız Adalet Bakanlığına 
23 . 3 . 1971 gün ve 13312 sayı ile talimat ya
zıldığı, talimat cevabı alındığında gereğinin 
takdir ve ifa olunacağı, 

4. 'Giresun Kapalı Cezaevinde tutuklu Ha-
cibey Üstün Bakanlığımıza verdiği 10 . 3 . 1970 
ıgünlü dilekçe ile, kendisini yaralamaktan sa
nık Mürserin, Cumhuriyet Savcısı Adil Dur-
muşoğlu tarafından tevkif ettirilmediğini iddia 
ve şikâyet etmesi üzerine, yapılan ihzari tah
kikat sonunda, iddianın teeyyüdetmemesi se
bebiyle 15 . 6 . 1970 günlü mucipname ile mua
mele tâyinine mahal görülmediği, 

5. Bulancak İlçesi Talipli köyünden Ha
lil İbrahim Kuzu'nun Bakanlığa vermiş olduğu 
15 . 3 . 1971 tarihli düekçe ile, 22 . 2 . 1971 
günü Talipli köyünde bir evin önündeki çu
kurda bulunan Emine Dikmen'e ait ceset ko
nusunda yapılan tahkikatta, soruşturmanın 
gerektiği şekilde yapılmadığının ileri sürül
mesi üzerine, bu konuda yapılan ihzari soruş
turmaya heoıüz.devam olunduğu, tahkikat do-
layısiyle eksik bırakılan bâzı hususların ta
mamlattırılması için Giresun Cumhuriyet Sav
cılığına, yazılan tezkere cevabına intizar edi
lip, sonucuna göre gerekenin yapılacağı, 

6. Giresun Valiliğinin lfc . 8 . 1970 gün ve 
70 - 10403 sayılı yazısı ile Bulancak Cumhu
riyet Savcısı Adil Durmuşoğlu'nun, Halil 
Korkmaz ve Nihat Türüdü adındaki şahıs
ların hükümlülükleri bulunduğu halde, olma
dığı yolunda belge verdiği ihbar edilmesi 
üzerine, yapılan ihzari soruşturma sonunda, 
sabıka kayıtlarının adlî sicile geçmemesi se
bebiyle mezkûr belgenin verildiği anlaşıl
dığından, doğru görülmiyen hareketinin te
kerrür etmemesi hususunda kendisine tebligat 
yapılmasına dair düzenlenen mucipnamenin 
24 . 8 . 1971 tarihinde tasvibe dildiği, 

'Tetkik olunan dosyalar münderac atından 
anlaşılmıştır. 

öte yandan, 1968 yılından bu yana Bu
lancak'ta işlenen 4 katil olayının suçlularının 

bulunmadığı, bu işlere ait tahkikat evrakının 
derdest olup, faillerinin aranmalarına devam 
olunduğu, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak 
bulunup, firar eden 2 sanağm 22 . 10 . 1968 ta
rihinde yakalanıp cezaevine kapatıldıkları, 
bunlardan başka Bulancak Cumhuriyet Savcı
sının bulunduğu düğünde, meskûn mahalde 
silâh atıldığı yolunda her hangi bir ihbar veya 
şikâyetin vukubulmaması sebebiyle, bu konuda 
soruşturmaya tevessül olunmadığı da Giresun 
'Cumhuriyet Savcılığı tarafından bildirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
ismail Arar 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Belçika'da çalışmakta olan bir 
işçimizin hudut dışı edilme sebebine dair soru 
önergesi, Çalışma Bakanı Atillâ Sav'ın yazılı ce
vabı (7/646) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

20 . 7 . 1971 
(Süleyman Mutlu 

Afyon Karahisar Milletvekili 

Emirdağ Karacalar köyünden 1928 doğumlu 
Alâaddin Göl adındaki bir işçimiz 20 . 5 .1964 
yılında Belçika'ya giderek Sobamie Konserve 
Fabrikasında 26.8.1969 gününe kadar Anvers 
Cöndik - Ca'serenfae çalışmıştır. 

341728 No. lu pasaportu ile 14 Ocak 1972 yı
lma kadar oturma izni verilmiştir; hal böyle 
iken Belçika polisi 26 .8 .1969 İşi iptal etmiş ve 
26.4.1971 tarihinde de mecburen hudut dışı 
etmişlerdir. 5 yıllık A. permisi de Brüksel Jan
darması tarafından elinden alınmıştır. 4 çocuğu 
ile eşi halen Brüksel'de oturmaktadır. 

1. İşçi Alâaddin Göl'ün hudut dışı ediliş se
bebi nedir? 

2. Eş ve çocluklarınldan ayrı tutma fiilî 
milletlerarası hukuka aykırı değil midir? 

3. Çalışma izni verilmiyebilir, fakat ailesi
nin başında bulunmasına müsaade edilmeyişinin 
sebebi nedir? 
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T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 2850 

26 . 8 .1971 
Türküye İBüyiik Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

îigi : 28 . 7.1971 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7-646-4101/30974 sayılı 
yazıları. 

Afyon Kara/hisar Milletvekili 'Sayın Süley
man Mutlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesi Bakanlığımız iş ve îşşi Bulma Kurumu 
Brüksel Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliğince 
incelettirilmiş olup; cevabı aşağıda sunulmak
tadır. 

1. Alâaddin Göl 1969 yılı Ağustos ayında, 
(bir vatandaşımızı bıçakla yaralama ve üstünde 
esrar bulundurma suçlarından hapis cezasına 
mahkûm olmuş ve Mayıs 1970 te Brüksel Baş
konsolosluğumuzun teminatı üzerine vaktinden 
evvel hapishaneden çıkartılmış, ancak gerek 
kendi avukatı M. Jules Gillet, gerek Ça
lışma Müşavirliği avukatı M. Fenaux ve gerek 
muavin konsolosun Belçika Yabancılar Polisi 
nezdinde yaptığı teşebbüslere ve 1964 yılından 
(beri Belçika'da bulunan vatandaşımızın en ufak 
bir suç işlememiş olduğunun sarahaten belirtil
miş olmasına rağmen, Haziran 1970 tarihinde, 
Belçika Adliye Bakanlığının, Alâaddin Gol'ü 
Belçika'dan ihraç kararına mâni olunamamış
tır. 

Buna rağmen, Bankonsolosluğumuzca yapı
lan ikinci bir teşebbüs sonucu, kararın tatbiki 
bir ay geri bırakıldığı gibi, vatandaşımızın Tür
kiye tte veya yabancı bir memlekette bir sene 
kalarak iyi hal kşğıdı alması halinde tekrar Bel
çika 'va girebilmie'si için gerekenin yapılacağı sö
zü alınmış ve bu durum Alâaddin Göl'e izah 
e'dilmiştir. 

Temmuz 1970 tarihinde Belçika'yı terk ede
rek Fransa'ya geçen Alâaddin Göl, kendi ifade
sinle göre bütün gayretlerine rağmen Fransatöa 
iş bulamamış ve kaçak olarak Belçika'ya gire
rek Anvers'te çalışmaya başlamıştır. Bu sırada 
geçirdiği bir iş kazası sonucu hastaneye kaldırı
lan vatandaşımızın kaçak olarak Belçika'da 
oluşu, böylece, Belçika polisi tarafından öğre
nilmiştir. 
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Belçika kanunlarına güre, sınır dışı edilmiş 
'bulunan vatandaşımızın Belçika'ya kaçak ola
rak girmesi sonucu hapis cezasına çarptırılması 
gerekirken, Belçika yabancılar polisine, vatan
daşımızın bakıma ihtiyacı olduğu gerekçesi ile 
yapılan teşebbüs müspet karşılanmış ve adı ge
çenin iyileşinceye kadar Belçika'da kalması sağ
lanmıştır. 

Ancak, Alâaddin Göl'ün 15 .1.1971 tarihin
de doktordan aldığı rapor, çalışmasına izin ver
memekle beraber sokağa çıkabileceğini ifade 
ettiğinden ve bu rapor yabancılar polisince se
yahat edebilir şeklinde değerlendirildiğinden 
kendisinin hudut dışı edilmesi kaçınılmaz bir 
netice olmuftur. Buna rağmen yabancılar polisi 
nezdinde yapılan yeni bir müracaatla Alâaddin 
Göl'ün 6 - 9 Şubat 1971 tarihleri arasındaki Kur-
bıan Bayramını evinde geçirmesi izni alınmış ve 
9 Şubat 1971 tarihinde Belçika'dan ayrılması 
kati olarak tesbit edilmişti. Hal böyle iken, Alâ
addin Göl, bütün telkinlere rağmen, Belçika'
dan çıkmamış ve 19 Şubat 1971 tarihinde izin
siz ikamet suçundan tutuklanarak 2.4.1971 
tarihinde Brüksel Ceza Mahkemesince iki ay 
hapse mahkûm edilmiş ve 23 .4.1971 tarihinde 
de hudut dışına gönderilmiştir. 

Yukarda izah edildiği üzere, vatandaşımızın 
Türkiye'de veya yabancı bir memlekette bir se
ne kalarak iyi hal belgesi alması halinde tekrar 
(Belçika'ya girmesi için gerekenin yapılacağı ve 
dosyanın Bakana arz edilmesinin sağlanacağı 
sözü alınmıştır. 

Böylece, Alâaddin Göl'ün Belçika dışı edil
mesinin sebebi yaralama, esrar bulundurma ve 
izinsiz ikamet suçlarıdır. 

2. Eş ve çocukları halen Belçika'dadır. 
Kendileri Belçika'dan ayrılmayı istememekte
dirler. Bu bakımdan eş ve çocuklardan ayrı tut
ma fiilinin Milletlerarası hukukla bir ilgisi gö
rülememektedir. 

3. Sayın Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun üçüncü sualinin cevabı yu
karda birinci maddede belirtilmiş olup, çalışma 
konusu ile ilgili değildir. Hudut harici edilme
nin sobelbi esrar bulundurma, yaralama ve izin
siz ikame t tir. 

'Bilgilerinize' arz ederim. 
Saygılarımla. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakan? 



M, Meclisi B : 174 7 . 10 . 1971 O : 1 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da yapılması kararlaştırılan bâzı ya
tırımların İsparta'ya aktarıldığı iddiasına dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim-'in yazılı 
cevabt (7/648) 

Sayın. Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Antalya'da yapılması kararlaştırılan bâ
zı yatırımların politik nedenlerle İsparta'ya 
aktarıldığı için Antalya'dan bir heyetin gele
rek bu yatırımların tekrar Antalya'ya intikâ
linin sağlandığı mahalli basında intişar etmiş
tir. Bu nedenle,, 

a) Antalya'da kurulmasına karar verilmiş 
bir usera Fabrikası varandır? İsparta'ya inti
kal etmişe, idir? 

b) Antalya'da çimento fabrikası kurulma
sına karar verilmişmidir? isparta'daki fabrika 
bu fabrikamıdır?. 

c) Antalya'da bir fakülte açılması kara
rı varandır? 

d) Antalya'da açılması kararlaştırılmış bir 
sağlık koleji varandır? İsparta'ya intikal etti-
rilmişnüdir? 

e) Antalya'da Emniyet ve Adliye Sarayı 
yapılmasına karar verilmişmidir bu yatırım İs
parta'ya intikal etmigmidir? 

f) Antalya'dan bu konularda, bir heyet 
gelmişimdir? Gelmişse ne cevapla dönmüşler
dir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 7.-6/12180 
27 . 9 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 7 . 1971 tarih ve 7/648-4103/31010 

sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal

ya'da yapılması kararlaştırılan bâzı yatırım
ların İsparta'ya aktarıldığına ilişkin yazılı 

sora önergesinin cevabı üç nüsha olarak ekli
ce sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya'da yapılması kararlaştırılan bâzı yatırımla
rın İsparta'ya aktarıldığı iddiasına ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabıdır. 

Kamu Sektörünce Antalya'da veya İsparta'
da bir Usare Fabrikası kurulması hususunda 
bii' çalışma yoktur. İsparta'da kurulma&ta oıan 
çimento Fabrikası bir özel sektör teşebbüsü 
olup Antalya ile her hangi bir ilişkisi bulun
mamaktadır. 

Antalya'da bir fakülte açılması konusun
da bir çalışma yapılmamıştır. İ971 yılı icra Plâ
nında yeni üniversitelerin yerleri Adana, Diyar
bakır, Bursa, Elâzığ, Konya ve Samsun-olarak 
gösterilmiştir. 

Kalkınma Plânı yıllık programlarına göre, 
İsparta'da 1964 yılında bir Sağlık Koleji, An
talya'da 1965 yılında bir Sağlık Okulu inşası
na başlanmış ve mütaakıp yıllarda tamamlan
mıştır. Antalya'da açılması kararlaştırılmış bir 
sağlık koleji bulunmadığı gibi kolejin İsparta'ya 
naklide bahis konusu olmamıştır. 

Antalya Emniyet Sarayı ile Adliye Sarayı 
yapılması planlanmadığı cihetle böyle bir ya
tılımın İsparta'ya naklide daşünülemez. Ancak 
1969 yılında İsparta Adalet binası programa 
alınmış ve yapımına başlanmıştır, Ayrıca İs
parta'da yapımına başlanılan Emniyet Müdür
lüğü binası da bu maksatla kurulan bir dernek 
marifetiyle ve mahallî imkânlardan faydalanı
larak yapılmaktadır. 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da ilkokul öğretmenlerinden birinin isti
fa etmiş bulunduğu halde yeniden tâyin edilme 
sebebine dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Sina d Orcl'in yazıh cevabı (7/650) 

21 . 7 . 1971 
Sayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile ara ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 
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1. Antalya ilkokul öğretmenlerinden olup 
müfettişlerince yapılan tahkikatta gayriahlâ-
ki durumları ve ideolojik davranışları sebebi 
ile cezaen il dışına çıkarılan Teyfik Şahin is
tifa etmiş olmasına rağmen hangi gerekçe ile 
tekrar Antalya'ya tâyin edilmiştir? 

2. Meslekle ilgisini kestikten sonra 0. H. 
P. il Başkanlığı ve Genel Meclis Üyeliği yapan 
şarkıcılar içkili gazinolar, gece kulüpleri ile iş
tigal eden bu zat Bakan olduğunuz anda he
men Antalya'nın merkez okullarından birisine 
verilmesi öğretmenlik mesleki ile kabili telif-
midir? Bu hareket partizan bir davranış değil
imdir? Yapılan bu tâyin hangi yönetmeliğe 
göre yapılmıştır? 

3. Bu öğretmenin sicil dosyası tarafınız
dan tetkik edilmişmidir? Böyle sicili olan bir 
insanı size kimler prezante etmiştir? Nasıl hi
mayenize aldınız? 

4. Aynı yerde öğretmenlik mesleki ile ka
bili telif olmıyan bir çalışma ve yaşama içeri
sinde olan insanı, herkesin bildiği bir çevrede 
nasıl öğretim ve eğitimde faydalı buldunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 Eylül 1971 

İlgi : 26.7.1971 tarih ve 7/610-4105/31012 
sayılı yazılarınıza. 

Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ili ilkokul öğretmenlerinden Tevfik Şa
hin'e dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili ilkokul öğretmenlerinden Tevfik 
Şahin'in yeniden atanmasına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

Antalya ili ilkokulu öğretmeni iken, valilik 
teklifi üzerine, 789 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince, naklen Mardin ili emrine ata
nan Tevfik Şahin, bu nakil işlemi aleyhine Da-
nıştaya dâva acımış ve dâva neticesini bekle
meden istifa ederek görevinden ayrılmıştır. 
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Danıştay, (Beşinci Dairesince 12 . 2 . 1971 
tarih ve Esas No. : 1967/4296 Karar No : 
1970/505 sayılı Kararı ile) davacının nakline 
yeterli sebeplerin bulunmadığı dosya münde-
recatmdan anlaşılmasına binaen, nakil işlemi 
iptal edilmiştir. 

ilgili, tekrar öğretmenliğe tâyin edilmek 
üzere vazife isteğinden, durumu Bakanlık Mü
dürler Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Mez
kûr Komisyon tarafından adı geçenin yeniden 
mesleke alınmasında sakınca olmadığı karara 
bağlandığından, Danıştay ve Müdürler Ko
misyonu kararlarına dayalı olarak, Antalya ili 
emrine öğretmen olarak atanmıştır. 

İlokul öğretmenlerinin il için görev yeri tes-
biti, valiliğin yetkisi dâhilinde bulunmaktadır. 

19. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, 
Kars - Hanak ilçesi Börk grup köyleri içmesu
yu inşaatında yapıldığı iddia edilen yolsuzlukla
ra dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakam Cev
det Ayhan'ın yazılı cevabı (7/651) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sorularıma Köy İşleri 

Bakanının yazılı olarak cevaplandırması için 
gerekli işlemin yapılmasına emirlerinizi saygıy
la dilerim. 

22 . 7 .1971 
Kars Milletvekili 

Kemal Okyay 
Kars'ın Hanak ilçesine bağlı Börk, Arıko-

nak, Sevimli, Binbaşak ve Oğuzyolu köylerini 
içine alan bir grup köyün içmesuyu 1963 yılın
da mütaahhide ihale sureti ile yapılmaya baş
lanılmış idi. işin bedeli 3 milyon lira kadardır. 
Bu altı köylük grupun içmesuyu, 3 milyon olan 
fazla paranın tamamen harcanmasına ve aradan 
7 yıl geçmesine rağmen maalesef getirilememiş
tir. Doğu'nun en fakir yeri olan bu bölgeye ay
rılan üç milyon lira yok olmuş, yenmiş ve çar
çur edilmiş; köyler susuz ve perişan bırakılmış
tır. İnsanlar içme suyundan mahrum, hayvanla
rı sulama suyundan mahrum bırakılmışlardır. 
Bu konuda aşağıda sıraladığım sorulara yazılı 
cevap dilemekteyim. 

1. — 1963 yılında bu grup köy içme suyu 
hangi mütaahhide ihale edilmiştir? Bedeli ne
dir? Artırma Eksiltme Kanununa göre mi ihale 
edilmiştir? Mütaahhit işi neden tamamlamamış
tır. Ne kadar para ödenmiştir? 
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2. — ihaleden kaç yıl sonra bu ihalenin tas
fiyesine gidildi. Tasfiye tamamlanıp yapıldı mı? 
Tasfiyede devir ve teslim alınan iş kilometre 
olarak ne kadar yerdir. Bu yere ödenen para 
ne kadardır. Teslim alınan iş şartnameye uy
gun mudur? Ve halen durumu nedir? 

3. — Artırma Eksiltme Kanununa göre ihale 
edilmiş olan bu işin yapılmamış olmasına rağ
men mütaahhidin teminatı nasıl çözülmüştür? 

4. — Bu önerime ekte sunduğum ve bu işle 
ilgili tutanak hakkında hangi işlem yapılmıştır? 
(Ttutanağın aslı bendedir.) Bu tutanak ve bu
na benzer bir sürü ilgililerin şikâyetleri hangi 
sonucu doğurduğu yolsuzluklar tesbit edilmiş 
ise ilgililer haklarında hangi işlemler yapılmış
tır? 

5. — Millete 3 milyondan fazla bir paraya 
maledilip de grup köylere su getirilmemiş olma
sının bir sorumlusu yok mudur? 

Mütaahhidin teminatı yakılmamış ve zarar 
tazmin ettirilmemiş ise Devleti bu zarara sokan
lar için ne yapılmıştır? 

6 . - 7 yılda 6 köye su getirememenin ve hâ
lâ susuzluğa mahkûm bırakılmalarının önleyici 
bir tedbiri alınacak mıdır ve bu altı köy halkı 
engeç hangi tarihe kadar içme suyuna kavuş
turulacaktır? Halen ne gibi bir işlem yapılmak
tadır? 

Partizanlık, adam kayırma, yolsuzluk ve Dev
leti zarara sokmanın tipik bir örneği olduğu ka
nısını bende uyandırmış olan bu konunun yeni
den ciddî bir tetkike alınmasını ve sonuçlarının 
yazılı olarak tarafıma da bildirilmesini saygiyle 
diliyorum. 

Ek Kars, YSE Md. Muhsin Seferoğlu ile 
mmtaka içme suları şefi. Yavuz Kocabey'in 
tanzim ettikleri 6 muhtara imza ettirilmiş tu
tanak. 

TUTANAK 

Kars - Hanak Börk grup köyleri içmesuyu 
inşaatında grupa dâhil altı köy muhtarının baş
bakanlığa ve YSE Genel Müdürlüğüne vermiş ol
dukları 1 . 12 . 1966 tarihli dilekçelerinde mez
kûr işte yolsuzluk yapıldığına ve işin tam usu

lüne göre yapılmadığına dair şikâyetleri üzerine 
Erzurum YSE, 13 mmtaka kontrol.amirliğince 
işin mahallen tetkiki inin vazifelendirilen biz
ler Kars ili YSE Md. Muhsin Seferoğlu ve mın-
takadan içmesuları şefi Yavuz Kocabey 
17 . 6 . 1967 tarihinde iş mahalline gittik. Börk 
köyünde şikâyet sahibi beş muhtarı da temin 
ederek kaptaj depo ve şebeke hattı yer yer ge
zilmiş ve yer yer kazdırılmıştır. Netice ola
rak aşağıdaki hususlar tesbit olunmuştur. 

1. Hat boyu üzerinde şikâyetçilerin gös
termiş oldukları noktalarda hendek açılarak bo
ruların teknik şartlara uygun olmıyan gayri-
fennî usullerle ferşedilmiş ve gayrifennî bir şe
kilde taş dolgu olarak kısmen yapılmıştır dol
gular projesine göre noksandır. 

2. Alttan ve üstten beslenme yapılmaksızın 
döşenmiş bulunan asbest borular kırılmış veya 
zedelenmiş olduğu kanaatine varılmıştır. 

3. Şikâyetçilerin ifadelerine ?öre ve çalışan 
mahallî köy halkından (Mehmet Balcı, Nazım 
Çoban) isale hattının % 90 bu şekilde gayri
fennî döşenmiş ve dolgusu yapılmıştır demiş
lerdir. 

4. Üçüncü madde gereğince isale hattı ta
mamının tetkiki kısa bir zamanda ve hat boyu 
dolgularının aynı anda açılamıyacağı gerekçe
si ile hat boyunun açılması için gerekli işlemin 
bir hükme bağlanması bakımından bundan son
raki tetkiklerin mütaahhide do haber verilerek 
yerinde dairece takibi gerekir, 

Tanzim eden'.er 
Kars YSE Md. Mmtaka içmesuları Şefi 

Muhsin Seferoğlu Yavuz Kocabev 
İmza tmza 

Müşahitler 
'Börk köyü muhtarı Arıkonak köyü muhtarı 

Kemal Aydın Mehmet Balcı 
îmza tmza 

Sevil köyü muhtarı Oğuzyolu köyü muhtarı 
Resul Dursun Kasım Gündoğan 

tmza tmza 

Binbaşak köyü muhtarı yerine 
Cevat Kar 

îmza 
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T, C. 
Köy îşleri Bakanlığı 
Say?. ^ 2711 -10026 15 . 9 . 1971 

Konu : Kars Milletvekili Sayın 
Kemal Okyay'ın Kars - Ha
nak - Börk grup içmesuyu hak
kındaki yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 7 . 1971 gün"7/651 - 4114/31066 

sayılı yazıları. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Okyay tara

fından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma gönderilen <<Kars - Hanak ilçesi Börk 
grup köyleri içmesuyu inşaatında yapıldığı id
dia edilen yolsukluklara» dair yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy iğleri Bakanı 

Cevdet Aykaıi 
Kars - Hanak ilçesi Börk grup köyleri iç

mesuyu inşaatında yapıldığı iddia edilen yolsuz
luklara dair Kars Milletvekili Kemal Okyay ta
rafından verilen ve Millet Meclisi Başkanlığının 
28 . 7 . 1971 gün ve 7/651 - 4214 - 310066 sayılı 
yazılarına ekli olarak alman yazılı soru öner
gelerinin cevabıdır. 

1. Kars - Hanak - Börk grup köyleri iç
mesuyu inşaatı 17 . 9 . 1963 tarihinde BSÎ Ge
nel Müdürlüğünce Mütaahlıit Necati Topçuoğ-
lu'na ihale olunmuş, 1 . 5 . 1964 tarihinde de iş
yeri mütaahhide teslim edilmiştir. 

îşin keşif bedeli 2 100 000 TL ihale bedeli 
de 1 719 690 Tl. olup kanal harfiyatmda yapı
lan ilâve ile keşif bedeli 2 245 000 Tl. baliğ ol
muştur. 

İhale 2490 sayılı Artırma, Eksiltme Kanu
nuna göre olmayıp 5200 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesine göre yapılmıştır. 

Mütaahhide ikmal ettiği işin karşılığı olan 
1 684 210 Tl. ödenmiş sonra Bakanlar Kurulu
nun 23 . 1 . 1968 gün 6/9398 sayılı kararı uya
rınca işin tavsiyesi yapılmıştır. 

2. İhaleden 4 yıl sonra 28 . 5 1968 tarihin
de işin tasviyesine gidilmiş lup biro heyet tara
fından yürütülen tasviye işleri henüz ikmal edi
lemediğinden, mütaahhidin borcu ve alacağı ke
sinleşmemiştir. 

21 650 metre olan isale hattını 13 080 met
resi, boru ferşiyatınm da 6840 metresi tama
men ikmal ile devir ve teslim alınmış mütaah-
hit tarafından kanal imlâsı ve boru ferşi yapıl
dığı halde fen ve sanat kaidesine uymadığı tes-
bit olunan 1 730 metrelik kısım teslim alınma
mıştır. 

Ayrıca Depo - Börk - Dilikdere, - Depo - Bin-
başak, Depo - (Sevimli hatları ile yapılan 3 de
polu ve 1 deposuz çeşme kabul edilmiş, 7 de
polu ve 6 deposuz çeşme de fen ve sanat kaide
lerine uymadığından kabul edilmemiştir. 

Börk köyleri içmesuyu inşaatı noksanları, 
mütaahhidin yapmış olduğu işlerin tesbit ve 
takviyesinden sonra YSE Genel Müdürlüğünce 
ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

3. Mütaahhidin teminatı çözülmemiştir. Ha
len mütaâhlıidm 130 620 Tl. lık katî teminatı 
DSÎ Saymanlığında muhafaza edilmektedir. 

4. Önergeyle birlikte ekte sunulan tutanak
taki hususlar ve buna benzer şikâyetler işin tas-
siyesi sırasında yapılan tcabitte göz önüne alın
mış ve kusurlu inşaatlar devir ve teslim alınma
mıştır. 

5. îşin tasfiyesinden sonra eksik ve kusur
lar YSE Genel Müdürlüğünce ikmal edilerek 
1970 yılı sonralarında grupta bulunan 6 köye 
su akıtılmıştır. Ancak gerek grupta bulunan 
köyler arasında birlik kurulamadığı ve gerek
se Maçavet köylülerinin inşaat sırasında ve in
şaat bittikten sonra isale hattı borularını kır
maları dolayısiyle grupta bulunan köyler za
man zaman susuz kalmaktadırlar. 

Tasfiye hesabı henüz ikmal edilmediğinden 
mütaahhidin teminatı hakkında kanuni bir iş
lem yapılamamıştır. Noksan ve kusurlu işlerin 
parası tasfiye hesabı belli olduktan sonra mü-
taahhitten kesilecektir. 

6. Grupta bulunan 6 köye su akmamasmın 
sebebi tesisin proje ve inşaat hatasından ileri 
gelmeyip köylülerin isale hattını tahribetmele-
rinden ileri gelmektedir. 

Halen kırılan kısımlar YSE Teşkilâtı ekiple
rince onarılmakta olup, tesisin korunması bir
lik kurulması ve tahribat yapanlar hakkında 
idari tedbirler alınması için, ilgililere talimat 
verilmiştir. 
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20. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Naki-
boğlu'nun, 1965 - 1970 yularında komünizm pro
pagandası yapmaktan ve irticai suçlardan kaç 
şahsın tutuklandığına dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun yazdı cevabı 
(7/652) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki maddelerde sorulan hususların 
Saym İçişleri Bakanı tarafından yaalı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

23 . 7 . 1971 

Kayseri Milletvekili' 
Hayrettin Nakiboğlu 

1. 1905 - 1970 yıllarında (Seneler ayrı, ay
rı) aşırı sol, komünizm propagandası yapmakta 
ve irticai suçlardan kaç şahıs hakkında soruş
turma açılmış ve mahkemeye verilmiştir? Aynı 
suçlardan haklarında takibat yapılan kaç der
nek ve kuruluş vardır? 

II - Aynı dönem ve yıllarda; Basın Kanu
nunun 31 nci maddesi uyarınca kaç basılı eser 
(kitap), dergi ve broşürün Türkiye'ye sokul
ması ve dağıtılması menedilmîştir? Men karar
larının sebep ve ger ökçeleri nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet 'Genel Müdürlüğü 
Daire : I. 

Şube : 1. C-2. 
iSayı : 167772 11 . 9 . 1971 

Konu : Kayseri Milletvekili Hay
rettin Nakiboğlu'nun yaalı soru 
önetfgesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.7.1971 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 7/092 - 4117/31099 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu 

tarafından verilip Bakanlığımca cevaplandırıl
ması istenilen 23-7/1971 tarihli yaalı soru 
önergesinde temas edilen hususlar hakkındaki 
malûmat aşağıya dercedilmiştir. 

1. 1965 - 1970 yılları arasında komünizm 
propagandası yapmaktan toplam olarak 883 şa
hıs, 53 teşekkül, irticai suçlardan 1 763 şahıs, 
12 teşekkül hakkında soruşturma açılıp mahke
meye verilmiştir. Bunların senelere göre dağı
lışı Ek -1 dedir. 

2. Aynı yıllarda 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesi uyarınca toplam olarak 91 
mevkutenin yurda sokulması ve dağıtılması me-
nedilmiştir. Yasaklama sebebi ve senelere da
ğılışı Ek - 2 de gösterilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. Hamdi Ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

— 293 — 



M. Meclisi B : 174 7 . 10 . 1971 O : 1 

EK : 1 
1965 - 1970 yıllan arasında (komünizm ve irticai suçlardan baiklarmda soruşturma açılıp 

mahkemeye verilen şahıs ve teşekküller 

Komünizm propagandasından İrticai suçlardan haklarında 
haklarında soanışturma açılıp soruşturma açılıp mahkemeye 

mahkemeye verilen verilen 

Yıl 

1965 
1968 
1967 
1968 
1969 
1970 

Şahıslar 

105 
153 
136 
120 
151 
218 

Teşekküller 

1 
7 
9 
9 

11 
16 

Şahıslar 

340 
486 
257 
221 
231 
228 

Teşekküller 

2 
2 

3 
2 
3 

Yekûn 883 53 1 763 12 

EK : 2 
1965 - 1970 yıllan arasında 5680 sayılı Kanunun, 31 nci maddesine göre yasaklanan 

yayınlar listesi 

Gerekçe 

Milletimiz aleyhine 
Türklük aleyhine 
Türkiye aleyhine 
Türkiye ve Türklük aleyhine 
Atatürk aleyhine 
Rejim aleyhine 
Hükümetimiz aleyhine 
Komünizm propagandası 
Kürtçülük propagandası 
Nurculuk propagandası 
Hınstiyıanlık propagandası 
Memleketimiz İçin zararlı prüpaiganda 
vantaisı 

1965 

2 

1 
1 
1 
1 

1966 

6 
8 

1 

1967 

1 
1 
3 
2 

1 

3 

1 

1968 

5 

1 
6 

12 
2 

1 

1969 

2 

10 
1 

1970 

1 

4 
3 

2 

8 

Yekûn 

4 
8 

13 
13 

1 
6 
1 

25 
7 
1 
3 

9 

»>•-<« 

— 294 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

174 NCÜ BÎRLEŞÎM 

7 , 10 . 1971 Perşembe 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

fi . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmam Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve AdaJİet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
§ . 9 . 1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko-

15,00 

mösyön raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nei »k) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
neı laaddedermin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündem* alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
aski Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nei ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nei ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

(X) Bu işaret açık oya sanulacak maddileri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve 
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Koalisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
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 önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — Izrnir Milletvekili İhsan Gürsaırm, 
Dilekçe 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; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ok; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EıngizHn Genci af kanunu teklifleri ve Ada-
l«t Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) 
(S. Sayım : 383) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öıatürkçine'niın, Türk Kanunu Medenisi
nin 4!86 nei maddesinin değigtirilınesi hakkımda 
kanun teldi£i ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16. 6.1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl-
oaası hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi :. 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız 'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu rapora. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari 
hi .- 2 1 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrare Ak-
söley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fiği verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunmıa Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kapgılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanım 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 318) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

21. — 'Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tariM: 
12 . 7 . 1971) 

22. •— 'Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/2*2) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 9% (Dağutma tefin : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütç© 
yılı KeBİnhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtıma tariki : 2 , 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 127. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış

tay Komisyonu raporu 13/460, 1/239) (S, Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo-

.ru (3/508) ('S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) ("S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabıaıa ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
19*67 bü*çe yılı K^nhesalbttia ait genel uygunduk 



bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü İ9G7 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıışjtay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. — Bedenj 'Terbiyesi Geme! Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) («S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — :lçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
«Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihM T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEE 
A - İKÎHCÎ GÖKÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLEB 

B - BÎKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değ&g-
üsiimesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve-
j.me dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
i.!e İU76 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de.-,.. 
flk 3 ncü maddesine bir fikra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
rapora (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağa. 
«a tarihi : 20,1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
iîdn'irn, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kura-
>u$ ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
"S mı maddesinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifi ve' Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
;S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık »kamun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
koanisycmlarmdan seçilen 4 er üyeden kumlu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tnrihi : 
10 .3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
«ad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma t&rüıi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
S numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi r 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yayama ve yürütme organlarında görev alanla-
rm m.a.1 bildiriminde bulunmaları hakkında ka
non teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun-



ması hakkında kanım teklifi ve Afyon Kara 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nuu önerge-
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi -
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adâl«t, Maliyt ve Plân komiayonlarındaıı geçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
3656 ".ayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de-
ğiısifclikler yapılması hakkımda kamun tasarım 
£le îstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar Ye İskân, İçişleri 
r* Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 11. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

12. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rım Y« Plân Komisyonu raporu (l/4i85) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

13. — Bdirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka

yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

14. — KasîtaiîDointu iline 'bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi ,* 
16 . 6 . 1971) 

15. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Pakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

16. —• Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıldı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

17. — Kastamonu iMne bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 213, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/4.80') 
(S. Sayısı : 3öO) (Dağıtma tarihi : 15.6.1071) 

18. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cüıt 35, sayfa 7® te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Afbidin Deminbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

19. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut »okak, hane 313, cüt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffeijoğlu HavYâ'-
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaPm 



— 6 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Basfoa- j 
kanlık teskeresi ve* Adalet Komisyonu raporu ı 
(3/49) (S. Sayısı : 3612) (Dağıtma tarihi : I 
15 . 6 . 1971) I 

X 20. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve j 
Adalet, içişleri. Dışişleri ve Plân komisyonların- j 
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici ! 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da- J 
ğıtma tarihi : 16.6.1971) I 

21. — Nevşehir Milletvekili Esait Kıratlıoğlu ] 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka- j 
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay- I 
îiaklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) j 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 22. — Nüfus kamunu tasarısı ve Dışişleri j 
Adalet, İçişleri ve Plân kornişonlarından se- i 
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

23. — Amasya Milldtvdkili Yavuz Acar ve j 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet- | 
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de- J 
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma | 
ve içişleri komisyonları raporları (2/507, j 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : | 
1 7 . 8 . 1 9 7 1 ) | 

24. — Erzurum Milletvekili öeıvat önder ve i 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar, eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko- j 
namisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk { 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işlet- i 
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ı 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) | 

X 25. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına J 
yapılan zamlardan elde «dilen hasılatın T. C. j 
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Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

26. —• Gayrimenkul Eısıki Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurudu teşkilin* r e raaifel»rinje dair 
2 Temm/iîz 1901 tarih r% 5805 garıılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K> bindinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

27. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi.ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 28. — Manisa Milletvelkili Hilmi Ofaçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 29. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 ger üyeden kurulu 48 No. lu Ge-

"çiei Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

m» »« 

(Millet Meclisi 174 ncii Birleşim) 


