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1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya iline bağlı Kaş ilçesinin sağ
lık sorununa dair gündem dışı demeci. 92 

2. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'-
in, Parlâmentonun çeşitli milletlerarası 
Parlâmento kuruluşlarında temsiline dair 
gündem dışı demeci 92:93 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, geri kalmış bölgelerin kalkınma
sına dair gündem dışı demeci. 93:94 

4. — Ankara Milletvekili Aydın Yal-
çın'ın, hayat pahalılığına dair gündem dışı 
demeci 94:96 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, Sinop ilinin Boyabat ilçesi Hükümet 
konağı konusunda gündem dışı demeci. 96:97 

Sayfa 
6. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocak-

çıoğlu'nun, Üniversiteler Personel Kanu
nu konusunda gündem dışı demeci. 97:98 

7. — Grup başkanvekiUerinin Meçisin 
bu yılki çalışma programı konusundaki or
tak önergesi. 98:102 

8. — Ulaştırma Bakanı Cahit Kara-
kaş'm, 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı
nın Dış İlişkiler Komisyonu dâhil havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 4 er 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/528, 4/230) 102:103 

9. — İmar vs İskân Komisyonu Baş
kanlığının, Türkiye İnşaat ve Tesisat Mü-
taahhitleri Odaları Birliği kanun tasarısı
nın havale edildiği komisyonlardan seçi
lecek 6 şar üyeden müteşekkil bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/270, 3/685) 103 

10. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'-
m, seçilmiş bulunduğu İçişleri ve Sayıştay 
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ıyfa Sayfa 
| 2. — Amasya Milletvekili Vehbi Msş-

108 j hur'ım, Taşova - Destek bucağı Tarım Kre
di Kooperatifinde yolsuzluk yapıldığı id
diasına dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu ile 
Adalet Bakanı İsmail Arar'ın cevabı 

103 : (7/566) 110:112 

3. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl-
maz'm, tarım ve kredi tarım satış koope
ratiflerine dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun 
cevabı (7/600) 112:113 

4. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yıl-
maz'm, Batı - Tralsya'da yaşıyan Türkle
rin durumuna dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay'ın cevabı (7/620) 113:115 

komisyonlarından istifa ettiğine dair öner
gesi (4/228) 

11. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Nazilli Sümerbank Fabrikasına 
dair Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi (6/184, 4/229) 

12. — Çorum Milletvekili Yakup Çağ
layan'm; bağırsak hastalıkları hakkında; 
epidemiyolojik araştırma, teşhis, korunma 
ve tedavi ile ilgili konuların açıklığa ka
vuşturulması için Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/93) '103 

13 — Bağcılığımızın modern şekilde 
geliştirilmesini', verimin artırılmasını çift
çiye geniş kredi imkânı sağlamasını te
min etmek üzere kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 

14. — Tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi maksadiyle kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi (10/15) 104 

15. — Ruhsatsız silfh edinmek ihtiya
cının meydana getirdiği sonuçları tesbit 
etmek maksadiyle kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi (10/16) 104 

16. — Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve 
şikâyetleri aydınlatmak ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi (10/18) " 104 

17. — Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rimizin kalkındırılması ve yaşama seviye
sinin yükseltilmesi için alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/19)" " 104:105 

V _ SORULAR VE CEVAPLAR 105 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 105 

1. — İzmir Milletvekili Tal?,t Orhon'-
un, i'hraoedilen tarım ürünlerinin satışın
da doların 15 Tl. surdan işlem görmesine 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer Derbil ile 
Maliye Bakanı Vekili Ferid Melen'in ce
vabı (7/530) 105:110 

5. — Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakiboğlu'nun, 1966 yılı başından itibaren 
1970 yılı sonuna kadar yapılan toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri sayısına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi Ömer-
oğlıVnun cevabı (7/642) 115:118 

6. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya Karayolları Bölgesinin 
1965 -1970 yılı sonuna kadar olan tahsisat 
ve harcamalarına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın ce
vabı (7/643) " 118:119 

7. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in, akaryakıt fiyat artışında Hükümetin 
ihmalkâr davranışına ve bu artıştan kim
lerin haksız kazanç elde ettiğine dair so
ru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
cevabı (7/654) " 119:121 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
memur ve isçilerin erlikte geçen süreleri
nin emeklilik ve sigorta kapsamına dâhil 
Hilmesine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim'in cevabı (7/657) 121:122 

9. — Ankara Milletvekili Kemal Ata
man'm, T. M. Ofisinde yapıldığı iddia edi
len yolsuzluklara dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir-
oğlu'nun cevabı (7/663) 122:132 

10. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Grüner'in, Köy Araştırma ve Çeliştirme 

- 8 8 -
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Genel Müdürlüğü 1971 yılı çalışma prog
ramının usulüne göre uygulanıp uygulan
madığına dair ve Koy İşleri Bakanı Cev
det Aykan'ın cevabı (7/686) 133 

11. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, İzmit'te PTT Bölge Başmüdürlüğü 
kurulup kurulmıyacağına dair soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı 
(7/687) 134 

12. — Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Emirdağ ilçesi Davulca Bu
cağı Jandarma Karakolunda tutuklanan 
şahsa dair soru önergesi ve İçişleri Baka
nı Hamdi Ömeroğlu'nun cevabı (7/633)134:135 

13. — Çankırı Milletvekili Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu'nun, Çankırı Eskipazar ilçesin
de Orman İşletme Müdürlüğünün ne za
man kurulacağına dair soru önergesi ve 
Orman Bakanı Selâhattin înal'm cevabı 
(7/695) 135:136 

14. — Konya Milletvekili Özer Ölç
men'in, Alkid reçinesi ile ilgili muvazaalı 
vergilerin kesin yekûnuna dair soru öner
gesi vo Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in 
cevabı (7/698) 136:137 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nm, Sivas Kongresinin 52 nci yıldö
nümü dolayısiyle Başbakan Yardımcısının 
yapmış olduğu konuşmaya dair soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Sadi Koçaş'm ce
vabı (7/700) ^ 137:138 

16. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'-
m, İstanbul - îzmit çift yolunun yapımına 
İzmit'ten başlanmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Başba
kan Nihai Erim'in cevabı (7/701) 138:140 

17. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'-
ın, Kars ili Tuzluca - Digor yolunun yapı
mında ihtilâf olduğu iddialarına dair so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş'uı cevabı (7/705) 140:141 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğlu, 
haşhaş ekiminin yasaklanması ile ilgili konu
lara; 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan, Parlâ
mento - Hükümet ilişkilerine; 

içel Milletvekili Turan özgüner, TRT nin 
Meclis saati programına; 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, 1327 sayılı 
Personel Kanununda değişikliği öngören tasarı
nın biran evvel Meclislere sevk edilmesine dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'na, dö
nüşüne kadar; Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı 
Özer Derbil'in vekillik etmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu ve bilgiye sunuldu. 

izmir Milletvekili Şeref Bakşık'a hastalığına 
binaen 26 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Tüketicinin korunması için ticaret konusu 
mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin düzenlen
mesi hakkında kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan seçilecek 3 er üyenin iş

tirakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'm, se
çilmiş olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu üyeliğinden istifa ettiğine dair önergesi 
okundu ve bilgiye sunuldu. 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi
ni, verimin artırılmasını çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını temin etmek üzere kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonuna, 

Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna; 

Euhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meyda
na getirdiği sonuçlan tesbit etmek maksadiyle 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna; 

Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna ve 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi 

89 — 
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için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi ile 

İkinci defa oylanacak işlerden, 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu
ran'm, Orman suçları Af Kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkada
şının, Bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletve
kili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süresi 
sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile, 

ilkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yar
dım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 
11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî 
Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

Sözlü sorular 
1. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, Baş

bakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü ver
diği beyanata dair sözlü soru önergesi, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Siyasi İşler Yardımcıları
na gönderilmiştir. (6/209) 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, Baş
bakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü verdiği 
beyanata dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/210) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza üzuner'-

in, Trabzon ili Araklı ilçesine bağlı Çapanlı 
(Guguda) köyüne çay üretimi için ruhsat ve
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel ve Tarım 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/750) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memur 
ve hizmetlilerin, Personel Kanunu uygulamasın
dan doğan kayıplarının giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/751) 

3. — Aydın Millet vekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan köyü 

lay ve 11 arkadaşının Millî Eğitim Mensupları 
Sosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifinin açık 
oylama işlemlerinin birlikte yapılması kabul 
olunarak, ad okunmak suretiyle oylar toplandı. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığınca 
yapılan duyuru gereğince 25.11.1971 Perşembe 
günü saat 15,00 te T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sı yapılacağı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Açık oylamaların ve seçimlerin tasnifi sonu
cunda salonda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldı
ğından açık oylamalann ve seçimlerin gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

26 Kasım 1971 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 16,23 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Şevket Doğan 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

ilkokulu binasının yenilenmesine dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/752) 

4. — Maras Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Hükümetin yapacağı reformların geciktirilme 
nedenlerine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/753) 

5. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, 1970 tarım sayımı sonuçlarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/754) 

6. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
1971 yılına ait ilk, ikinci ve üçüncü millî gelir 
öntahminlerine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/755) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 1972 
yılı bütçesinin açıksız olarak kapanması için 
düşünülen tedbirlere dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına gönde* 
rilmiştir. (7/756) 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
haşhaş ekiminin ve afyon üretiminin yasaklan
masına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/757) 

SORULAR 
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9. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, Teknik personelin Personel Kanunun
dan yeteri kadar faydalandırmayış nedenlerine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/758) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 
Mart 1971 tarihinden itibaren emekliye sevk 

II. — ÖEId 

Tasarılar 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

ve bu taununda dieğişiMIkiier yapan, maddeler 
€İkliyem 31 . 7 . 1970 ifcarihl ve 1327 sayılı Ka
nunun bâzı raıiaddellerinlin yenliden düzenlen-
meoi ile [İlgili yeiM kanunu tasarısı (1/550) 
(Anayasa ve Plân Komisyonuna) 

2. — Orman Gtenel Müdürlüğü 1971 yılı 
Elitçe Kanıuınuna bağlı cetvellerde değişilküik 
yapılması 'ha'klkında Ikanun tasarısı (1/551) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Tiirikiye - Daaııimarka ıSosyal GHivenSIk 
SöaleşmeBİiniln onaylanımasının uygun fonlundıu-

eâilen ordu mensuplarına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/759) 

11. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, bir 
Türk sinema ve ses sanatçısının Amerika'daki 
beyanatlarına dair yazılı soru önergesi Dış
işleri ve içişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/760) 

KÂĞITLAR 

ğuna dair Ikanun tasarısı (1/552) (Dışişleri ve 
Plân (komliisjyonliarıına) 

4. — 29 . 12 . 1960 tarih ve 190 sayılı Kanu
nun 1 nci maddıesMn değiştirilmesine dair 
(kanun tasarısı (1/553) (Millî iSavumraııa ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklif 
5. — Bolu Milletvekili Ahmet ÇaıkmaJk ile 

Güresum M'üHietveJki'li Bidayet İpçiktin, inhisar 
beyiyeleri üçt-e birteriMn harb miâlûlîeriine ve 
şeühûit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 1485 
sayılı Kanuna ek kanuın teödifi (2/585) (Ma
liye, MM Savunana ve Plân komisyonlarına) 

»4- • > • > < » ••» 
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BİMNCi O'TUEÜM 

Açılma ®aati : 15,00 ı 

BAŞKAN : Bas^anvdMlİ Kemal ZVa (Mürlk / 

KÂTİPLER : Enver Aıkova (Sivas), Adil Turam (Uşak) 

BAŞKAN — Miilet Meclisimin 7 nci Birleşimini ağıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoiklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

İBAŞtKAN — Efendim, komisyon başkan-
lilkCarnnıdaû 31 sayın üyenin (komisyonlarda ça-
lifimalkta bulunduğu belirtilmiştir. Yaptağı-
mıız ilk tur yoklamada çoğunluğumuz var

ılır. Yoklamada bülumımıyan arkadaşlarım, (mev
cudiyetlerini, Başkanlığa gönderecekleri tez-
(kere' ile belirtmelerimi rica ediyorum efendim. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışımalarıımıza baş
lıyoruz. 

Muhteremi arkadaşlarımı, gündemimizde ikli) 
açık oylamanın varlığımı bilgilerinize arz edi
yorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 'G^NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'ün, 
Antalya iline bağlı Kaş İlçesinin sağlık soru
nuna dair gündem dışı demeci. 

• BAŞKAN — Muhterem aıkadaslarım, 7 
arlkadafi'miız gündem 'chşı mz üs Esmişlerdir. 
'G-üoııienılilmîzli de 'diükJkate alarak .bu • 'sayın üye
lere mz vereceğim; ancak kendilerimden ko
nuşmaların 5 dalkıilka ile sınırlı olması kura
lına riayetkar olmalarını rica ediyorum. 

iSayın Ataıöv, Antalya Kaş •ilçesi sağlıik 
sorunu lkonü3umda gündem dışı söz istemiş
lerdir. Çolk kısa olmasını rica e'diyorum efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayım Baş-
(kan, değerli arlkadaşîariinı; çok kasa bir mâru
zâtta bulunacağım. 

IBizim Akdeniz kıyısında Antalya ilinim 
Kaş ilçesi, bir mahrumiyet bölgesidir. 6 ay
dır -doiktoru yoktur. (Sâri bir hastalıktan bir
çok vatandaşımın ölmüştür. Eczanesi de olama
dığı için, doktor geldiği zaman onun ilâç de
posundan ihtiyacını ıkarsılıyan vatandaş, en 
aşağı 70 Km. mesafedeki civar kasalara git-
mnelk sorunda ıkalmlaktadır. ilçede 5 aydıır Hü-
ıkümet tabibinin bulunmamış olması, bâızı sâri 
hastalıkların buraya sirayet Citmlş OIHCICT, 
ölüm nedeninin bilinmemesi vatandaşları endi
şeye sürüklemiştir. Her ne (kadar Bütoiimıelt 
üyex Mkadaşilaramız burada yek ise' de, Yüce 

Meclise külaik vereceklerini fsanaraJk, (kısıa za
manda bu ilçelere bir Hükümet tabibimin, bir 
doktoran teminini rica ediyorum. Şayet bum-
Ijyra doktor gfömderemiyorlarsa, bundan ön-
odki îiülköımieıtte'ki Balkanın yaptığı gibi, bir 
nöbet lüZiıdLaıa etımeik ısuretiyle, yani Hükümet ta
bibi bülunımıyan yerlere başka yerlendelki 
dcCiîtoiiüardaıı nöbetle, bür .aylık süre ile, müna
vebe ile gönderımelk suretiyle 45 'bin nüfusu 
olun bir beldeye Ibekim ulaştırıimasılnı Biükü-
mıeittem rica ediyorum. 

Yüce Meclisin huzurunda bu büyük [mah
rumiyet beldesinin bu ıstırabını 'kukaca dile 
getiriyorum. Balkanları yerlinde bulmak mıüm-
Ikün olmuyor; kendilerine dertlerimizi ulaştıır-
malk miümlkün olmuyor. Bunun için huzuru
nuzu işgal ettim. Zannediyoruım iki, bu üşıin 

tedbiri alınacak ve ölenlerin ölüm nedenlerinin 
tesibiti içlim mahalline bir heyeJt giömderile-
celktir. Bu ümitle huzurunuzu işgal ettim. Say
gılar sunarım. 

2. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Parlâmentonun çeşitli milletlerarsı parlâmento 
kuruluşlarında temsiline dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — iSayın Hasan Ali GMilcan?.. 
Yok. 

Sayın Mevlût Oca'kçıoğîu?.. Yok. 
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Sayın özer Ölçmen, Parlâmentonun dış 
münasebetleri konusunda gündem, dışı söz iste-
mişslmiz; sizden de kısa olmasını rica ediyorum 
'Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhteremi üyeleri; huzurumuza 
Yüce Parlâmentoyu ve onun yurt dışında tem>. 
süimi ilıgüenldirem bdr konu üzerinde mâruzât
la bulunmak üzere çıkmış bulunuyorum. Yük
sek malûmlarımız olduğu üzere, çeşitli millet
lerarası parlâmıenıto kuruluşlarım'da Türk Par
lâmentosu da temsil edihmelktedir. Bu kuruiuş-
lar, Avrupa Konseyi Danışana Meclisi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Komisyonu, NATO 
ParlölmıeııUberleri, Dünya Parlâmemtolararası Bir
liği gaibi teşekküllerdir. 

Bu enternasyomel kumluklarda Türk Parlâ-
memtoBumum temsil usulü bir kanunla düzenden-
miş bulunmalkbadır, Bu kanun 1964 yılımda 
kabul edilmiş bulunan 378 sayılı Kanundur. 
378 sayılı Kanunun tefsir şekline göre, bugüne 
kadar temsil işlemi İki ayrı uygulama görmüş 
bulunmaktadır. Türk Parlâmentosunun yurt 
dışında temsili için birinci uygulama şekli, si
yasi parltd gruplarının kuvvetleri oranında ve 
(kemdi seçtikleri üyelerle temsili şekli olmuştur. 

İkinci uygulama şekli ve kanaatimce dü
zeltilmesi gerekli olan uygulama şekli de, bu 
milletlerarası parlamento ıMrlMerimim her yü 
üye aidatı ödemek suretiyle âzası olma hakkını 
(kazanan sayım parlömemiterlerim kemdi aralarım
da yaptıkları bir seçimde teşekkül ettirdikleri 
heyetlerin Yüce Parlamemttıoyu temsil etmesi 
şeklidir. 

Anayasamızın 85 nci maddesi, «Siyasi parti 
gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerin© 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yolda düzenlenir.» demektedir. Meclislerim 
yuDt dışımda temsili de, Meclisim şerefli ve 
önemli faaliyetlerimden. biridir. 

Halbuki, demim bahsettiğim ikinci uygula
ma şekliyle partilerim bu heyetlerde 'kuvvetle
ri oranımda temsil garantisi ortadan kalkmak
tadır ve keyfî bir halle gelmektedir. 

Ayrıca, adı geçen 378 sayılı Kanunum 2 moi 
maddesinin son fıkrasında, «Bu birlik grupları
mın tüzükleri 1 mel fıkrada söz konusu temsilci
lerin seçilmesinde değişik siyasi eğilim sahibi 
Ibirlik grupu üyelerim adaleti bir şekilde dikka

te alınmasını sağlayacak tarada düzenlenir.» 
demektedir. Yine aynı kamumun 6 mcı madde-
'gu'nıi'n son fıkrası, «Seçimlerde siyasi parti grup
larımla ayrılan yerler her halde saklıdır.» ibaresi 
bullunttnıajsıma rağmen, teorik olarak buna ria
yet edilmemesi mümkün olmaktadır. Nite
kim, müşahhas bir misal vermek gerekirse, 
Dünya Parlâmemtolararası Birliğimin. yanılmı
yorsam Nisan ayımda Gümey Amerika'ya yap^ 
tığı bir seyahate Meclisimizde grupu bulumam 
ıbir siyasi parti temsil edilmemek şeklinde te
şekkül ettirilmiştir. 

Bu da göstermektedir ki, istenildiği takdir
de bu gruplar bâzı kliklerin inhisarı altıma 
alımaibilecek bdr statüye sahip bulunmaktadır
lar. 

378 sayılı Kanunum tefsir çelişkilerimi gider
mek ve eksikliklerini tamamlamak üzere bir sa
yım mlilletvekili tarafımdan bir teklif verilmiş 
olduğumu ve bu teküifdn Meclis Riyasetimin bü
tün gayretlerine rağmen Karma Komisyonda 
2,5 semedir beklediğimi Sayım Meclis Başkanım
dan öğrenımiş bulunuyorum. 

Seçim Kamumumum, önseçim müessesesinin 
tadil edilmesi konuşumda bütün Parlâmemtomum 
hemfikir olduğu bir ortamda, kemdi iç mese
lemiz olan dış temsilimiz konuşumda aynı has
sasiyeti göstermek zorumda olduğumuzu söyle
meyi zait addediyorum. 

Sözlerime som verirken Yüce Heyetimizden 
ve partilerimizin yömeticilerimdem küımisyomda 
beMemekte olan bu teklifim biram evvel kamum-
laşafbümesi içim gayret göslI^melerM rica eder, 
saygılar sunarımı . 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, geri kalmış bölgelerin kalkınmasna dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Nebil Oktay, geri kal-
ımış bölgelerin kalkınması konuşumda gündem 
ıdışı söz istemişsiniz. Sizden de kısa olmasını 
rica ediyorum efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sa
yım Başkam, değerli arkadaşlarım; 

Anayasamızın 41 mcı maddesi, «iktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetime yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağüamması amacıma göre düzen
lenir.» demektedir. Hükümetler sosyal ve eko
nomik politikalarımı Anayasamın bu âmir hük
müme göre düzenlemek mecburiyetindedirler. 
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Değerli arkaJdaşlanim, eğer bir vilâyette 
yaşıyan insanların yüzde 80 i okuma - yazma 
olanaklarından mahrum isie, eğer bir vilâyette-
Iki yerleşime ünitelerimin yüzde 74 ü suldan mah-
ruım ise vıe eğer o vilâyetteki yerleşane ünitele
rinin yüzde 96 sı yoldan mahrum ise, bir vi-
lâyetltielki okullaşma oram ikinci Beş Yıllık 
Kalkuıma Plânınıin hedeflerine rağmen yüzde 
50 nrin altımlda gerçekleşmiş isie, o vilâyette hü
kümetler bir anayasal görevi ihmal ötmüşler d!e-
mlelktir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vilâyet, kenidi se
çim bölgem olan Siirt Vüâyetiidirj Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'daki vilâyetlerin hemen 
hepsi, bu vilâyetlerde yaşılyan in&anîarın ne
mlen hepisi, Anayasanın emrelttiğl insanca ya
slama düzeninin çok altında yaşamakltadurüar. 
Kaidende, kıvançta ve tasada birlik olmak yal
nız Anayasada bir ifade olarak kalmiamahıdır. 
Bu ifadenin icraat ile fiiliyata intikal etmesiı 
şarktır. Bugün Türkiye'de en büyük reform, 
'dengeli kalkınmayı sağlamaktır. Türkiye'de 
denlgeîi kalkınmayı sağlayacak Hükümet, r'e-
formflıarın en büyüğünü yapımış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Nihat Erim Hüküme-
4inin Programının müzakeresi sırasında Sayın 
Başlbalkan Nihat Erim aynen şiöyle söylemıişti; 
«Doğu bölgesinden bahis buyuruldu. Doğu böl
gesinden Programda aJynıoa bahsedilmemiş ol
ması, Doğu bölgesinin ihmal edildiği mânasına 
lalmimasın, rica eldenim. Arkıadaşlanlmdan be
nim kadar Parlâmentoda eski olanlar hatırlıya-
cakdar, 1948 yılında Doğu Kalkınimıa Plânını 
ilk defa orltaya atan ve o zamanki Hükemete 
ıkabul ettiren, o zamaınlki bütçeye de ilk tahsi
satı koyduran insan benim. 1948 de bu oMu, 
Sonra, memleketin Doğusu, Baltısı yoktur, cüm
lesi beraber kalkınacak dendi, Doğu Kalkınma 
Plânı terk: edildi. 22 sene bu şekilde kayfbet-
Itik. Keşke o Doğu Kalkınana Plânı devanı et-
ıseyidi de şimdi Doğu kimıbilir ne olurdu.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
Erîim'in o zamanki bu beyanını fevkalâde bir 
memnuniyetle ve ümitle karşılamıştık. Ancak, 
helmen arkasındanı şunu ifade edeyim ki, aradan 
Igeçjem aylar bu filkriin fiiliyata intikal ediş şek
lini bize gösteremedi ve sadece Hükümet Prog
ramınım satırları arasında kaldı. 

Simidi Mnci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
sonuna gelmiş bulunuyoruz^ Üçüncü Kalkınma 
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Plânının hazırlığı içeriısinldeyiz. Kanaatim oldur 
ki, Tiürlkiye'de reformların en büyuğtü, geri 
kalmış bölgelerdeki insanların hayajt seviyesini 
Anayasanın emrettiği inisan onuruna yaraşır 
ıbir hayat düzeyinin üzerime çıkarmaktır. 

Muhterem arkaidaşlanm, bu Anayasanın! 
gereğidir, insanlık haysiyetinin gereğidir, 
memlekeltltefci birik ve beraberliğin, bütünlü
ğün gereğidir. 

'Bu sebepledir M, Üçüncü Kalkmama Plânı
nın hazırlığı içerilsinlde olduğumuz şu sıralar
da bu pnolbleım çok daha büyük önem arz et
mektedir. Bu problemin üzerinde hassasiyetle 
durmak, meseleye köklü ve esaslı bir tedlbir 
bulmak zarureti varıdır. Sayın Hükümetten is
tirham ediyorum, bu büyük problem hakkında 
ne düşünmektedir? üçüncü Kalkınma Plânının 
hazırlığı sırasında bu problemim halli için esas
lı ve köklü bir tedbirler1! mevcut mudur? Yü
ce Meclis Kürsüsüne çıkıp bu husuJata izahat! 
vermelidirler. Hükümetin bu bölgelerimiz hal
kı için vereceği her ümilt, evvelce yılkulan ve 
kırılan ümitlerin yeniden canlanmasına sebe-
ıbiyet verecektir. 

Yüce Meclise saygılar isunanm. 

4. — Ankara Milletvekili Aydın Yalçın'ın, 
hayat pahalılığına dair gündem dşı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Yalçın, hayat pa
halılığı konusunda söz istemişsiniz, sizden de 
kısa olimıasımı rica edijyoruim. 

Buyurun efendim. 

AYDIN YALÇIN (Anlkara) — Sayın Baş-
fkan, değerli arkadaşlar; 

Bugiünikü gazetelerde Hükümetin fiyat ar-
tışjlariyle ilgili bir açıklamasını gördük. Beni 
bu konu üzerinde günldem dışı söz almaya sevk 
eden husus, Hükümetin dürüst ve anliamk bir 
muhakemeye yardım edecek şekilde doğru muu 
Ikayeseleri yapımıaya imkân verecek açıklama
larını beMemek hepimizin hakkudıır. Yapılan 
açıMıamıa, 1970 Temmuz ayından, 1971 Mart 
ayına kadar tapifcam eşya fijyatl&rı endekBİlerîn-
de yüzde 17 ve 1971 Mantından, 1971 Eylül 
ayına kadar yüzde 7 civarında bur artış oldu* 
ğu şeklindedir. 

Kanaiaitimce rakamlanda her hangi foir oyna
ma yapmaya lüzum kalmadan neyin anlatılmak 
İstendiğinin teslbilti önemlidir. Mesele hayait 
pahalılığı ise, aydınlatılmak istenen konu ha> 
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yat paihaflılhğı ilse, bunun esası toptan eşya 
fiyatları endeksi değil, fakait geçinme endeksle
ridir. Yapılmak isltemem mukayese, devalüas-
yonidan bu yana Adalet Partisi Hükümeti dev
resinde ne kadar pahalılık oldu, Adalet Parti
si Hükümeti çekildikten sonra pahalılık ne 
niabetite yürüdü ise, bu takdirde yapılacak mu-
kayesemin eşit devreler içerisinde ve anlamlı 
devreler ilerisimde yapılması lâzımadır. 

Başlangıç tarihi olarak kasten düşük bir 
ayı alıp, Mart ayımın rafcanüariyle mukayese 
ettiğiniz zaman elde ettiğiniz nisbet aynidir. 
Buna mukabil eğer konuşmak istediğiniz, ay-
ıdınlabmak istediğiniz mevzu devalüasyondan 
fou yana Adalet Partisi Hükümetimin iktidar
dan çekilmesine kadar olan devrede ne durum 
meydana geldiyse, o takdimde mukayese edece
ğiniz devre başkadır. 

Şimdi, 10 Ağustosta devalüasyon yapıldığına 
göre, mukayesenin Eylül ayından başlaması lâ-
amdır. Eylül ayından, Adalet Partisi Hükü
metinin çekildiği 1971 Mart ayına kadar Hü
kümetin esas olarak aldığı Konjonktür Dairesi
nin rakamlarını mukayese ettiğiniz zamıan orita-
ya çıkan rakam başkadır, Hükümetin verdiğin
den başkadır; 1971 Mart ayımdan 1971 Eylül 
ayına kadıarlki devrede artış nisbeti başkadır. 

Şimdi müsaade ederseniz bu çerçeve içe
risinde meselenin nasıl göründüğünü belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Konjonktür Dairesi' 
toptan eşya fiyat endeksi 1970 yılının Eylül 
ayımda 144 tür. Aynı endeks, 1971 yılımın 
Mart ayımda 161,1 e çıkmıştır. Artış nisbeti 
% 11,8 dir. Hükümetim iddia ettiği gibi bu 
dönemlerde artış % 17 olmamış, bilâkis bu ra
kamım çjok altımda kalmıştır. 

Öbür yanldam Mart ayın üe Eylül ayı arasın
daki artış 161,1 den 172,4 e çıkmıştır, artış 
nişfoeti % 7 dar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, iktisadi tah
liller içerisinde bir memleketin devalüasyonu 
tontalamıa olarak geniel fiyat seviyesine nasıl te
sir eder, diye bakıldığı zaman iki esas alınır. 
Birincisi, devalüasyonun nisbeti, ikincisi ise 
ithalâtın gayrisâiı millî hasıladaki nisbetMir. 
Eğer Trökiye'nim mueselâ Japonya gibi, ingi
ltere g$bi, Almanya gibi gıayrisafi millî hası
lasında ithalâtı % 20, % 30 gM nisbetlere va

ran çok açık bir ekonomisi1 olsaydı, devalüas
yonun tesiri daha kuvvetli olacaktı, fakat Tür-
ikiye gibi daha kapalı yani dışarıya daha az bağ
lı bir ekonomide ise devalüasyonun etkisi daha 
az olacaktır. 

1971 yılımda Türkiye'min1 gayrisâfi millî ha
sılası aşağı - yukarı 180 milyar dolar civarım-
dadır. Türkiyenin ithalâtı ise 1 milyar dolar 
cİvarınJdıa yani, 15 milyar TL civanmdadır. 

İthalâtım g'ayrisâfi millî hasılaya nisbeti bu 
sekilide, Almanya, ingiltere ve Japomya'dalkimim 
aksime, oldukça düşüktür; takriben % 8 -
% 9 civanmdadır. 

Devalüasyon % 66 nisbetinde yapıldığına 
göre gıayrisafi millî hamlaınin nominal, nakdi 
değerinde, devalüasyon münasebetiyle, meyda
na gelecek artış % 66 çarpı % 8 veya 9; takri
ben % 5 veya % 6 civarındadır. 

Binaenaleyh, devalüasyonun, ortalama ola
rak genel fiyat seviyesi üzerimdeki etkisi, şu si
ze okuduğum Eylül - Mart ayları arasındaki 
dönemde takriben % 6 kadar olması lâzımıdır. 
3>emek ki % 12 ye yakın bor fiyat artışı var, 
ama bumun % 6 sı veya % 5,5 u devaiNiasyiom-
dam gelmiştir. 

Buma mukabil Hükümetin esas olarak aldı
ğı dönemde arfaş nisbeti ise, devalüasyonun' et
kisinin kendisini tam olarak gösterdiği devir 
sona ermesine rağmen, % 7 dir. Binaenaleyh, 
umumi fiyatlarda bir artış seviyesi devalüias-
yomdan sonra da devam etmektedir. 

Simidi ikinci bir seri vardır, bu da İstadbul 
Ticaret Odasının toptan fiyatlar endeksidir. 
Aymı mukayeseyi burnumla yaptığımız takdirde 
mesele daha başka bir şekil almaktadır. 1970 
Eylıül ayı üe 1971 Mart ayı arasındaki artış 
146,2 den 156,7 ye çıkmaktadır, nisbet % 7,1 
dir. Buma mukabil bu seri içerisinde Mart ayı 
üe Eylül ayı arasımda mukayese yaptığınız tak
dirde artış % 7 dir. 

Devalüasyona rağmen İstanbul Ticaret Oda
sı endekslerindeM artış % 7,1 dür. Bumda de
valüasyonun etMsi % 5 - % 6 olarak görül
mektedir. Buna mukabil devalüasyonun etkisi
nin sona ermesi icabeden bir devredeki fiyıait 
aritışı % 7 dir. 

Bu mukayeseyi, Hükümetim verdiği esas
lar üzerinden yürüdüğümüz takdirde nasıl bir 
manzara Üe karşılaşıyoruz, bumu tesbit etmek 
içim verdim. Fakat, kanaatimce konu hayat 
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pahalılığı olduğumla göre asıl mukayeseyi geçim
ime ©indeksleri bakımımdan yapmak lâzımıdır. 
Meseleyi bu yönden ele aldığımız zaman yjflie 
aynı devreler içerisinde Ankara geıçinmıe en
deksi, 1970 Eylülü ile 1971 Mart ayı arasımda, 
152 den 164,9 a çıkmıştır. Yüzde olarak artış 
nislbeti % 8,4 tür. 

Buna mukalbil Erim Hükümetinin i§ başına 
Igıeldiği tarihten, yıami Mart ayından bu serile
rim istaJtis'tiik bültenlerimizde verildiği en sıon 
ıay olan Temmuz ayına kadar dört ay içerisin
de % 13,4 tür. 

Devalüasyonu takiıbeden 1970 Eylül ayın
dan, Adalet Partisi Hükümetimin çekildiği 1971 
Mart ayıma kaldatriki dönem içerisinde Ankaıra 
ıgeçiimmıe emldekslerindeki artış % 8,4 tür. Bu
na mukabil Erim Hükümetinin işbaşına geldiği 
dönemin 4 ayı içerisinde meydana gelen artış 
% 13,4 tür. Yani, 164,9 olan endeksler 183,6 ya 
yüksielmiştlir. 

İstanbul geçinme endekslerimde ise durum 
şjöyledir: 1970 Eylül ayı ile 1971 Mart ayı ara-
ısınlda 156,9 dan 171,1 e çıkmıştır. Artış mus
ibeti % 9 dur, devalüasyonun asıl etkisini gös
terdiği devredeki hayat pahalılığı artış endek
si. Buna mukabil Mart ayından Temmuz ayına 
ıkaJdarki devrede 189,5 e çıkmıştır. Artış nis-
Ibeltd % 10 un üzerindedir. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, ben bu
nun nedenlerini, sebeplerini, hükümetlerin ne 
balkımdan ters etkiler uyandırdığı noktasından 
meseleyi münakaşa etmiyorum, buma zamam-
mıiz mlüsait değil. Gündem dışı söz almak is
teyişimin tek se/be/bi, en basit, hepimizin üıze-
atinlde anlaşmamıiz gereken bir meselede dahi 
rakam oyunları yapimaya kalkarsak Türkiye'
de hiçbir meseleyi anlatmamıza, hiçbir mesele 
üzerinde birbirimizi muayyeni bir zelmdn üze
rinde birleştirmeye imkân yoktur. 

Binaenaleyh, benimi ricam, hükJümetleırlim 
dünüst ve anlamlı bir muhakemeye bizi götüre
cek şekilde rakamları verm/eye çalışımaısııdır. 

Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür 
lederim Sayın Başkanımı. 

(Saygılar sunarım. 
(A. P. sıralanmJdan alkışlar) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si
nop ilinin Boyabat ilçesi Hükümet konağı ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Boyabat ilçesi Hükümet ko
nağı konusunda Sayın Hilmi işgüzar söz iste
mişlerdir, kısa olmasını rica eidiyorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım. 

Sinop ilinin Boyabat ilçesi Hükümet kona
ğınım, önce Birinci Beş Yıllık Plâna, sonra da 
ikinci Beş Yıllık Plâna alınmasına rağmen bu
güne kadar inşaatının ele alınmamış olması 
nedeniyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muihteremı milletvekilleri, 
Boyabat ilçesi, Sinop'un en kalabalık nü

fusunu ve en çok köylerimi ihtiva eden bir il
çedir. Bugün 127 köyü, ortalama 40 bin oy 
hakkına sahip seçmeni bukunıan bir ilçedir. 
Hükümet konağı için tahsis edilmtiş olan amsıası 
hazır bulunurken, 1964 yıllamnda ilk Birinci 
Beş Yıllık Plâna alınmış bilâhara çeşitli neden-< 
lerle bu ertelenmek suretiyle ikinci Bıeş Yıllık 
Plâna aktarılmıştır. 

Çteşitili işleri için çok uzaklardan gelen ve 
bilhassa dağ köylerinden gelen köylüler, Hü
kümet konağınım olmaması ve Devlet daireleri
nin her birinim dağınık halde bulunması yü
zümden işlerini bitireımîeımektie ve çok zorlukla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Boyabat Hükümet kontağı inşaatınım, kal
kınma plânının birimci beış yıllık devresi içimde 
inşaatı öngörülen Hükümet konakları meyanı-
na alınldığını, 1967 tarihindeki iktidarın Mali
ye Bakamı, bizim bir sözlü sorumuza cevap ver
diği sırada belirtmiş ve iki milyon lira maliye
tiyle bu işin yapılacağını söylemiş atamasına rağ
men bugüne kadar bu iş ele alınımaımışstır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılması uy
gun görülen Hükümet konaklarının, daha son
ra inşaatlar için lüzumlu tahsisatı «ölü yatınım» 
olarak kabul edip bu plândaki işlerin, kalkın
ma plânının ikinci beş yıllık devresiimıe aktarıl
masını, plânın ciddiyetiyle bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Yılda milyonlarca lira kira ödiyen Devle
tim, iki milyon lirayı bir Hükümet konağından] 
kısıtlamasının mânasını da anlamak mümkün 
değildir. 

Boyabat gibi (bir ilçelde hetr yıl asgari 50 
bin lira kira ödüyor Devlet, ikinci Bıeş Yıllık 
Plâna aktarılan ve 1968 yıllı programımda, 36 
ilçe Hükümet konağı meyammıda 13 ncü önce-
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lik sınaisini almış olan Boyabat Hükümet ko
nağı da dâhil, 70 - 80 milyon liraya ihtiyaç ol
duğu beyan edilmiştir. 

Bumu temim edemiiyecı Hükümet, bumlara ya
pılan yatırımları ölü yatırım telâkki eden Dev
let Plânlama Teşkilâtı, milletim hazinesinden 
(özel şahıslara milyonlarca liralık kira ödemek-
(te ve alınması imkânsız olan krediler vermeye 
devam etmektedir. 

Hükümet konakları biram evvel yapılmalı
dır. Hükümet konağı Devletim ve milletin işev-
leri, itibar müesseseleridir. Devlet göçebe de
ğildir, muhterem milletvekilleri. Hükümet ko
nakları içim çok cüzü olan tahsisatları esirge-
yıenler, ya da vermek istemiyenier, milyonlar-
oa kredileri şahıslara ödediklerimin hesabımı 
majsıl verirler? Bu hususu amiamak da müm
kün değildir. Bir kişiye 20 milyon lira kredi1 

vierilıdiği zamanda, Mıgırdıç Şellefyam'a milyon
lar verilip Hazine, ıbamkalaır zarar ettirilirken, 
hazır arsası da olan Boyabat Hükümet konağıma 
2 milyon lirayı esirgeyen zihmiye'tin halka da, 
demokrasiye de, adalete de ne derece saygılı 
olduğunum takdirimi Yüce Meclis yapsın. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
IBoyaJbat'ın yolsuz ve şehirden Mliımetreler-

oe uzak olam köylerinden bilhassa Kosîtiüle, Tır-
miaîı, Darı&zü, Çeşmigil, Gürüm ve Asarcık gi-
\bi köylerden ilçe merkezinle binibir güçlükle ge
len köylüler, Hükümet konağınım çok dağınık 
oüması yüzümdem, aynı gün işlerimi bitiretme-
mekte, dağınık Devlet daireleri arasında âdeta 
mekik dokumaktaldır. Fabriikası yok, sanayi iş 
yeri yok, halk fakir ve işsiz, herkes gözünü 
Almiamya'ya dikmiş; böyle bir yere bir Hükü
met konağı da mı çok görülüyor? Sosyal ada
let, bblgelerarası denge prensibime Erim Hükü
meti inanıyorsa -ki, biz inandığına kaaniiz ve 
omum içim ilk defa burada itimat oyu verirken. 
oylarımızı müspet verdik - böylesine ımutulmuş 
Obölgelere el atılmak, Devlet, Devlet olduğumu 
(gösterilmelidir. 

iSimıop ili gilbi geri kalmış, daha doğrusu 
unutulmuş illeriimizin, kamyımma plânımda özel 
bir şekilde ele alınıp pilot bölge olarak bütün. 
ihtiyaçları giderilmelidir. Devletin varlığınım 
Isebelbi de bökesine geri kalmış, tabiaten fakir 
ve ekoniomıiık güctem yoksum bölgelerde yaşa
yan valtıandaşları sefaletim pençesinden kurtar
mak, omları sosyal yaşantılarımda yüceltmektir, 
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1 açlıkla, sefaletle başjbaşa kalanların acılanmai 
seyirci kalmak değildir. Devlet, fakir bölge
lerim tüm ihtiyaçlarımı gidermek zorundadır. 
Onum için evvelâ Boyabat'ın Hükümet konağı 
inşa eittirülmelidir. Daha sonra da, bu bölgede 
kaderiyle başbaşa yaşayan işsiz ve sefil insan
ların işyerlerine kavuşabilmeleri için çimentbo, 
keten sanayii, konserve veya tutum sanayii dal
larından birinim buraya getirilmesi şarttır. 

Bir şahsa milyonlar verilirken, bir şahsa 20 
milyon, 50 milyon verilirken bir beldeden 2 
milyon Mira, 5 milyon lira esirgenemez muhite-
rem arkadaşlarım. 

Onum için Devlet, önce kendi ihtiyacı olam 
Hükümet konaklarını, vatandaşlarımın. yolumu, 
suyumu, okulumu, hastanesini, işyeri olan fab
rikalarımı kuracak, daha doğrusu vatandaşla
rını fert fert ekonomik güce kavuşturacak, on
dam sonra özel şaihııslara kredi verecektir. 

Millet fakir, işsiz iken, pahalılığım altımda 
ezilirken, zemglmi milyoner yapmak içim millet
ten alman vergileri kredi olarak dağııtmaya 
Devletin hakkı yoktur muhterem arkadaşlanfm. 

Biz, kredilerle özel müesseselere yardıma, 
vatandaşlarım ihtiîyaçlarmım teminimden sonra 
taraftarız. Yoksa, millet sefalette ikem, işsiz 
iken, Devlet fabrika kurmaz, Hükümet ko
naklan yapılmaz, özel şahısların kârı için, bil
hassa Devlet toasamalk olur ise o Devlet yaşa* 
maz, yaşasa da hasta olarak kalır. 

Saygılar sunarım. 

6. — Niğde Milletvekili Nevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Üniversiteler Personel Kanunu konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ocakcıoğlu, Üniversite
ler Personel Kanunu konusunda gündem dışı söz 
talebinde bulunmuşlardır, buyurunuz efendim. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üniversite mensupları ile öğretim üyeleri ve 
yardımcılarının aylık durumları üzerinde geniş 
şikâyetlerini işitmekteyiz. Bu konu üzerinde gün
dem dışı konuşmak ve Üniversite Personel Ka
nunu üzerinde durmak işleği ile huzurunuzdayım. 
Dün sıkıyönetimin uzatılması konusu görüşü
lürken sayın Feyzioğlu da iliştiler bendeniz de 
bir nebze bu konuya ilişmek lüzumunu hissedi-

I yorum. 

97 -



M. Meclisi B : 7 26 . 11 . 1971 O : 1 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
malî hükümlerini yürürlüğe koyan, yani Devlet 
memurları aylıklarını yeniden tanzim eden, ye
ni ilkelere bağlayan ve maaşları arttıran 1327 
sayılı Personel Kanununun ilgili Meclis komisyo
numuzda görüşüldüğü sırada özerklik durumu 
ve bu husustaki Anayasa esprisi dikkate alına
rak, üniversiteler mensuplarının maaşlarının 
tanzim ve artırılması bu genel kanunun dışın
da tutulmuştur. Üniversiteler öğretim üyeleri 
ve yardımcıları ile diğer ilgililerin aylık durum
larını, yeniden hazırlanacak Üniversiteler Per
sonel Kanunu ile ayarlanması ve bu konunun 
da çok kısa bir sürede Meclise getirileceği Hü
kümet tarafından söze bağlanmıştı. Aradan 1,5 
yıla yakın geniş bir zaman geçtiği halde Üni
versiteler Personel Kanunu Meclise getlrilmemi-ş-
tir. Zannederim Ağustos ayı içinde bir ka
nun hazırlanmış ve Meclise verilmiş ise de bilâ
hare Millî Eğitim Bakanlığınca «eğitim reformu 
kanunları içinde maaş durumunun da tanzim 
edileceği» gerekçesi ile geri alınmıştır. 

Eğitim ve Üniversiteler Reform Kanunu 
ya da kanunları bir geniş çalışmayı ve bir ge
niş zamanı gerektirir. Üniversiteler Personel 
Kanununu reform kanunları içine almak, işi 
askıya almak demektir. Bu hususu Sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın dikkatine sunarım. 

Üniversiteler personelinin maaş durumunun 
tanzim ve ayarlanmasmdaki bu ihmal, haklı tep
ki ve şikâyetleri mucip olmaktadır. Biz bundan 
sıkıntı duymaktayız. Genel ekonomik ahval ve 
her gün artan pahalılık, 1327 sayılı Kanundan 
faydalanmış olan Devlet personelinin artan ma
aş farklarını dahi geride bırakmış, o zümrede 
dahi feryat durmamıştır. Üniversite mensupları 
bu artıştan da istifade edememişlerdir. Eski ma
aş ile piyasanın ağır yükselişi içinde perişan ve 
büyük geçim sıkıntısının bunalımı içinde kader
leriyle baş başa bırakılmışlardır. Buna kimsenin 
hakkı olmamak gerekir. Üniversite Personel Ka
nunu tedvin edildiğinde 1.3.1970 tarihinden mu
teber sayılacak farklar kendilerine ödenecek
tir. Buna göre ne kadar gecikirse bütçeye de 
ileride toptan bir yük yüklenecektir. Haklı bir 
feryat ve şikâyetin ıstırabı içinde sayın Millî 
Eğitim Bakanı ve yetkililerden: 

1. — Üniversite Personel Kanununun hazır
lanması ile Meclise sunulmasında istical gös
terilmesini, 

2. — Maaş Kanununun, uzamak istidadında 
olan üniversite Reformu Kanunundan ayrılma
sını. istiyoruz. 

3. — Konuşmamız ve üniversite mensupla
rının feryadı karşısında, bir düşünce değişikli
ğinin gerekip gerekmiyeceği hususunda ne dü
şündüklerini soruyoruz. Gösterilecek hassasiyet
ten kıvanç duyacağımızı da bildiririz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Dünkü konuşmalarda sayın Feyzioğlu'nun 

da söylediği gibi, bir ordinaryüs profesörün, ha
len son Personel Kanununun uygulanması neti
cesinde icabında bir sekreter kadrosundan ve
ya bâzı ahvalde de bir odacı kadrosundan daha 
geri miktarda maaş aldığını görmekteyiz. Bu du
rum, hakikaten yürekler acısı olan bir keyfiyet
tir. Say:n Hükümetten bunun biran evvel ele 
alınmasını istirham ediyor, hepinize hürmetler 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
güne kadar Maliye, Sayıştay, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları henüz başkan, sözcü ve kâ
tip seçimini yapmamış bulunmaktadırlar. Bu 
komisyon üyesi sayın arkadaşlarımızın bugün 
saat 16.30 da komisyon salonunda toplanarak 
seçimlerini yapmaları Başkanlık Divanınca ri
ca olunur. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, şu saatte ilgili arkadaşlarımızın pek çoğu 
diğer komisyonlarda çalışıyorlar, onun için ha
berdar olamamaktadırlar. Sayın Başkanlık lüt
fedip Meclisin toplandığı bir gün bir tahtaya 
asmak suretiyle ilân ederlerse daha isabetli olur 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Gereği bu şekilde de yapılacakn 
tır efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayıştay 
Komisyonunun muamelesi tamamlandı, yalnız 
Pazartesi günü bir arkadaşımızın imzalaması 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkan, Maliye Komisyonu tamamdır elendim. 
BAŞKAN — Teşeıkkür ©derim efendim. 
Başkanlığın sunuşları vardır, sınasdyle o!ku-

! tuyorum. 

7. — Grup Başkanv ektilerinin MecUsin ou yû-
ki çah§ma programı konusundaki ortak önergesi. 



M. Meclisi B : 7 

BAŞKAN — Meclisimizin bu yıliki çalışma 
programı komusumda grup başkanlıklarınca 
müştereken hazırlanmış bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet. Meclisli gündemine girmiş bulunan 

kanun tasarı ve teklifleriyle Meclis Araştırma
sı, Genel Görüşme ve sözlü soruların görüşül
mesine daha çok imkân sağlamak ve bu arada 
sayım üyelerdin de konular üzerimde hazırlan
malarına fırsat vermek üzere, geçen yıllarda 
olduğu gibi, çalışmaların bu toplantı yılı başım
dan itibaren aşağıdaki esaslar dairesinıde yürü-
ibülmesine : 

1. — Millet Meclisi toplantı günlerimin mu-
tadolduğu üzere Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günleri saat 15,00 - 19,00 arasında yapılmasına, 

2. — Çarşamba günlerinim saat 15,00 - 17,00 
arasında varsa Meclis Araştırması ve genel gö
rüşme önergelerine ve 17,00 - 19.00 arasının da 
sözlü sorulara ayrılmasına, 

3. — Pazartesi ve Cuma günlerinim kanum 
tasarı ve tekMterimim görüşülmesine, ayrıca 
Başkanlıkça tesbit edilecek sıraya göre yokla
ma ve gündem dışı konuşmalardan sonraki ilk 
veya son bir saatlik sürenin Cumhuriyet Sena
tosundan ve Karma Komisyonlardan gelen iş
lerle aktarma, kesimhesap, amdlaşmıalar, kısa 
kanun tasarılarına ve Sayıştay, Dilekçe, Karma, 
Meclis Hesaplarımı inceleme komisyonları ra
porları ile redde mütedair raporlarım görüşül
mesine aynlmasıma, 

Karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Mecılsi C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu BaşkanvekilS Grupu BaşkanveMli 

Ali Naü Erdem Kemal Demir 

D. P. Millet Meclisi M. G. P. Millet Meclisi 
Grupu BaşkamvekOi Grupu BaşkanveMli 

Vedat önısal Vefa Tanır 

BAŞKAN — Sayım ihsan Ataöv, buyurunuz 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayım Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gündemi tetkik ettiğimiz zaman 101 tane 
genel görüşme, Mecls araştırması, 122 tane de 
soru vardır. Çarşamba günleri saat 15,00 ilâ 
17,00 arasında genel görüşme, Meclis araştırma
sı giibi konular görüşülecek, 17,00 den 19,00 a 
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kadar da sözlü sorular görüşülecektir. Şu anıda 
gündemde 101 tane genel görüşme ve Meclis 
araştırması olduğuna göre haftada iki saat bu
nun da aşağı - yukarı gündem dışı konuşma 
ve yoklama bir saatini yiyor ve haftada bir sa
at araştırma ve genel görüşmeye ayırdığımız 
zaman Meclislin en önemli demetim fonksiyonu
nu işletmemiş oluyoruz. 

Saat 17,00 den 19,00 a kadar sözlü sorular 
üzerine eğilecek olursak, iki üç sene evvelden 
Meclis gündemine girmiş bulunan 122 sözlü so
rudan hiçbirisinin cevaplandırılamadığımı görü
nüz. 

Grup yöneticisi arkadaşlarımız, Meçisin, de
netim çalışmaları için çok az vakit ayırmışlar
dır. Kanunların müzakeresine gelince; esasen, 
Meclis gündemimde, öteden beri, fevkalâde ha
lin icabı olan, reform kanunları diye hiçbir şey 
yok. Henüz, Meclise gelmiş bir reform kanun 
tasarısı yok. Bir öncelik, bir ivedilik teklifi ve
receğimiz, çok âcil olarak üzerinde duracağı
mız ve içerisinde bulunduğumuz bunalımlarla 
ilgili bir kanun tasarı veya teklifi yok. 

Gündemde, çok önemli bir şey olmadığıma! 
ve Hükümetin de, bu reform kanun taşanlarını 
Meclise ne zaman sevk edeceğini bilmediğimde 
göre, o reform kanun tasarıları gelinceye ka
dar, Meclisin, denetim fonksiyonumu daha geniş 
bir şekilde yapabilmesi, araştırıma ve soruştur
ma önergeleriyle, sözlü soruların biran evvel 
neticeye bağlanabilmesi için, hiç olmazsa, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, denetimle ilgili 
çalışmalarına daha geniş bir zaman ayrılmasın
da zaruret vardır. 

Bu bakımdan ben, Millet Meclisime, yalnız 
Çarşamba günleri için tahsis edilen denetim sa
atlerimin, daha çok genişletilmesini ve normal 
çalışmalar içerisinde, her gün, asgari bir saatim 
bu denetim çalışmalarına ayrılmasını talebedi-
yorum. 

Zira, gündem tetkik edilirse, grup yönetici
lerinim teklif ettikleri sistemim, geçen seme 
önemli kanunlara, finansman kanunlarıma za
man ayırmak kasıdiyle kabul edildiği görülür. 
Şu anda, bizi, teklif edilen şekilde çalışmaya 
zorlıyacak geniş kanunlar yok. Şayet varsa, o 
zaman, çalışma süresini bir gün daha uzatmak, 
meselâ Perşembe gününü de denetim çalışmala-
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rina ayırmak suretiyle, Meclis çalışmlalamudai 
denetim fonksiyonunu yerine getirmemiz müam-
küm olacaktır. 

Eğer, grup yöneticisi arkadaşlarımızın ver
dikleri teklifi kabul edersek, bugün sayısı 101 
olan araştırma ve soruşturma önergelerimin sa
yısının, kısa bir zaman sonra 200 e çıkacağını, 
igözlü soruların sayısının dört - beş yüızü bula
cağını ve bu sebeple, Meclisin, denetim fonksi
yonunu yerime getıiremiyeceğini tahmlin etmek
te Mçtbir zorluk yoktur. 

Bu bakımldam ben, Yüce Meclisin muhterem 
üyelerine, her gün gündemin en aşağı bir saa
tini denetimle ilgili çalışmalara ayırmalarını 
(teklif ediyorum. Reform kanun tasarıları geldik 
ği aamam, Meclis Riyaseti, o reform kanun taşa
nlarının geldiği tarihten itibaren yeni bir ça
lışma sistemi tanzim ederek, meselâ, çalışma 
günümüz olmıyan Perşembe gününü de, çalış
ma günlerimiz arasına alarak, reform kamun ta
şanlarını süratle çıkarmak için, Yüce Meclisin 
huzuruna yeni bir çalışma programiyle gelebi
lir. Reform kanun tasarılarının geleceği zaman 
'da belli olmadığına göre, şu gündemdeki işle
rin biran evvel bitirilımesiıni ve soruların cevap-
landırılmasıını çok önemli kabul ediyorum. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz de aleyhin
de mi efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Bagkanım, çok değerli arkadaşlanm; 
Millet Meclisimiz, yeni vazife yılma başla

mış bulunuyor. Memleketlimizin sosyal, kültü
rel, iktisadi ve malî pek çok meselesi vardır. 
Teklif edilen önergeye göre; Meclisimiz, teşrii 
vazifesini ancak Pazartesi ve Cuma günleri ya
pabilecek durumdadır. Çarşamba günlerinin, 
ancak bir kısmının denetleme görıeviımizie tahsis 
«(dilmesi, bizim, millet haynna pek az bir çalış
ma zamanına sahilbolmamız demektir. 

Bu bakımdan, çok ıstırap içinde olan miHe* 
timizin meselelerine, gerek komisyonlarda ve 
gerekse Heyeti Umumiyede çare bulabilmemiz, 
çahşımalanmızı, bu meselelere teksif etmemize 
ve 1972 yılımda çok daha fazla çahşmamıza 
bağlıdır, Buna, mutlak surette lüzum vardır. 

Memleketimizin, bu kadar büyük sıkıntılar
la içice ve karşıkarşıya bulunduğu ve milletten 
büyük bir çalışma beklediğimiz bir devrede, 
Meclisin, haftada, yalnız iki güne münhasır 
gılıbi görünen çalışma süresini çak az bulmak
tayım. 

Milletimiz, çalışmayı, Meclisinden görerek, 
daha çok çalışmaya yönelmelidir. Biz, milleti
mize rehber olmalıyız. Bizim gibi, kalkınma ve 
ilerleme ihtiyacımda ve zaruretinde olan millet
lerin, meclislerinin haftada ikibuçuk gün,, o da 
15,00 ile 19,00 arasında çahşmalariyle kalkınma
larına imkân yoktur. Biz, fedakârlığı, Meclsi-
rfiisıde göstıermieıliyiiz. Biz, rehberliği, MeelM-
miaste gösıtermıeliıyiiz. Milletimiz, Meclislimden ör-
mk almalı ve Meclisinden hizaya gelmelidir. 

Bu bakımdan, önergenin tamamiyle aleyhin-
ıdeyim. Meclisimizin, Pazartesi, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri çalışması lâzımdır. Sah 
günleri de, aile toplantısı demek olan grup top-
lamtılanna tahsis edilmelidir, önergenin kalbul 
edilmemesini ve Meclisin daha fazla çalışmasına 
imkân verilmesini saygılanmla arz ederim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLÜ (Zonguldak) 
— Söız istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lehinde mi efendim? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLÜ (Zonguldak) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
Sayın Tosyalı; Meclisimiz, gerektiğimde haf

tanın her günümde de çalışmak suretiyle, gece
leri de çalışmak suretiyle gerekli anlayışı her 
zaman göstermiştir. Bu hususu, belirtmek ihti
yacını hissettim. 

Buyurunuz Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLÜ (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Beni, söz almaya sevk eden hususu, Sayın! 

Başkan İnşaca izah ettiler. Zira, Sayın Tosyalı'-
nın görüşlerini ve mütalâalarını karşılamazsak, 
Parlâmentomun hakikaten çalışmadığı veya haf
tada iki gün çalışacağı, bir günün de muraka
be vazifelerinden olan genel görüşme, Meclis 
araştırması ve sözlü sorulara tahsis edileceği 
zammedilir. Aslımda ve gerçekte durum böyle 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tarz beyanlar, 
bu tarz ifadeler ve bu tarz beyanların efkârı 
umumiyeye aksi, muayyen çevrelerin işime yara-
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anlaktan ve Parlâmentoyu, muayyen çevrelerde 
küçük düşünmekten öteye hiçbir mâna ifade et
mez. 

Gerçekte durum; Meclislerin, sadece muay
yen günlerde heyeti umumiyeler halinde topla
narak, teşrii veya murakabe vazifelerini yap
malarından ibaret değildir. Bu çalışmalardan 
ayrı olarak, Meclisler adına ve Meclislere niya-
boten vazife gören asi ve geçici komisyonların 
'da çalışmaları vardır. Bir defa, Parlâmento üye
lerinin tümü, bütün komisyonlarda vazifelidir. 
Ayrıca, şu anıda faal diyebileceğim komisyon
larda bulunan arkadaşların sayısı da, Parlâ
mento üyelerinin yarısına yakın bir kısanı teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh, meselelerin, temel ça
lışmalarım. yapan bu komisyonlara gerekli 
çalışma süresi ve imkânını vermeden, sırf Mec
lisi çok çalıştırmak kaısdiyle, meseleleri iyi bir 
tahlile tabi tutmadan ve tetkikten gıeçirmeden 
Yüce Meclise getirirseniz, beM Yüce Meclis, 
çok çalışıyor görünür ama, yapacağı tasarruf
larda, çıkaracağı kanunlarda birtakım teknik 
hatalar, birtakım teknik noksanlıklar olur. 

Buna fırsat ve meydan vermemek için, as
lında, ağırlığı teşkil eden komisyon çalışma
larının da gözden uzak tutulmaması ve Parlâ
mento çalışmaları ifade edilirken, komisyon ça
lışmalarının da inkâr ediîımemesi icaîheder. Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay, le
hinde. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çantamdan şimdi çıkardım, (izmir Milletve
kili Burhanettin Asutay, çantasından çıkardığı 
bir tomar basılı kâğıdı Heyeti Umumiyeye gös
tererek..) Şu elimde görülen tomar, geçen yıl
dan bu devreye intikal eden kanun tasarı ve 
tekliflerinden başka bir şey değildir. Bunları 
geçen yıl burada görüşemedik. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Şimdi, ilk cümlenizle, bu önerge
nin aleyhinde gibi bir... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Lehimdeyim efendim. 

BAŞKAN — Lehinde olacak. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

'Onu arz edeceğim. Şurada, Türkiye Ouanhuriye-
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ti Hükümeti ile Federal Almanya öumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanmış, 30 Nisan 1964 
tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması var. Komis
yondan çıkmış, Meclisimize gelmiş, neticesini 
alamamışız. 

Sayın arkadaşlarımız, bu önergenin aleyhin
de görüşülürken, Meclis murakabesine mani 
olunduğunu, sözlü sorularla, Meclis araştırma
ları için ayrılan zamanın çok az olduğunu ifade 
ettiler. Gündemdeki sözlü soruların şöyle bir 
iki tanesine göz atalım; «Montaj Sanayiine da
ir Sanayi Bakanından sözlü soru». 

Bunlar, yazılı olarak istenebilir. Muhakkak, 
mikrofon başında bu meselenin sözlü olarak 
dillen'dMlmesi, «mikrofondan kelâm, seçmene 
selâm» mahiyetini arz eder. Bunların hepsi ya
zılı soru haline getirilebilir. Arkadaşlarımız, 
sorularının aidolduğu bakanlıklara giderler, so
rularını yazılı olarak sorarlar ve cevap alırlar. 

Komisyon çalışmalarına kâfi derecede za
man verebilmek, gündemimizde mevcut tasarı 
veya tekliflerin komisyonlarca tekabbül edile
rek yeniden heyeti umumiyeye getirilmesini te
min etmek ve yeni gelecek reform kanunlarını 
müzakeri edebilmek için, «seçmene selâm» ko
nuşmalarından vazgeçerek, grup başkanvekil-
lerince verilen ve yukarıdaki hususları temin 
gayesi güden önerge lehinde oy kullanmaktan 
başka çare yoktur. 

Buradaki görüşme, bize netice vermiyor. 
Meclis araştırması dışındaki görüşmelere, söz
lü olarak değil, yazılı olarak cevap alınması 
mümkündür. Elimizde, öbür devreye intikal 
edecek bu kadar fazla sayıda kanun tasarı veya 
teıMifiniai kalmaması için buna zaruret vardır. 
Hele, Dilekçe Komisyonunda dört yıldır bekli-
yen meseleleri, iki yıldır burada görüşmemiş 
olduğuımuzu dikkate alırsak, getirilmiş olan 
önergenin lebinde oy kullanmak, Meclisin asil 
vazifesinin bir eşitlik, bir ağırlık taşıması mâna
sına gelir. 

Onun için, ben, önergenin lehinde oy kulla
nacağım. Sizlerin de bu yönde oy kullanmanı
zı rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge gelmiştir. 
Okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Cuma günleri yapılacak mesainin bir saa

tinin de sözlü sorulara ayrılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Amasya Antalya 
Salih Aygün İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etani-
yenler... Reddedilmiştir. 

Grup Başkanvekillerince hazırlaman ortak 
önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım 
efendim. 

(Grup Baştkanvekillerince hazırlanan önerge 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci defa okunan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
eıtaniyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Ataöv, bir araştırma önergenizin öne 
alınması ile ilgili bir önerge vermiş bulunuyor
sunuz. Bu önergeniz Çarşamba günü dikkate 
alınacaktır, efendimi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — önergem, gün
demin bu sekilide tanzimlinden evvel verilmiş
tir, muameleye konması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi araştırma ile 
ilgili bir mesai ilerisinde bulunmadığımız için, 
önergenizi o mesai içerisinde dikkate alacağız. 
O zaman Genel Kurulun takdirine sunulacaktır. 

8. — Ulaştırma Bakanı Cahit Karakaş'ın, 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısının Dı§ İlişkiler Ko
misyonu dâhil havale olunduğu komisyonlardan 
seçilecek 4 er üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/528, 4/230) 

BAŞKAN — Efendim, bir keçici komisyon 
kurulması teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 9 . 1971 tarihinde Müüet Meclisine tak

dim olunan ve ilgili komisyonlarına havale edil
miş bulunan 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısının 
ehemmiyet ve müstaceliyeti sebebiyle, 

Ayrıca konunun Dış ilişkiler Komisyonunun 
ıda ilgilendirdiği dikkate alınarak bu komisyon
la birlikte havale olunduğu Sanayi - Ticaret, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından seçilecek 4 er kişiden kurula

cak bir geçici komisyonda görüşülmesi için bir 
geçici komisyon teşkiline delâletinizi arz ede
rim. 

Dr. Cahit Karakaş 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, geçici komisyon.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anynı meal

de benim de bir önergem vardır, birlikte mua
meleye konması gerekir. 

BAŞKAN — Hangi sıfatla, komisyon başka
nı sıfatı ile mi efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon 
Başkanı sıfatı ile. 

BAŞKAN — Olur efendim, önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3339 sayılı Kanun süresinin uzatılması hak

kındaki kanun tasarısının ikinci Beş Yıllık 
plânda Türk deniz filosunun takviyesini öngö* 
ren prensip ve yıllık programların gerçekleş
mesinin tahakkukuna imkân vermek ve halen 
bu kanun süresinin dolmuş olması da nazara 
alınarak tasarının havale edildiği Ulaştırma, 
Ticaret ve Sanayi, Gümrük ve Tekel, Maliye, 
Büitçe komisyonları ile havalesi yapılmamış olan 
Dış Ekonomik ilişkiler Komisyonlarından seçi
lecek 3 er üyeden oranlara göre kurulacak bir 
geçici komisyona havalesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 
Antalya 

İhsan Ataöv 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, benim önergemde üçer kişi teklif edilmiş 
tir ve Sayın Bakan da teklifime katılmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz Sayın Ata-
öv'ün önergesine üçer kişi olması yönünden ka
tılıyor musunuz? 

ÜLAŞTIBMA BAKANI CAHİT KARAKAŞ 
(Zonguldak) — Evet katılıyorum. 

®ADIK TEKİN MÜFTÜO&LU (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, oran meselesi var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üçer kişi olması 
bakımından katılıyorsunuz, ama oran mesele
sinden üç kişi olmuyor, efendiim. 
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O vakit Sayın Ataöv, Sayın Bakanın öner
gesine itibar etmeniz ve sizin ona katılmanız 
gerekiyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O takdirde, 
Sayın Bakanın önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından verilen ve okunan; geçici ko
misyon kurulmasına dair önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir efendim. Gereği yapılacaktır. 

.9. — İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığı
nın, Türkiye İnşaat ve Tesisat Müttaahhitleri 
Odaları Birliği kanım tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek 6 şar üyeden müteşek
kil bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (1/270, 3/685) 

BAŞKAN — Bu geçici komisyon teklifini 
de okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri 

Odaları Birliği Kanun tasarısının, mevzuunu 
lüzum ve ehemmiyetine binaen, ilgili komisyon 
görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi suretiy
le biran evvel kanunlaşmasında fayda mülâha
za edildiğinden, mezkûr tasarının havale edil
miş bulunduğu, imar ve İskân, Adalet, Sanayi 
ve Ticaret ve Bayındırlık komisyonlarından se
çilecek 6 şar üyeden müteşekkil bir geçici ko
misyonda görüşülmesini Genel Kurulun tasvip
lerine arz ederim. 

İmar ve İskân Komisyonu 
Başkanı 

Kütahya 
ihsan Ersoy 

BAŞKAN — Bu önergeyi de tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Gereği yapılacaktır, efen
dim. 

10. —- Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
seçilmiş bulunduğu İçişleri ve Sayıştay komis
yonlarından istifa ettiğine dair önergesi. (4/228) 

BAŞKAN 
efendim. 

istifa önergesini okutuyorum 

Yüce Başkanlığa 
Komisyonlara yapılacak seçimden evvel 

adaylığımı geri almama rağmen (İçişleri ve Sa

yıştay) komisyonlarına seçilmiş bulunduğum 
bildirilm&ktedir. 

içişleri ve Sayıştay komisyonlarından isti
fa ettiğimi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

11. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
iv., Nazilli Sümerbank Fabrikasına dair Sanayi 
ı-e Ticaret Bakanından sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrilmesine dair önergesi. (6/184, 4/229) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, sözlü sorular kısmında, 

99 ncu sırada kayıtlı sözlü sorumun yazılı soru
ya çevrilerek cevaplandırılmasına müsaadeleri
ni saygı ile rica ©derim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, efendim. 

12 .— Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan'ın, 
Bağırsak hastalıkları hakkında: Epidemiyolojik 
araştırma, teşhis, korunma ve tedavi ile ilgili ko
nuların açıklığa kavuşturulması için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/93) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyo
rum efendim, 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
Memleketimizde yaygın olduğu söylenen ve 

halk sağlığı için tehlike arz eden bağırsak en
feksiyon hastalıkları hakkında: Edipemiyolo-
jik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi ile il
gili aşağıdaki hususların vuzuha kavuşturulma
sı, ileriye ışık tutması için Anayasamızın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis Araştırması açılması
nı arz ederim. 24 . 11 . 1971 

Saygılarımla. 
Çorum MUletvekMa 
Yakup Çağlayan 

1. — Hıfzıssıhha Enstitüsü, temel bir mües
sesedir. Bu müessese personel, cihaz bakımın
dan noksanlıklar içerisindedir. Dolayısiyle, ça-
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lışmaları Mfayefeizdir. Aşı, serum gibi koruyu
cu ve tedavi edici tababette önemi büyük olan 
ve bu müessese tarafından yapılan maddelerin 
ehemmiyeti göz önünde bulundurularak bunla
rın Batı standartlarına uygun bir seviyeye çı
karılma imikânlariylıe halk sağlığına daha iyi 
hizmet edebilmemin araştırılması; 

2. — 1971 yaz aylarında devam eden, Yaz is
hali diyo adlandırılan Güney ve Güney - Doğu il
lerimizde meydana gelen bulaşıcı bağırsak hasta
lıklarının mahiyeti, genişliği, tahribatı, korun
maları hakkında alınan tedbirlerin etkenliği, 
başarı derecesi ile komşu ülkelerde mevcudiye
ti bilinmekte olan Dünya Sağlık Teşkilâtınca 
iaçıklamatL bağırsak enfeksiyonlarının memleke
timi1?! için arz ettiği tehdit ve tehlikenin öne
mliyle orantılı tedbirleri tesbit etmek ve önü
müzdeki yıllarda müessir bir şekilde tekerrürü
ne mâni olabilmek için bir araştırmanın yapıl
masını; 

3. — Çevre sağlığı şartlarının ıslahı yal
nızca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
üzerine düşen bir görev değildir. Bayındırlık, 
Tarım, Koy İşleri bakanlıklarının ve mahallî 
belediye teşkilâtlarının müştereken bir anaprog-
ram içerisinde halledebilmeleriyle ancak müm
kün olabilen bir husustur. Bu koordine çalış
manın nasıl yapılabileceği hususunda geniş 
araştırana açılmasını; 

4. — Hıfzııssıhha Okulunun Sağlık Bakanlı
ğından ayrılıp Üniversite Tıp fakültelerinden 
birisine bağlanacağı hususunda dolaşan şayia
lar mevcuttur. 

Sağlık Bakanlığı personelinin yetiştirilme
si ve sağlık hizmetleri çalışmalarına modern 
istikamet verilebilmesi bakımından lüzumlu 
olan bu müessesenin tetkiki gerekir. Bakanlık
ça bu okulun geliştirilmesi ve daha yararlı du
ruma sokulması için alınacak zaruri tedbirlerin 
araştırılması uygun mütalâa edilmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, gündemdeki yerini 
alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Gündemimizdeki seçimlerle ilgili işlere geçi
yoruz, elendim. 

13. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

14. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/15) 

15. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek maksa
diyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/16) 

16. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

17. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere kundan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/19) 

BAŞKAN — Bu 5 araştırma komisyonuna 
seçilecek üyelerin seçim işlemlerinin bir arada 
ve %ym. samanda yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul ©tmiyenlıer... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Oy puslaları dağıtılsın efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başlran, bir de açık oylamalar vardır, açık 
oylamaları da beraberce yapsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Evet efendim, seçimlerd3n son
ra sıra onlara geliyor. İkisini bir arada yapma
nın mahzurlu olduğunu düşündük. Çünkü, seçi
me veya açık oya aynı sayıda üyenin katılman 
ması bahis konusu olabilir. O takdirde Yüce 
Meclisimizin, aynı zamanda yapılan bir seçim 
işlemi ile bir açık oylama işleminde çoğunlu
ğun olup olmadığı yolunda mütenakız, biribiri-
ne karşı iki kararı meydana çıkmış olabilir. Bu 
itibarla, sakıncalı gördüğümüz için ayırdık, 
efendim. 

Yapılacak seçimlerin tasnifini yapacak ku
rulun tâyini için kur'a çekiyorum efendim. 

Sayın Abdullah Naci Budak? Yok. 
Sayın Durakoğlu? Burada, 
Sayın Nizamettin Erkmen? Yok. 
Sayın ilhan Ersoy? Burada. 
Sayın Kemal Çilesiz? Yok. 
Sayın Orhan Kabiıbay? Yok. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu? Burada. 
Sayın Sezai Orkunt? Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı? Burada. 
Sayın Sait Reşa? Yok. 
Sayın Miümitaz Akışık? Burada. 
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Efendim, tasnif komisyonu; Sayın Ahmet 
Durakoğlu, Sayın İlhan Ersoy, Sayın Fahri Uğ-
rasızoğlu, Sayın Basan Tosyalı ve Sayın Kenan 
Mümtaz Akışıktan teşekkül etmiştir. 

Kupalar kürsü önüne sırasiyle konmuştur, 
yani dağıtılan oy puflalarının sırasına güre kon
muştur. 

Hangi seçim çevresinden seçimlere başlana
cağına dair kur'a çekiyorum. 

Sayın Mehmet Zeki Adıyaman (Adıyaman) 
Adıyaman seçim çevresinden başlıyoruz. 
(Adr/aman Milletvekülerinıden itibaren 

isim okunmak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Seçime katılmamış sayın üye 

varsa katılmasını rica ederim. 
Seçime katılmamış başka sayın üye var mı 

efendim? Seçim işlemi bitmiştir. Oy kutularımı 
tasnif heyetinin bulunduğu yere kaldırınız. 

Sayın Durakoğlu, Sayın Tosyalı, Sayın il
han Ersoy, Sayın Kenan Mümtaz Akışık ve Sa

yın Fahri Uğrasızoğlu'ndan müteşekkil tasnif 
heyeti lütfen yerini alsın efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, tasnif kurulundan 

gelen raporları okuyorum. 
Gündemimizin 1, 2 ve 3 sıra numaralarında 

yazılı araştırma komisyonlarına üye seçimi için 
yapılan oylamaya 114 er sayın üye katılmıştır? 
gündemimizin 4 ncü sırasında yazılı araştırma 
komisyonuna üye seçimi için yapılan oylamaya 
116 saym üye katılmıştır; gündemimizin 5 nci 
sırasında kayıtlı araşıtırma komisyonuna üye 
seçimi için yapılan oylamaya 112 sayın üye ka
tılmıştır. Yeter sayı sağlanamadığından seçim
ler tetarlanacaktır. 

Yapılan seçimlerin sonucunda çoğunluğu
muzun bulunmadığı, anlaşılmıştır. 29 Kasım 
1971 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak 
ibene Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,07 

- 0 4 — a S » > 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, ih
raç edilen tarım, ürünlerinin satışında doların 
15 Tl. stndan işlem görmesine dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı Özer Derbil ile Maliye Bakanı Vekili 
Ferid Helen'in'cevapları (7/530) 

8 . 4 . 1971 
Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 

Aşağıdaki gerekçeli sorumun Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevap] andınlınası 
hususunda gereğinin yapılmasını saygiyle rica 
ederim. 

'Talât Orlhon 
izmir Milletvekili 

Anayasamızın 52 nci maddesinde, «Devlet,.. 
tarım ürünlerini ve tarımla uğratanların eme
ğini değerlendirmek için gereken tedbirleri 
alır» denilmektedir. 

İhracatımızın % 80 ini tarım ürünleri kar
şılamaktadır. Tütün, pamuk, ftadık, üzüm gibi 
malların ihracatında, Demirel Hükümeti tara
fından Ağustos 1970 ayında ittihaz olunan de-

| valiiasyon kararı ile doların karşılığı 12 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Turistim, işçinin, sair malları ihraç edenin 
sağladığı dövize dolar basma 16 lira ödiyen 
devletin, milyonlarca çiftçinin alın teri emeği 
olan ürünlerin ihracında dolar basma 3 lira ke
sinti yapması, aslında gizli bir vergi niteliği 
'taşımaktadır. Halbuki Anayasamızın 61 nci 
maddesi, her türlü malî yükümlülüğün amcak 
karımla konulabileceğini düzenler. 

Şimdiye kadarla tatbikat sadece Anayasa
mızla çelişme göstermemekte ve fakat aynı za
manda sosyal ve ekonomik gereklerle de bağ-

i da?mamaktadır. Son yılların ekonomik ve sos-
I yal şartları içinde en esilen kütle, tarımla ge

çimini sağlamaya uğrasan ve nüfusumuzun % 
72 -ini teşkil eden üretici olmuştur. Bu eziklik, 
devalüasyon karanndan bu yana daha da art
mış ve sosyal adaletsizliğin pek açık bir örne
ğini teşkil etmiştir. Geniş halk kütlelerinin eko
nomik alım gücünün azaltması, giderek ve pek 
tabiî olarak, memleket ekonomisinin de tıkan
masına yol açmıştır. 
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Bu gerekçeler içinde, hem Anayasamızın 
içtenlikle uygulanması, hem sosyal ve ekono
mik gereklere uyulması açısından, devalüas
yon kararının yeniden gözden geçirilerek ih-
raçlık tarım ürünleri için de doların 15 lira
dan işlem görmesi, hükümetçe düşünülmekte 
midir? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
Dosya No. : 600 

Sayı : 669 27. 8.1971 

Konu : îzmîr Milletvekili Talât 
Orhon'un ihracedilen bâzı tarım 
ürünlerinin dolar kurlarının artırıl
masına dair önergesi hakkında. 

Millet Mecİsi Başkanlığına 
ıSanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlan'dır-

ma Genel Müdürlüğünün 14 Mayıs 1971 tarihli 
ve 6/11046 sayılı yazısiyle BaJkanlığııınıza inti
kal ettirilen izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
ihracedilen bâzı tarım ürünlerinin satışından 
sağlanan 1 ABD dolar 12 TL. sınJdan işlem gör
düğü için, bu meibîâğın 15 TL. sına çıkarılma
sına dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

10 . 8 . 1970 tarih 13575 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 18 sa
yılı kararın 1 nci maddesinin 11 nci bendinin 
(a) fıkrası ile pamuk, tütün, fındık, kuru 
üzüm, kuru incir, zeytinyağı, küspe ve melasın 
ihracından sağlanacak dövizlerin satışları için 
parite, 1 ABD doları = 12 TL. sı olarak saptan
mıştır. 

Yukarda anılan ürünlerimizin ihracından el
de edilecek dövizlere düşük kur uygulanması
nın nedeni, bu maddelerimizin dış pazarlarda 
elde edebilecekleri değerin altında fiyatlardan 
satışını önlemektir. 

Bu kere Bakanlar Kurulunca, maliyetlerde
ki artışlar da göz önünde tutularak Türk Pa
rası Kıymetini Koruma hakkımda 18 sayılı Ka
rarın ilgili fıkrası, 5 . 7 . 1971 tarih ve 7/2710 
sayılı Karar ile tarım ürünlerini ihracedenlter 
lehine değiştirilmiştir. 9 . 7 . 1971 tarih ve 
13890 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girmiş bulunan karara göre pamuk, tü

tün, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, 
küspe ve melasın ihracından temin edilecek dö
vizler için 1 ABD dolarına 13 TL. sı ödenmek
tedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
özer Derhâl 

Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
Kamu Kurumlan ve İdrakleri Da. 

Tarım Kurumları Şubesi 
Sayı : 52183 -G 47646 

7/530-344^ 27.9.1971 

Konu : İzmir Milletvekili Talât Or
hon'un yazılı soru önergesi hakkın
da. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. îzmir Milletvekili Talât Orhon tarafın
dan, Başbakana yöneltilip Millet Meclisi Baş
kanlığına verilen; ihracedilen tarım ürünlerine 
uygulanmakta olan 1 $ = 12 TL. kurunun 
1 $ = 15 TL. ya yükseltilmesine ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup t'estoit edilen hu
suslar aşağıdadır. 

2. Bakanlar Kurulunun 7 . 8 . 1970 tarih 
ve 7/1101 sayılı Kararnamesi ile «Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 18 sayılı Karar» 
yürürlüğe konulmuştur. 

10 . 8 . 1970 tarih ve 13575 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan söz konusu kararın 1 nci 
maddesi II - İstisnalar fıkrasında; pamuk, tü
tün, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, 
küsbe ve melasın ihracından sağlanacak döviz
lerin alışları için parite, 1 A. B. D. dolan = 12 
TL. olarak tesbit edilmiştir. 

3. Tanm ürünleri ihracından sağlanacak 
dövizlerin alışlan için paritenin 1 A. B. D. do-

Not : Bilindiği üzere ihraç ürünlerimizin dı§ 
piyasalardaki fiyattan arasında muvazene temi
ni bakımından da bu farklı kurların uygulanma
sına zaruret bulunmaktadır. 

— 106 — 



M, Meclisi B : 7 26 . 11 . 1971 O : 1 

lan = 12 TL. olarak tesOtriit edilmesinin neden
lerini §u başlıklara göre değerlendirmek uygun 
olacaktır : 

A) Üreltim maliyetleri 
B) Üretim dengesinin geliştirilmesi ve bun

da nispî fiyat ilişkilerinin önemi île destekleme 
alım politikası 

C) Para ve kredi politikası, 
A) Üretim maliyetleri : 

a) Devalüasyonun yapılması sonucunda, ta
rımsal üretimde kullanılan; ticaret gübreleri, 
tanımsal mücadele ilaçlan, akaryakıt ve tarım 
makinalannm fiyatlannda ithal muhtevasına 
bağlı olarak artışlar olmuştur. Şu kadannı he
men belirtmek yerinde olacaktır ki, bu fiyat 
artışlarının ortalaması, ithal muhtevasının dü
şüklüğüne paralel olarak devalüasyon oranının 
çok altındadır. 

b) 7 . 8 . 1970 tarihinde devalüasyon ka
ran muvacehesinde tanm ürünlerine uygulana
cak kur; 

ba) Tanmlsal üretimde kullanılan girdi fi
yatlannda devalüasyonun sebebiyet vereceği 
artışın üretim maliyetlerimde meydana getirece
ği yükselişi, 

bb) Devalüasyon sonrasında ekonomide be
lirecek fiyat hareketleri sonucunda üretici reel 
gelir seviyesinde meydana gelecek düşüşü ön-
liyecek ve hattâ talep enflâsyonunu tahrik et-
miyecek mâkûl bir reel gelir artışını, 

Karşılıyacak şekilde ve aynca ihraca dönük 
tarımsal ürünlere uygulanacak kur üzerinden 
hesaplanacak destekleme fiyatlannın iç tüke
time ilişkin tanmsal üretimi ve fiyâtlan olum
suz yönde etkilemiyecek tarzda tesbit edilmiş
tir. 

Bütün bu ve sair faktörler göz önüne alın
mak suretiyle tanm ürünleri ihracından elde 
edilecek döviz de kur 1 A. B. D. dolan = 12 TL. 
olarak bulunmuştur. 

c) Diğer taraftan, 1970 yılından sonra 
memleketimiz ve diğer ülkeler ekonomilerinde 
meydana gelecek gelişmelere paralel olarak ta
nmsal üretim maliyetlerinde zaman içerisinde 
görülecek yükselişleri ve dış piyasalarda ihraç 
ürünlerimiz fiyatlarında ortaya çıkacak düşme
leri karşılamada 1 A. B. D. dolan = 12 TL. ile 
1 A. B. D. dolan = 15 TL. arasındaki fark 
önemli bir emniyet supabı olma niteliğindedir. 

Hatırlanacağı üzere, farklı kur uygulanması 
daha önce yapılmış devalüasyon operasyonla
rında da düşünülmekle birlikte kısa zamanda 
tek kura dönüştürüldüğünden, yeni bir deva
lüasyona kadar geçen zaman zarfında ekonomi
deki gelişmeler tanımsal üretim maliyetlerini 
yükselttiğinden ve bu artışın üretici reel geliri
ni olumsuz yönde etkilemesi sosyo - ekonomik 
nedenlerle arzulanmadığından destekleme alım-
lannm genişletilmesi ve devamlılık kazanması 
yoluna gidilmiştir. Bu politika her ne kadar 
üreticinin sorunlannı çözümlemede yardımcı 
olmuş ise de 1960 dan sonra tanm ürünleri ihra
cında önemli dar boğazlar yaratmaya başlamış
tır. 

d) Tarımsal ürünlerin maliyetlerinin ve bu 
ürünlere uygulanan destekleme alını fiyatlan
nın yükselmesi söz konusu ürünleri işliyen millî 
sanayiin de maliyetlerini olumsuz yönde etki
lemiş ve bu sanayiilerin dış piyasalarda reka
bet imkânlannı geniş ölçüde daraltmıştır. 

e) Söz konusu dar boğazların giderilebil
mesi için 27 Haziran 1963 tarih ve 261 sayılı 
«ihracatı geliştirmek amaciyle vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair Ka
nun» çıkanlmıştır. Bu kanunun uygulanması sı
rasında hem tanm ürünleri hem de tanma da
yalı imalât sanayii mamul ve yanmamûlleri ih
racında vergi iadesi aracı kullanılmış ve bu uy
gulama 1970 devalüasyonumdan önce çok yay
gınlaşmıştır. 

Bir taraftan bu vergi iadesi sistemi Devlet 
gelirlerini azaltırken diğer taraftan destekleme 
alımı zararlarının yıldan yıla büyümesi genel 
bütçeler üzerine ağır baskı yapar hale gelmiş
tir. Bu durum ise kıt kaynaklann optimum kul
lanılıştan uzaklaşmasına yol açmıştır. 

B) Üretim dengesinin geliştirilmesi ve bun
da nispî fiyat ilişkilerinin önemi ile destekleme 
alım politikası açısından ; 

a) Bilindiği üzere, devalüasyonun yapıl
ması ihracedilen tanmsal ürünlerin dış piyasa 
fiyatlarının (döviz cinsinden) sabit kalması ha
limde, ihracatçının eline döviz karşılığında ge
çen TL. nın artmasına yol açmaktadır. 

b) îhracedilen tarım ürünlerinin bir kıs
mında (pamuk, tütün, zeytinyağı, küspe ve me
las gibi) dünya piyasasındaki yerimiz çok kü
çüktür. Diğer taraftan, ithalâtçı ülkeler yönün
den monopson veya momopson 'benzeri bir du-
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ruımun olmaJdığı göz önüne alınırsa, devalüasyo
nun, bu mal grupunda dış piyasa fiyatlarını 
aleyhimize çevirmesi büyük ölçüde beklenemez. 
Ayrıca, bu mal grupunda uygulanmakta olan 
«•asgari ihraç fiyatı» mekanizması da bir temi
nat unsurudur. 

e)1 Diğer bâzı ürünlerde ise( fmdık, kuru 
incir, çekirdeksiz kuru üzüm gibi) memleketi
miz dünya piyasasında monopol benzeri duru
ma sahiptir. Söz konusu mal grupunda ithalâtçı 
ülkeler yönünden monopson veya monopson 
benzeri bir durumun mevcudolduğu da kesinlik
le söylenemez, Diğer taraftan bu gruıpa giren 
ürünlerden bâzılarında dünya arz ve talep den-
gesid mevcut değildir, bir başka deyişle arz faz
lalığı devamlılık göstermektedir. Ancak, bu 
grupta bulunan bâzı ürünlere de memleketimiz
de «asgari ihraç fiyatı» mekanizması bir temi
nat unsuru olarak kullanılmaktadır. Fakat bu 
uygulama memleket içinde stokların yükselm'e-
slne de yol açmaktadır. 

d) Yukarda (b) ve (c) paragraflarında 
yer alan bilgilerin ışığında (a) paragrafında 
belirtilen ihracatçı eline döviz karşılığında ge
çecek TL. nın dengeli bir şekilde; üretici ile ih
racatçı arasında bölünmesi gelirler politikası 
sorunudur. 

e) Bir ürüne alt üretim sahası, üretici ade
di ve dolaynsiyle rekolte geniş ölçüde o ürüne ve 
diğer tarım ürünlerine verilen fiyata bağlıdır. 
Diğer bir deyişle tarımsal üretimde nispî fiyat 
ilişkileri son derece önemli rol oynamaktadır. 

Tarımsal ürünlerin fiyatları ekonomimizde 
iki türlü teşekkül etmektedir. Birincisi Devlet 
destekleme alım politikası çerçevesine girenle
rin fiyatları olup, Hükümetçe tesbit edilmekte
dir. îkincisi Devlet destekleme alımı çerçevesi
ne ğirmiyen ürünler olup fiyatları mevcut pi
yasa mekanizmasmca tâyin olunmaktadır. 

Söz konusu fiyat teşekkülleri ve bunlar ara
sındaki nispî ilişkiler tarımsal üretim paternini 
etkilemektedirler. 

İhracata dönük tarım ürünlerimizden pa
muk, fındık, tütün, çekirdeksiz kuru üzüm, ku
ru incir, zeytinyağı devlet destekleme alımına 
konu olmaktadır. Söz konusu ürünlerin destek- | 
l'eme alım fiyatlarının Hükümetçe tesbiti sıra
sında bunların dünya piyasalarında muamele 
gördükleri ve muamele görmeleri muhtemel fi
yatlar göz önüne alınmaktadır. Böyle bir poli- « 

I tika sonucunda yukarda 3/B- d paragrafında 
değinilen tanım ürünlerinden elde edilen döviz 
karşılığı TL. nın üretici ve ihracatçı arasında 
dengeli bölünümü ve dolayısiyle de üreticinin 
korunması teminat altına alınmış olmaktadır. 

Diğer taraftan, ihraca dönük olımıyan bâzı 
ürünler; hububat, çeltik, çay, şeker pancarı, ay
çiçeği tohumu da destekleme alımına konu ol
maktadır. Bu ürünlerin fiyatlarının tesbiti sıra
sında da iç tüketimin karşılanması temel ilke
sinden hareket edilmektedir. îç tüketimin kar
şılanabilmesi için gerekli üretim alanının bu 
ürünler tarımına tahsis edilebilmesini sağlamak 
için de tarımsal ürünlere verilecek fiyatlar ara
sında etken bir nispî fiyat ilişkisi tesisine gay
ret edilmektedir. 

f) Bu bilgilerin ışığında ihraca dönük ta
rım ürünlerine uygulanması devalüasyon kararı 
ile önerilen 1 A. B. D. doları = 12 TL. nın 1 
A. B. D. doları = 15 TL. haline getirilmesinin 
ortaya çıkaracağı temel sorunları özet olarak 
incelemek faydalı olacaktır. 

fa) Tarımsal ürünler ihracatına uygulana
cak döviz kurunun 15 TL. çıkarılması halinde; 
ihraca dönük tarım ürünlerine uygulanan des
tekleme alım fiyatlarının takriben 1 5 — 12/ 
12 = 0.25 oranında yükseltilmesi gerekecektir. 
Böyle bir durumun ilk nazarda üretici gelirini 
yükseltmesi yönünden faydalı olacağı ileri sü
rülebilir. Ancak, böyle bir gelir artışı öncelikle 
ihraca dönük tarımı ürünü üreten üretici için 
ısöz konusu olacaktır. 

fb) Memleketimizde ekilebilir sahaların li
mitlerine 1954 lerde ulaşıldığı ve hattâ bu limit
lerin o tarihlerde aşıldığı hatırlanırsa, ihraç ku
runun 15 TL. ya çıkarılması halinde ÎÇ tüketim 
için üretilen ürünlerle ihraca dönük tarım ürün
leri arasındaki nispî fiyat ilişkisi ikinciler lehi
ne bozulmuş olacaktır. Bu durumda, ihraca dö
nük ürünlerin üretim alanlarının iç tüketime 
dönük ürünler aleyhine genişlemesi söz konusu 
olacaktır. Böyle bir gelişme ise memleketimizi' 
tarım ürünleri ithal eder hale getirecektir. 
Memleketimi^jn mevcut ekonomik durumu böy
le bir gelişmeyi teşvik edecek aşamada değildir. 
Arzulanmıyan bu gelişmeyi önlemenin bir yolu 
da tarımsal ürünler arasındaki nispî fiyat iliş
kisini muhafaza edecek şekilde iç tüketime dö
nük tanımsal ürünlerin destekleme fiyatlannm 

' da yükseltilmesidir. 
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fc) îç tüketime dönük tanm ürünlerinin 
destekleme fiyatlarının yükseltilmesinin ortaya 
çıkarması muhtemel problemler ise şu noktalar 
etrafında toplanabilir. 

f ca) Bu gelişme «geçinme endeksi» ni olum
suz şekilde etkiliye çektir. Bunun zincirleme et
kisi ise işçi ücretlerinin yükselmesi, imalât ve 
hizmet maliyetlerinin yükselmesi şeklinde orta
ya çıkacaktır. Diğer bir deyişle, ücret ve mali
yet itici» enflâsyonist temayüller kuvvetlene
cektir. 

fdb) Ekonomideki bu gelişmeler neticesin
de üreticinin reel gelirlerini yeniden eski sevi
yesine doğru itecektir. 

fcc) Bu gelişmeler dolayısiyle yarımamûl 
ve mamul mallar- maliyetleri de yükseleceğin
den bu malların ihracatı da ciddî problemlerle 

tîrün cinsi 

Fındık 
Tütün 
Pamuk 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuru incir 

Toplam 

1970 yılı ihraç rakamlan baz alındığında ku
run 15 TL. ya yükseltilmesi para arzını 1.100,3 
milyon TL. yükseltecektir. 1970 yılının paranın 
tedavül hızını 3.7 olduğu hatırlanırsa 1.100,3 
milyon TL. lık para arzı genişlemesinin talep 
yaratıcı etkeni 4.071,1 milyon TL. olacaktır. 

Diğer taraftan, söz konulsu tarım ürünleri
nin yıllık üretimlerinin iç tüketime giden kısmı 
hariç bakiyeleri tamamen üretim yılı içinde ih-
racedilemediğinden bir kısmı stoka gitmekte
dir. Bu stoklar geniş ölçüde devlet destekleme 
organlannm elinde kalmaktadır. Devlet destek
leme organlan ise destekleme finansmanını 
T. C. Merkez Bankasından sağlamaktadır. Bu 
da Stoka giden kısım kadar para arzını munzam 
olarak artırmaktadır. Bunun da talep yaratıcı 
etkisi tedavül hızı ile çarpılarak tesbit edilebi
lir. 

Hatırlanması gereken bir diğer nokta da, iç 
tüketime dönük tanımsal ürünlerin fiyatlarının 

| karşılaşacak ve devalüasyondan beklenen fay-
| da sağlanmamış olacaktır. Bu değerlemeye, ih

raca dönük tanm ürünlerinden imalât sanayiin
de kullanılanlar da (pamuk gibi) doğrudan 

I doğruya hammadde maliyetlerinin yükselmesi
nin mamul ihracatını da olumsuz yönde etkîli-

| yeceği de dâhil ödilmelidir. 

C) Para ve kredi politikası yönünden : 
Tanm ürünlerine uygulanan döviz kurunun 

12 TL. dan 15 TL. ya çıkanlmasınm para ve 
kredi politikası yönünden ortaya koyacağı hu-

| suslar da şu noktalar etrafında toplanabilir : 

a) Para arzı yönünden : 
Tanm ürünleri ihracatının 1970 yılı döviz 

karşılığı ile bunlann 12 TL. ve 15 TL. karşılık-
I lan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

12 TL. kurun- 15 TL. kurun-
1970 ihracatı dan karşılığı dan karşılığı 

000 dolar milyon TL. milyon TL. 

86.991 1.043,9 1.304,9 
78.558 942,7 1.178,3 

173.183 2.078,2 2.597,7 
21.125 253,5 316,9 
7.230 87,7 108,5 

367.085 4.406,0 6.506,3 

I nispî fiyat ilişkisini koruyacak şekilde yüksel
tilmesi gerekeceğidir. Bu da para arzını ve top
lam talebi yükseltici etki yapacaktır. 

Aynca, yukarda B/fc bölümündeki etkilerin 
yaratacağı para talebi de dolaylı olarak para 
arzı üzerinde etki yapacaktır. 

b) Kredi politikası yönünden : 
Yukarda para arzı bölümünde açıklanan hu

sus sonuç olarak kredi politikasında üzerinde 
etkilerini gösterecek ve gene o bölümde açıMa-

I nan olumsuz etkileri yaratacaktır. 
4. Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan 

da anlaşılacağı üzere tanm ürünlerine uygula
nan 1 A. B. D. dolan = 12 TL. kurunun 1 A. B. 
D. dolan = 15 TL. ya kısa vâdede çıkanlması 

i memleket ekonomisi bakımından faydadan çok 
I zarar ihtiva edecektir. 
| Bu gerçeği ve 1971 deki gelişmeleri izliyen 
i Hükümet tanm ürünleri ihraç kurunu 5.7.1971 
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tarih ve 7/2710 sayılı Kararı ile 1 A. B. D. do
ları = 13 TL. olarak yeniden tesbi't etmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye Bakanı Vekili 

F. Melen 
2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

Taşova - Destek bucağı Tarım Kredi Koopera
tifinde yolsuzluk yapıldığı idiasına dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çi-
lingiroğlu ile Adalet Bakanı İsmail Arar'ın ceva
bı (7/566) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret ve Sayın 

Adalet Bakanları tarafından yazılı olarak ce-
vanlandırılmasiina aracılığınızı saygı ile rica 
ederim. 15 . 5 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. — Taşova - Destek bucağı Tarım Kredi 
Kooperatifi eski Müdürü Cemal Aslan sahte 
makbuz ve evrak tanzimi ile Kooperatif ortağı 
sağ veya ölü kaç kişi adına ve ne miktarda pa
ra çekmiştir? Yekûnu ne kadardır? 

2. — Aynı Kooperatif ortaklarından Gölbey-
li köyünden Mustafa oğlu 1820 doğumlu Kadir 
Karagöz adına Cemal Aslan tarafından 1960, 
1961, 1962 yıllarında beşer yüz lira olmak üze
re 1 500 lira çekilmiş aslında Kadir Karagöz'
ün bu muamelelerle hiçbir ilişkisi yokmuş bu da 
müfettiş raporları ile teslbit edilmiştir. Faizleri 
ile birlikte bu güne kadar 3118 lirayı bulan bu 
parada almadığı halde Kadir Karagöz'den öde
mesi istenmektedir. (Sayıları hayli yüksek olan 
bu masum vatandaşlar için ne düşünülmekte
dir? 

3. — Müdür Cemal Aslan tarafından zimme
tine geçirilerek ortaklar tarafından ödenen ve 
ödenmiyen para miktarı nedir? 

4. — Ortaklardan icra veya tahsildar yolu 
ile alınan paralarla bugüne kadar ödeyemiyen-
lerin mağduriyetlerini önleme bakımından Sa
yın Bakanlık ne gibi tedbirler düşünmekte
dir? 

5. — Sahte evrak ve makbuz tanzimi ile 
yüzlerce aileyi mağdur eden Cemal Aslan hak
kında adlî ve idari ne gibi işlem yapılmıştır 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 16 . 7 . 1971 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 33811 

Konu : Amalsya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 10 . 6 . 1971 gün ve 7/566-3755/ 
28310 sayılı yazılarına : 

Taşova, Destek Bucağı Tarım Kredi Koope
ratifinde vukubulan yolsuzluk olayları konu
sunda Amasya Milletvekili Sayım Vehbi Meşhur 
tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile, 
BaJkanlığnmıza yöneltilmiş bulunan 15 . 5 . 1971 
tarihli yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza ta
allûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi 
aşağıda arz olunmuştur. 

Taşova Destek Bucağı Tarım Kredi Koope
ratifinden 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 yılların
da vukubulan yolsuzluk olaylarından dolayı 
adı geçen kooperatifin eski müdür ve muhasi
bi Cemali Aslan ve diğer suç arkadaşları hak
kında ihtıülâsen zimmet, evrakta sahtekârlık, 
dolandırıcılık ve hizmet sebebiyle inancı kö
tüye kullammıaik suçlarımdan imtacedilen tahki
kat sonunda, 16 . 1 . 1964 gün ve 1964/27-3 sa
yılı talepname ile Taşova Sorgu Hakimliğine 
kamu dâvası açılarak; bu mahkemenin 23.1.1967 
tarihli kararı ile mevkuf sanık Cemal Aslan, ve 
Kooperatif kâitübi ömıel Oral haklarında müs-
net suçlarından son soruşturmanın Amasya 
Ağır Ceza Mahkemesinde icrasına karar veril
diği; Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruş
ma sonunda da ittihaz olunan 12 . 10 . 1970 gün 
ve 1967/12-1970/138 sayılı kararla, sanık Ce
mal Aslan'ın kooperatife ait 1 300 lirayı adiyem 
zimmetine geçirmekten T. C. K. nun 202 nci 
maddesi uyarımca nefeicetaı 8 ay hapis, ayrıca 
63 996,67 lirayı da ihtiilâseoı zimmetine geçir
mekten ve teselsül eden eyleminden dolayı ay
nı kanunun 203 ve 80 nci maddeleri uyarınca 
11 seme 8 ay ağır hapis ve ödediği miktarın ten-
zilindem sonra, 61 296,97 lira ağır para cezaisi 
ile mahkûmiyetine ve T. C. K. nun 71, 227/2 
nci maddeleri gereğince sonuç olarak; 11 sene 
16 ay ağır hapsine, müelfobeden memuriyetten 
mahrumiyetine, 61 296,97 liranın kendisindenı 
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tahsil edilerek müıialhil idareye veritaısiins, 
27 861,22 lira faizin ayrıca kendisinden nisbi 
harç ve vekâlet ücreti ile birlikte alınmasına; 
T. C. K. nun 31 ve 33 ncü maddelerimin uygu
lanmasına ve duruşma sırasından evvelce 
3 . 4 . 1967 tarihinde tahliye edilmiş bulunan 
»sanığın tekrar tevkifine, diğer sanık Ömer'in 
ilse beraatine karar verildiği, ancak vâki tem
yiz üzerine dosyanın Yargıtay'a gönderilmiş 
olup halen mezkûr kararm kesinleşmediği, bu 
konuda diğer »bilgilerin de, Yargıtaya gönderi
len dosya meyanında bulunduğu, Amasya 0. 
iSavcılığının cevabi tezkeresi ve ilişiği Ağır Ce
za Mahkemesinin mezkûr kararı mıünderecaltın-
dan anlaşılmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sıahiMne bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 18 .10 .1971 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

Şube remzi ve No. 1.2/4 

Konu : Taşova - Destek Tarım Kre
di Kooperatifindeki yolsuzluk hak
kında Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 gün ve 3755/28310-7/566 

®ayılı yazımız. 
Amasya Taşova ilcesine bağlı 1277 sayılı 

Desıteik Tanım Kredi Kooperatifi eski Muhase
becisi Cemal Aslan'ın yolsuz işlemleri hakkında 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un yazılı 
soru önergesi üzerine durum T. C. Ziraat Ban-
Ikası Genel Müdürlüğünden sorulmuştur. 

Mezkûr Bankadan alınan 28 . 8 . 1971 gün 
ve 254572/972-97 sayılı cevabi yazıda; 

1. a) Cenıal Aslan'ın 10 ölü ortak adına 
sahte senet düzenlemek suretiyle 2 924,20 lira 
ile 89 ortaktan tahsil ettiği meblâğlar için ken-
ıdi imzası ile verdiği makbuzların dip koçanla
rını farklı miktarlardan düzenlemek suretiyle 
25 497,75 lirayı ihtilâsen Zimmetinde alıkoydu
ğu, 

îb) 69 ortak aidına 22 554,92 liralık sahte 
iseneıt düzenlediği, 

26 , 11 , 1971 O : 1 

c) 23 ortağa borçlandıkları miktarlardan 
daha az ödemede bulunmak suretiyle 7 900 li
ra dolandırdığı, 

ç) 25 ortaktan tahsil ettiği 6 419,80 ura 
için kendilerine makbuz vermemek suretiyle 
amıniüyaii suiistimal füülimıi işlediği, 

Taşova şubelerine yazdıkları 11 . 3 . 1964-72 
sayılı yazılariyle adı geçenin görevinden ihra
cı ve yapılması icabeden diğer idari işlemler 
hakkında gerekli talimatın verildiği, 

öteyanldan sorumluları aleyhine kamu dâ
vası açılmak üzere olayın adlî mercilere inti
kal ettirildiği Amasya Ağır Ceza Mahkemesi
nin 967/12 esasımda kayıtlı dâva sonucunda sö
zü geçen mahkemenin 12 . 10 . 1970 günlü ka
rarı ile adı geçenin ağır para ve müebbeden 
âmme hizmetlerinden mahrumiyet cezasına 
mahkûm edildiği, 

Bu mahkûmiyet kararının adı geçen tara
fımdan temyiz edilmiş olup henüz kesinleşme
diği, 

2. Yaptırılan soruşturmaya göre; Göllbeyl 
köyünde 896 numaralı ortak Kadir Karagöz'ün 
1961 yılında 5573- 5574 sayılı senetlerle 500 er 
lira ve 1962 yılımda da 5589 ve 5597 sayılı se
netlerle yine 500 er lira borçlanmasına rağnuen, 
kendisine 250 şer lira ödenmek suretiyle do
landırılmış olduğu, bu borçlanmalar nedeniyle 
halen faiz ve masraflariyle birlikte 4 907 liraya 
ulaşan borcunun 1 789 lirasını adı geçen oritak 
ödemiş olup geriye 3 118 lira borcu kaldığı, 

3. 2836 sayılı Kanunun 5095 sayılı Kanuna 
la değl'şitirilmlş 11 nci maddesi uyarınca usuUlünı© 
uygun olarak düzemlenen borç senetlerinin 
H. M. U. Kanununun 295 ve i. iflâs Kanununun 
38 nci maddelerine göre, sahteliği sabit olunca
ya kadar, ilâm mahiyetinde resmî belgelerden 
sayıldığı, borçlanan ortakların borçlandıkları 
mıiMarı nakten aldıkları hususunda senet ve te
diye fişlerine imza veya mühür vaz'eıttiMeıri, 
borçlarına karşılık para yatıran ortakların koo
peratifi temsile yetkili 2 kişinin imzasını taşı
yan makbuz almak zorunluluğunda bulumduk-
ları, bu nedenle evrakta sahtecilik, dolandırıcı
lık ve emniyeti suiistimal fullerinden zarara 
uğrayan ortakların itirazının Kooperatifi bağ
lamadığı, 

Bu itibarla, ilgili ortakların, kamu dâvası
na müdahil olarak katılmak veya hukuk mah-
Iksmeîsinde müstıaklllıem dâva ikame eylemek su-
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retiyle halklarını aramalarıTHTI mümkün olduğu, 
bu hususun kendilerine zamanında duyuruldu
ğu, 

İhtilâsen zimmet fiilî nedeniyle Kooperatif
çe uğranılan zarar için açılmış bulunan kamu 
dâvasına müdahalede bulunulduğu ve ayrıca 
olayın cereyan ettiği sırada görevli bulunan 
Kooperatif yöneticileri aleyhime tazminat dâ
vası ikame edildiği, 

4. Halen faiz ve ma&raflariyle birlikte 
189 173,51 liraya ulaşanı Kooperatif alacağınım) 
126 975,51 liraısı tahsil edilmiş olup geriye 
62 198 İ ra kaldığı, 

Yukarda açıklanan yasa hükümleri uyarın
ca bu alacakların da tahsil icaibettiği, 

îlg'ili ortaklar hâlen kamu dâvasına müda
halede bulunmadıklarına göre, hukuk mahke
mesinde dâva ikam© ederek leyhlerine karar 
istihsal etmeleri halin/de, borçlarını ödememiş 
(bulunanlar hakkmidaki takibatın durdurulaca
ğı ve yapılan tahsilatın da iade edileceğinin 
taıbiî olduğu, belirtilmektedir. 

Keyfiyeti bdlginize arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

Sânayi ve Ticaret Bakanıl 
3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-

ın, tarım kredi ve tarım satış kooperaıUflerin>e 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan Çilingiroğlu'nun cevabı (7/600) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Taran Bakanı' 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılık yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile 
rica ederim. 

25 . 5 . 1971 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Anayasada ve Hükiimlet programında, koo

peratifçiliğin teşvik edileceği öngörülmektedir. 
Resmıî ağızlardan yapılan konuşmaların, çeşitli 
yayınların ve kooperatiflerin gözle görülür fay-
dallammın etkisi ile köylülerimiz her gün artan 
sayıda olmak üzere kooperatiflere üye olmak 
için müracaat etmektedirler. Bundan ancak 
ımemnun olmak gerekir. Ancak, bu müracaat
ların geri çevrilmesi, bu teşvik tedbirleriyle çe
lişme yaratmakta ve dolayısiyle köylülerimizi 
üzmektedir. 

1. Tarım kredi ve tarım satış kooperatif
lerine üye olmak için yapılan müracaatları kar
şılamak üzere ne gibi tedbirler alınmaktadır? 
Bu konuda güdülen politika nedir? 

2. iSöke'ye bağlı Akköy Tarım Kredi Koo
peratifinin 1970 ve 1971 yıllan kredi plasmanı 
ne kadardır? önümüzdeki yıl bu plasmanın 
aktarılması düşünülüyor mu? 

3. Bu kooperatife üye olmak için yeniden 
kaç kişi müracaat etmiş bulunmaktadır? Bu 
vatandaşların istekleri ne zaman karşılanacak
tır? 

4. Bu kooperatif bir kişiye en aiz ne kadar, 
en çok ne kadar yıllık kredi tahsisi yapmak
tadır? 

T. C. 
Taran Bakanlığı 22.6.1971 

Tetkik ve istişare Kurulu 
Başkanlığı 

No: 1479-51143 

Konu : Yazılı sor'u önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 6 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/600 - 3781/23417 sayılı 
yazıları. 

Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri
ne dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz ta
rafından verilen yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Soru konusu, mahiyeti itibariyle Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı hizmet manzumesinden bulun
muş olmakla, önergenin bu Bakanlığa intikal 
ettirilmesi uygun- görülmüştür. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
M. Orhan Dikmen 

Tarım Bakanı 
T. C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 15.11.1971 
Şube renizi ve No: I - 2/6 

6/22285 

Konu : Tarım Kredi ve Tarım 'Satış Koo
peratiflerine üye kaydı ve plasman du
rumları hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 25 . 6 . 1971 gün ve 7/600-3775/28417 

sayılı yazınız. 
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Tarım Kredi ve Tarım Satır, Kooperatiflerine 
yeni ortak alınmaması sebepleri ile plasman du
rumları hakkında Aydın Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz'm, Başkanlığınız aracılığı ile Ba
kanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesi 
üzerine durum, T. C, Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünden sorulmuş olup, bu konuda almaıı 
26 . 7 . 1971 gün ve 821/220397 sayılı cevabi ya
zıda ; 

1. — Tarım Kredi Kooperatiflerine yeni or
tak kaydı ve plasman tahsisi; her kooperatifin 
ikrazatta kullanabileceği ez varlıkları, (tahsil 
olunmuş sermaye ve özkaynak) ortak sayısı ve 
ortaklara açılabilecek kredi limiti gibi objektif 
ölçüler çerçevesinde yürütülmekte olup, banka
larının kaynak ve imkânlarındaki gelişmeye pa
ralel olarak ortak olma müracaatlarının dikkate 
alındığı, 

Tarım Satış Kooperatiflerine ortak kaydı 
için her hangi bir tahdit mevzıuıbahsolmayıp, 
Tarım Satış Kooperatifleri Anamukavelenamesi-
nin 5 nci maddesindeki şartları haiz her üreti
cinin ortak olabileceği, esasen kooperatif ve bir
liklerce ortak kaydının teşvik olunduğu, 

2. — Söke ye bağlı 330 sayılı Akköy Tarım 
Kredi Kooperatifine, 1971 Mart sonu itibariyle 

1 650 000 lirası normal, 100 000 lirası da gübre 
plasmanı olmak üzere toplam 1 750 000 liralık 
plasman tahsis edildiği, 

3. — 1971 döneminde Söke şubelerine yapı
lacak plasman tahsisinde bölge üretmenlerinin 
ortak olma taleplerinin de dikkate alınacağı, 

4. — Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına 
durumlarına göre 25 000 liraya kadar kredi tes-
bit edilmekte olup, Akköy Tarım Kredi Koope
ratifine tahsis edilen plasmana göre, ortak başı
na ortalama 2 769 lira isabet etmekte olduğu, 

Bildirilmektedir. 
Durumu bilgilerinize arz ederim. 

A. Çilingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Batı - Trakya'da yaşıyau Türklerin durumuna 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel ile Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın cevap
ları (7/620) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Dışişleri ve Mil

lî Eğitim bakanları tarafından yazılı olarak ce-

I vaplandmlması için tavassutta bulunulmasını 
saygî. üe rica ederim. 

| 19 . 6 .1971 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
1971 Nisan ayı sonundan bu yana, Demokrat 

tenir Gazetesinin 4 ncü sayfasında, Ünal Tür-
keş imzasiyle, «Batı Trakya'da 4 yıl : Unutul
muş Türkler» başlıklı ilginç bir yazı dizisi ya
yınlanmaktadır. Bir bölge gazetesi de olsa, De
mokrat İzmir gibi ciddî bir basm organında çık
makta olan bu etüdün, Hükümetin konu ile ilgi
li servislerinin dikkatinden kaçmamış elmasım 
ümidederim, Türk - Yunan ilişkilerini tanzim 
eden anlatmalara, azınlık hakları ile ilgili millet
lerarası mevzuata ve insan haklan beyanname
sine aykırı olarak Batı - Trakya Türklerine ya
pılan sosyal, siyasal, dinî, psikolojik ve ekono
mik baskıları, hiçbir Türk Hükümeti, hiçbir 
nedenle görmemezlikten gelemez. Gerçek odur 
ki, Yunanistan'daki, Türk azmlığın durumu ile 
Türkiye 'deki Rumların durumu karşılaştırıldığı 
zaman, Türklerin aleyhine yürekler acısı bir 
dengesizlik görülmektedir. 

1. — Ünal Türkeş'in yazısındaki gözlem ve 
iddialar hakkında Dışişleri Bakanımız ne dü
şünmektedir? 

A. P. iktidarı zamanında, aynı konuda T. B. 
M. M. ne sunduğum bir yazılı soru önergesine 
sabık Dışişleri Bakanının verdiği cevapta alına
cağı va'dediîen tedbirlerin sonucu ne olmuştur? 

2. — Sayın Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 
Türk - Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesini amaç 
alan teşebbüslerinde ve Yunan Dışişleri Bakanı 
ile özel temaslarında, Batı - Trakya'daki Türk
lerin içinde bulunduğu boğucu durumu ferahla
tıcı tedbirler üzerinde duruyor mu? 

3. — Türk - Yunan kültür ilişkilerini tanzim 
etmek ve yürütmekle görevli Millî Eğitim Ba
kanlığı, yukarda sözü edilen yazı dizisini dik-

I katle incelemiş midir? Bu yazıdaki bilgileri na
sıl değerlendirmektedir? Ne gibi tedbirler al
maktadır? 

4. — Batı - Trakya'da öğretmen olarak çalı
şırken, böylesine ciddî bilgiler toplıyan ve millî 
menfaatlerimizi gözeterek bize bu ilginç yazı di
zisini sunan değerli öğretmen Ünal Türkeş'i tal
tife lâyık görmez misiniz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 00298 
25.10.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24 . 6 .1971 tarih ve 7/620 - 8919/29228 
sayılı yazılarınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ba
tı - Trakya'da yaşıyan Türklerin durumuna dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm, 
Batı - Trakya'da yaşıyan Türklerin durumuna 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Demokrat izmir Gazetesinde Ünal Türkeş im
zası ile yayınlanan «Batı - Trakya'da 4 yıl; Unu
tulmuş Türkler» başlıklı yası dizisi incelenmiş
tir. 

Türk - Yunan Kültür Prokolü muvacehesin
de, Bakanlığımıza düşen mevzular üzerinde has
sasiyetle durulmaktadır. 

Mütekabiliyet çerçevesi dâhilinde Batı -
Trakya'da soydaşlarımızın eğitim ve öğretim 
meselelerine ciddî surette eğilmiş durumdayız. 

Bu esastan hareket edilerek, 1970 - 1971 öğ
retim yılı içinde Bakanlığımızca Batı - Trakya 
Türk azınlık liselerine yeteri derecede ders araç
ları gönderilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türk azınlık ilkokullarının ihtiyacı 
olan ders araç ve gereçlerinin Dışişleri Bakan
lığı kanaliyle tesbit ettirilerek, 1971 - 1972 öğ
retim yılında giderilmesi, geçen yıl içerisinde 
Batı - Trakya'daki Türk azınlık okullarının 
kütüphanelerine gönderilen kitaplara ilâveten, 
bu yıl da daha çok kitap gönderilmesi ve ders 
kitapları konusunun mütekabiliyet prensipleri 
çerçevesi içerisinde halledilmesi için çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Batı - Trakya'daki Türk azınlığının eğitim 
ve öğretim sorunlarının çözümlenmesi yolunda
ki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Kıyı - Yunan Dairesi 
Gn. Md. 

521.117 - 939/88 
Ankara 

18 . 8 . 1971 

Konu : Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'm yazılı 
soru önergesi cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Haziran 1971 tarihli ve Kanunlar 

Müdürlüğü 3919/29228-7/620 sayılı yazıları. 
Batı Trakya'da yaşıyan Türklerin durumu

na dair, Aydın Milletvekili M; Kemal Yılmaz 
tarafından verilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay 

Millî Eğitim Bakanlığınca Batı Trakya'da 
kontenjan öğretmeni olarak 4 yıl süre ile gö
revlendirilen Ünal Türkeş'in «Demokrat İz
mir» Gazetesinde yayınlanan yazı serisi, Batı 
Trakya'da yaşıyan soydaşlarımızın durumları
na dair gerçeğe uygun izlenimler yanında yan
lış veya yanıltıcı bilgiler de ihtiva etmektedir. 
Ayrıca Lozan Andlaşmasından bu tarafa Türk 
Hükümetince izlemen, Batı Trakya'daki soydaş
larımızın Yıunan vatandaşlık haklarından ve 
meşkûr Andlaçımanın sağladığı azınlık huku
kundan tam olarak yararlanarak yaşamalarına 
ve gelişımelerini temin politikası ile teni düşen 
ve Batı Trakya üzerinde toprak emelleri bes
lendiği yolunda iddialara meydan verebilecek 
hususlar da bu yazılarda yer almaktadır. 

Batı Trakya'da soydaşlarımızın mâruz kal
dığı baskılar ve Yunan makamlarımın soydaş
larımıza karşı davranışları Atina Büyükelçili
ğimiz ve Gümülcine Başkonsolosluğumuzca ya
kından izlenmekte ve yapılan teşebbüslerle du
rumun düzeltilmesine çalışılmaktadır. Ancak 
Batı Trakya'daki soydaşlarımızın durumu in
celenirken bunların İstanbul Rum azınlığından 
çok değişik bir bünyeye sahip bulundukları 
gerçeğini göz önünde tutmak gerekir. Genel
likle tarımla meşgul olan ve az çok geniş bir 
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bölgeye dağılmış bulunan Batı Trakya Türk 
toplumunun sosyal, ekonomik ve eğitim sorun
ları taJbiatiyle özellik taşımakta ve bu sorunla
ra nisbeten muhakkaktır ki Batı Trakya Türk 
azınlığı Lozan'dan bu yana bilhassa kültürel ve 
s'osyal alanlarda oldukça önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. Bu arada mahdut bir zümre dı
şındaki geniş soydaş topluluğunun Atatürk 
devrimleri istikametinde takdir edilecek bir ge
lişme içinde olduğunu da kaydetmek gerekir. 

Hükümetimiz Türk azınlığının çeşitli sorun
ları üzerine dikkatle eğilmeye devam etmekte
dir. Esasen azınlıklar sorunu Türk - Yunan iki
li ilişkileri içinde önemli bir yer işgal etmekte 
ve soydaşlarımızın .sorunlarına hal çaresi bul
mak için Bakanlığımızı icabında diğer ilgili ku
ruluşlarla da istişare suretiyle devamlı bir faa
liyet göstermektedir. 

5. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu'nun, 1966 yılı başından itibaren 1970 yılı 
sonuna kadar yapılan toplantı ve gösteri yürü
yüşleri sayısına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun cevabı (7/642) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıda maddeler halinde sıralanan husus

larım Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygı
larımla rica ederim. 16 . 7 . 1971 

Kayseri Milletvekili 
Hayrettin Nakihoğlu 

I. 1906 yılı başından 1970 yılı sonuna ka
dar Türkiye'de, 171 sayılı Kanun kapsamına gi
ren kaç toplantı veya gösteri yürüyüşleri yapıl
mıştır. (Her sene içinde yapılan toplantı veya 
gösteri yürüyüşü iki ayn kalem halinde.) 

1. 'Gösteri yürüyüşlerinden kaç adedi (se
neler, ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) 171 sayı
lı Kanunun 13 ncü maddesi uyarınca kanunsuz 
sayılmış ve dağıtılmıştır? 

2. 171 sayılı Kanunun 13 nm maddesinin 
7 nci hemıdinde sayılan yasak toplantı ve g'ös-
teri yürüyüşlerinde veya 14 ncü maddenin tat
bikatında veyahut fakültelerdeki Silâh arama
larında kaç kişi hangi suçlardan ve hangi ta
rihlerde zabıtaca yakalanmıştır? 

Yakalananların ad ve soyadları ile öğrenci 
olup olmadıkları veya meslekleri, öğrencilerin, 
öğretmen, işçi, ve memurların bağlı olduğu 

müessese, klüp, federasyon veya konfederas
yon, kaydı mevcut ise bağlı oldukları siyasi 
partiler. 

3. Zabıtaca yakalananlardan kaç kişi han
gi suçlardan tutuklanmış, mahkûm olmuş ve 
beraat etmiştir. 

II. 1966 - 1970 yılları arasında «3512 ve 
624 sayılı kanunlara tabi dernek ve kuruluş
lardan ; 

1. Gayesi dışında faaliyette bulunan kaç 
kuruluş hakkında soruşturma açılmıştır. 

2. — Bu kuruluşların kaç bildirisinde suç 
unsuru görülerek kovuşturmaya tevessül edil
miştir. 

3. 3512 sayılı Kanuna muhalefetten kaç 
kuruluş hakkında soruşturma açılmıştır. 3512 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesine aykırı tutum 
ve eylemden kaç kuruluş veya yöneticileri hak
kında takibata geçilmiştir. 

i l i . Aynı dönemde kaç dâva zaman aşımı 
yönünden düşmüştür. 

IV. Aynı dönemde; T. C. K. 141 ve 142 nci 
maddeleri uyarınca kaç dernek, teşekkül veya 
şahıs hakkında takibata girişilmiştir. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26.10.1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. D. 2./194565 

Konu : Kayseri Milletvekili Hay
rettin Nakiboğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı iSekreterliği-

nin 22 . 7 . 1971 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/642 - 4070/30763 sayılı yazısı. 

1966 yılı başından 1970 yılı sonuna kadar 
yurdumuzda düzenlenen toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri ile kanunsuz toplu hareketler ve hak
larında işlem yapılan kuruluşlar hakkında Kay
seri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu tarafın
dan verilen 16 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinde değinilen hususlarla ilgili olarak 
Bakanlığımıza intikal etmiş olan bilgiler aşağı
ya çıkarılmıştır. 

1. 1966 yılı başından 1970 yılı sonuna ka
dar yurdumuzda yapılan toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin mukayeseli cetveli ilişik olarak 
sunulmuştur. (Ek-1) 
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2. 1966 yılı başından 1970 yılı sonuna ka
dar 171 sayılı Kanun muvacehesinde kanunsuz 
sayılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri de dâ
hil olamak üzere (Grev ve boykotlar hariç) 
polisin müdahale ettiği (208) kanunsuz toplu 
hareket vukubulmuştur. 

a) Güvenlik kuvvetlerince fakülte, yüksek 
okul ve öğrenci yurtlarında 1966 yılından 1970 
yılı sonuna kadar yapılan aramalarda cem'an 
(309) kişi yakalanmış ve haklarında gerekli 
kanuni işlem yapılmak üzere göz altına alın
mıştır. Yakalanan bu şahıslar, genel olarak, 
silâh veya patlayıcı madde bulundurma, dağıt
ma, yaralama, işkence etme, öldürme, silâh ka
çakçılığı, asker kaçaklığı, muhtelif kanunsuz di
renme, işgal, saldırı gibi hareketlerin failleri 
olarak mahallî C, Savcılıklarına sevk edilmiş
lerdir: 

3. 1966 yılı başından 1970 yılı sonuna kadar 
171 sayılı Kanuna aykırı ve gösteri yürüyüş
leriyle diğer (kanunsuz toplu olayların ve fa
külte, yüksek okul ve öğrenci yurtlarında yapı
lan aramalarda muhtelif fiillerin faili olarak 
güvenlik kuvvetlerince yakalanıp adalete veri
lenlerin genel toplamı; 

a) 171 sayılı Kanuna aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşü sanığı (1 913), 

b) Kanuni olaylı toplantı ve gösteri yürü
yüşü sanığı (183), 

c) işgal, fiilî durum ve bunlara benzer ka
nunsuz toplu hareketlerin (Boykot ve grevler 
hariç) sanığı (670), 

d) Fakülte ve yurtlarda yapılan aramalar
da yakalanan muhtelif fiillerin sanığı (309), 

Olmak üzere cem'an (3 075) kişidir. 
Kanunsuz toplu hareketlerin sanıklarının 

açık kimliklerine, siyasi tutum ve davranışları-

26 . 11 . 1971 O : 1 

i na, hangi kuruluşun mensubu olduklarına, hak-
I larında yapılan adlî işlemlere dair bilgiler şah-
| si dosyalarında mevcudolup, bunlar Bakanlığı-
j mızda genel olarak tasnife tabi tutulmaktadır. 

Bu tasniflere göre hazırlanan ve 1966 yılı ba
şından 1970 yılı sonuna kadar meydana gelen 
kanunsuz toplu hareketlerin sanıklarının kuru
luşlara dağılımını gösterir bir cetvel ilişik ola-

I rak sunulmuştur. (Ek - 2) 
Sanıkların hangi kuruluşa mensubolduğu 

hususu, o kuruluşa kayıtlı üye olup olmadığına 
bakılmaksızın, katıldığı toplu hareketin amacı, 
faaliyet gösterdiği çevre veya grupun genel tu
tumu nazarı itibara alınarak tesbit edilmiştir. 

Kanunsuz toplu hareketlerin en çok vuku- • 
I bulduğu İstanbul ve Ankara valiliklerinden alı-
I nan rakamlara göre : 

Öğrenci sanıkların % 80 ini Dev - Genç, 
T. İM. G. T. ve bunlara bağlı veya aynı para
lelde olan kuruluşlara, % 20 sini de Ülkü 
ocakları, M. T. T. B. ve bunlara bağlı veya ay
nı tutumlu teşekküllere mensup öğrenciler teş-

; kil etmektedir. 
işçi sanıkların % 90 mı DÎSK'e bağlı sendi

kalar teşkil etmektedir. 
i 4. Kanunsuz toplu hareketlerin sanığı ola

rak güvenlik 'kuvvetlerince yakalanıp adalete 
I verilenlerden 323 ü beraet etmiş, 115 i 416 Tl. 
| ilâ 3 900 Tl. para, 5 avdan 2 seneye kadar ha-
| pis cezalarına mahkûm olmuşlardır. Diğerleri-
j nin duruşmaları devam etmektedir. 
I 5. 1966 yılı başından 1970 yılı sonuna kadar 

kaç kuruluş hakkında ne gibi işlem yapıldığını 
j gösterir cetvel ilişik olarak sunulmuştur. (Ek - 3) 
| Arz ederim. 
i Eki : 3 cetvel. 
| Hamdi Ömeroğlu 
j İçişleri Bakanı 
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Ek - 1. 
Toplantı ve yürüyüşler 

Yıllar 

1906 
1967 
1968 
1909 
1970 

Yekûn 

Kanuni 
Olay 

64 
48 

116 
258 
157 

644 

Kanuni 
Olay 

2 
3 
4 
7 
4 

20 

olaylı 
Sanık 

8 
28 
29 

!100 
23 

183 

Kanunsuz 
Olay 

14 
10 
35 
32 
22 

113 

Sanık 

230 
74 

419 
258 
932 

1 913 

Ek - 2. 

1906 yılı başından 1970 yılı sonuna kadar kanuni olaylı veya kanunsuz toplantılar, işgal, fiilî 
durum ve buna benler kanunsuz hareketlerle fakülte, yüksek okul ve öğrenci yurtlarında yapılan 

aramalarda yakalanan mulhtelif suçların sanıklarının yekûnunu gösterir cetvel 

Öğrenci kuruluş- Işçî kuruluş- Diğer kuruluş- Hiçbir kuruluşa 
larına mensup larına mensup lara mensup mensufbolmıyan 

Hareketin mahiyeti Sanık adedi ısanık adedi sanık adedi sanık adedi 

Kanunsuz toplantı ve gösteri 
yürüyüşü 726 637 04 496 
Kanuni olaylı toplantı ve gös
teri yürüyüşü 120 11 10 42 
İşgal, fiilî durum ve buna ben
zer kanunsuz hareketler 385 285 
Fakülte, yüksek okul ve yurt
larda yapılan aramalarda ya
kalanan muhtelif suçların sa
nıkları 309 

Yekûn 1 540 933 64 530 

Ek - 3. 
Gayesi ^dışında faaliyet gösteren dernekler 

Nev'i 1966 1967 1968 1909 1970 

3512 sayılı Kanuna göre kurulup gayesi dı
şında faaliyet gösterdiğinden takülbat yapılan 24' 33 39 47 59 

024 sayılı Kanuna göre kurulup Devlet Per
sonel sendikalarından gayesi dışına çıkanlar 
hakkında yapılan takibat —< — — — — 

3512 sayılı Kanuna göre kurulup dağıttığı 
bildirilerde suç unsuru görülen dernekler 17 15 21 19 74 
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Nev'i 

624 sayılı Kanuna göre kurulup dağıttığı bil
dirilerde suç unsuru görülen personel sendi
kaları 

3912 sayılı Kanuna göre kurulup Kanunun 
13 ncü maddesine göre hakkında kanuni iş
lem yapılan 

Zamanaşımına uğrıyanlar 

141 ve 142 nci madde uyarınca hakkında a'dlî 
işlem yapılanlar 

6'. •— Burdur Millet vekili Nadir Yavuzkan'-
in, Antalya karayolları bölgesinin 1965 - 1970 
yılı sonuna kadar olan tahsisat ve harcamaları
na dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Ca
hit Karaka.fın cevabı (7/643) 

Milleti Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is

tirham ederim. 
19 . 7 . 1971 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

1. Antalya Karayolları Bölgesinin 1965 dâ
hil, 1970 yılı sonuna kadar tahsisatları nedir? 

2. Antalya Bölgesinin 1965 dâhil, 1970 so
nuna kadar, bölgesine dâhil illerin her birinde 
yaptığı harcamalar genel olarak ne olmuştur? 

3. İsparta - Ağlasun - Çeltikçi bağlantısı 
yolunun yapılmasına başlanmasından bitimine 
kadar ne kadar para harcanmıştır? 

4. Burdur - Antalya yolu üzerindeki Çeltik
çi belinde güzargâh değişimi projesi ne zaman 
bitirilebilecek, inşaatına ne zaman başlanabile
cektir? 

5. Fethiye - Burdur arasında asfalt yol ya
pılması işinin tatbikatı ne zaman baglıyabilecek-
tir? Hazırlıkların süratlendirilerek bitirilme
si. için öncelik tanınmasını faydalı bulmakta mı
sınız? 

6. Burdur - Yeşilova üzerinden Denizli ir-
tibatınin tamamen asfalt yapılması için hazırlık 
var mıdır? 

7. Burdur ilindeki genel yollar üzerinde 
bulunan merkezlerden, Burdur, Yeşilova, Güney, 

1966 1967 1968 1909 1970 

— — v— 2 2 

13 18 14 19 74 

9 13 21 19 23 

4 9 7 9 12 

Karamanlı, Tefenni, Cavdır, Beykoy, Gölbisar, 
Altmyayla, Ağlasun ve Bucak'ta şimdiye ka
dar şehir içi asfaltlama faaliyetinde bulunul
muş mudur? Hangisinde bulunulmuştur? Ya
pılanlar yeterli midir? Yetersiz olanların yeter
li seviyeye çıkarlııması programlanmış mıdır? 
Asfaltlama yapılmıyan merkezlerden hangile
rinde ne zaman asfaltlama yapılacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
(Sayı : 039 

(Konu : Burdur Milletve
kili Nadir Yavuzkan'm 

yazılı sorusu. 
1 Kasım 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 7 . 1971 gün ve 7/643/40®5-30870 

sayılı yazınız. 
Antalya Karayolları Bölgesinin 1965 - 1970 

yılı sonuna kadar olan tahsisat ve harcamala
rına dair Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
i'iı yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlü
ğüne 1965 yılından itibaren verilen ödenekler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı Verilen ödenek 
(1 OOÛ TL.) 

1965 28 947 
1966 39 177 
1967 40 112 
1968 48 394 
1969 192 449 
1970 100 062 
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i2. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 1065 yılı dâhil, 1970 yılı sonuna kadar illere göre 
harcamaları aşağıda gösterilmiştir. 

Harcamalar (1 000 TL.) 
1965 1966 1957 1968 1969 1970 

Antalya 
Burdur 
İsparta 
Muğla (Fethiye) 
Denizli 

13 447 
5 757 
— 

3 084 
6 659 

16 858 
10 149 
9 044 
3 126 
— 

16 042 
7 340 

. 14 005 
2 725 
— 

122 039 
7 149 

16 827 
2 379 
— 

25 330 
7 742 

17 239 
2 138 
— 

32 620 
8 710 

21 817 
3 515 
— 

3. 40 kilometrelik kesimi Burdur ili sınır
ları içinde kalan İsparta - Ağlasun - (Çeltikçi -
Bucak) iltisak! yolunun yapımı için harcanan 
para 8 811 000 liradır. 

4. İBurdur - Antalya yolunun 19 + 000 — 
27 + 000 kilometreleri arasında yer alan Çeltik
çi Beli varyantının etüt isleri 1971 yılı içinde 
tamamlanmıştır. 

(Söz konusu yol 1972 yılı program tasarısına 
konmuştur. Programın kesinleşmesi halinde ça
lışmalara başlanabilecektir. 

5. Burdur - Fethiye yolunun 70 kilometre
lik bir bölümünü kaplıyan Burdur - Tefenni 
arasının yapımma 1971 yılı tatbikat programı 
gereğince başlanmıştır. İBu kesimin 7 + 750 — 
48 + 000 ikilonıetrder arasının toprak ve »üst 
yapı işleri, 7. + 750 — 26 + 0O0 kilometreler 
arasının sanat yapıları tamamlanmıştır. 70 kilo
metrelik Burdur - Tefenni yolunda bütün top
rak işlerinin 1971 yılı sonuna kadar bitirilmesi
ne çalışılmaktadır. 

Burdur - Fethiye yolunun ayrı bir bölümünü 
tenkil eden 19 kilometrelik Gc.Msar - Altınyaya 
(Dirimi) arasının yapım ve onarım işlerinin ta
mamlanmasına çalışılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan iki kedinin asfaltlana-
bilmesi için yapım ve onarım işlerinin tamam
lanması gerekmektedir. 13. Bölge Müdürlüğün
ce, bu maksatla, her iki güzergâh için birer kon-
kasör şantiyesi faaliyete geçirilnnştir, 

Burdur - Fethiye aracındaki diğer kesimler 
bütçe imkânlarımıza,müteakip yıllarda göz önü
ne alınacaktır. 

6. (Burdur - Yeşilova yolunun, 5 nci madde
de açıklandığı üzere, 129 f 009 kilometreye ka
dar olan kesiminin yapımı tamamlanmıştır. 

•29 + 000 (Karaçal) — 59 -I- 000 (Yeşilova) 
kilometreler arasının etüt işleri devam etmek
tedir. 

İ59 f 000 — 77 + 000 '(Denizli Hd.) kilomet
reler arasının asfaltlanabilmesi için gerekli as
falt mıcırını elde etmek amaciyle Yeşilova'da 
'bir elek şantiyesi faaliyete geçirilmiştir. 

7. Burdur ilindeki merkezlerden Burdur, 
Yeşilova, Karamanlı, Tefenni ve Ağlasun ge
çişleri asfaltlanmış olup, her türlü şartlar için 
yeterli durumdadır. 

Bucak geçişinin onarımı tamamlanmış, ge
rekli görülen kesimleri asfalt kaplamaya ha
zırlanmıştır. 

G-ölhisar, Altınyaya ve Sertaç geçişleri 1971 
yılı içinde asfalt kaplamaya hazırlanacaktır. 

Beyköy yolu Bakanlığımızı ilgilendirmemek
tedir. Güney köyü geçişi ise, çevre yolu niteli
ğinde olup Yeşilova - Denizli hududu güzergâhı
na dâhildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
akaryakıt fiyat arlısında Hükümetin ihmalkâr 
davranışına ve bu artıştan kimlerin haksız ka
zanç el do elliğine dair soru önergesi ve Başba
kan Nihal Erim'in cevabı (7/654) 

21 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başıbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 

istanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

1. Akaryakıt fiyatlarına ne miktar zam 
yapılacağı alâkalı Bakan tarafından 16 Tem-
cnua 1971 günü Türkiye Radyolarında yayınla
rdan ve aynı gün gazetelerde çıkan resmî demeç
te açıklanmıştır. 

119 - -



M. Meclisi B : 7 26 . 11 . 1971 O : 1 

12. İBuna rağmen aynı gün zam yapılmamış 
ve yapılan zam miktarları 21 Temmuz 1971 
günü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

!Bu ımüddet içinde spekülatörlerin haksız ka
zanç sağlamasına ,sebebolunmuş ve bu hale Tür
kiye'de ilk defa raslanmıştır. Bilindiği gibi bu 
zamlar daha evvel açıklanmaz ve stok yapacak
lara fırsat verilmez ve hiç kimse haksız ve ver
gisiz kazanç elde etme imkânını bulamazdı. 

Nitekim bu zacn haberini önceden haber alan 
bayiler istanbul'da 10 gündür bilhassa süper 
ibenzin satışı yapmamışlardır. 

3. 'Bu ihmalkâr hareketten dolayı Hazine
nin zararı ne kadardır? Niçin bu şekilde tatbi
kat yapılarak kimler ne kadar haksız ve vergi
siz kazanç sahibi edilmiştir? 

T. C. 
(Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-113/12667 

Ankara 

15 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 7 . 1971 tarih ve 7/654-4120/ 

31121 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, akarya
kıt fiyatlarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca açıklandıktan sonra kimlerin haksız 
kazanç elde ettiklerine ilişkin 21 . 7 . 1971 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha ola
rak eklice sunulmuştur. 

ISaygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

IBaşbakan 

istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, akaryakıt 
fiyatlarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığınca açıklandıktan sonra kimlerin haksız ka
zanç elde etiklerine ilişkin 21 . 7 . 1971 tarihli 

yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Akaryakıt fiyatlarına ne miktar zam yapı
lacağı hususu açıklanmadan önce gazetelerde 
haber olarak yayınlanmış ve bu zamlar oldu

ğundan yüksek gösterilerek neşriyat yapılmış
tır. 

Akaryakıt fiyatlarının yükseltileceği, OPE'C 
Devletlerince hampetrol fiyatlarına yapılan 
zamların ilân edildiği tarihten beri bu işle 
yakından iştigal eden kimseler tarafından esa
sen bilinmekte ve beklenmekte olduğundan, 
asılsız haberlere son vermek ve huzuru iade 
etmek için kesin zam miktarlarını açıklamakta 
herhangi bir mahzur mütalâa edilmemiştir. 

16 . 7 . 1971 günü Türkiye radyolarından 
yayınlanan demeçten sonra fiyatların 21.7.1971 
tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasının 
spekülatörlere haksız kazanç sağladığı iddia 
edilemez. 

Zira, akaryakıt istasyonlarında muayyen 
bir seviyenin üstünde stok tutmak imkânı mah-
dudolduğu gibi, nakliye rayiçlerinin çok düşük 
olması, bu süre zarfında istasyon sahiplerinin 
normal kapasiteleri altında satış yapmalarına 
sebebiyet vermiştir. 

Akaryakıt müessese ve şirketlerine gelince, 
fiyat değişikliği tarihinde stoklarında bulunan 
benzin, gazyağı ile motorin miktarları ilgili Ba
kanlıkça tesbit edilmekte, eski ve yeni fiyatlar 
arasındaki fark Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu 
yoluyle tahsil edilmektedir. Bu bakımdan, şirket
lerin hateız kazanç sağlamaları kesinlikle ön
lenmiş olmaktadır. 

Diğer taraftan, zamların evvelce gizli tutul
masının, sebebi, fiyat artışlarının münhasıran 
vergi yükselmelerinden meydana gelmesi ve 
mevzuata göre değişiklik tarihinde stokta bu
lunan akaryakıttan «'Stok Vergisi» alınması idi. 
Bu fiyat, artışından mütevellit olmıyan farkla
rın ise, fiyat değişikliği tarihinde ayarkayıt 
acenta ve bayilerinin stoklarında bulunan mal
lardan tahsili öngören bir hukukî dayanak bu
lunmamaktadır. 

Ayrıca, süper benzinin mevcudolnıamasmın 
sebebini yapılan zamıma -bağlamak da müm
kün değildir. Zira, zam miktarı aynı seviyede 
bulunmasına rağmen, süper benzin satışı nor
mal benzinin % 3,3 ü, motorinin % 1,9 u nisbe-
tinde olduğundan, stoktan kazanç sağlamayı 
düşünecek spekülatörler için süper benzin yeri
ne normal benzin ve motorin stok etmek daha 
kârlı olacaktır, ilişik cetvelin tetkikinden anîa-

— 120 — 
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şılacağı üzere, 12 . 7 . 1971 tarihinden 21.7.1971 
tarihine kadar anadepolarda bulunan stok mik
tarlarında bariz fark.-ar görülmemektedir. Bu 
da akaryakıt acenta ve bayilerinin bu süre zar
fında anormal çekişlerde bulunmadıklarının ve 
dolayısiyle stok yapmadıklarının en canlı de
lilidir. 

12 

Yukarıda açıklandığı üzere 21 . 7 . 1971 
tarihinde yapılan fiyat değişikliği dolayısiyle 
gerek akaryakıt tevzi müessese ve şirketleri
nin, gerekse acenta ve bayilerin haksız ve ver
gisiz kazanç sağlamaları söz konusu değildir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başhakan 

. 7 . 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1971 - 21 . 7 . 1971 tarihler". 

Günler 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

. 7 . 1971 

Süper 
Benzin 

6 971 
5 406 
5 119 
5 690 
7 153 
6 917 
6 686 
7 073 
5 386 
6 599 

arasındaki 
(Ton) 

Normal 
Benzin 

76 834 
83 257 
83 897 
87 848 
82 993 
82 519 
8 198 
77 628 
78 511 
75 361 

günlük stok (miktarları 

'Gazyağı 

29 648 
35 799 
33 334 
32 176 
32 997 
32 855 
32 168 
36 108 
36 313 
36 001 

Motorin 

95 900 
100 382 
99 342 
94 178 
99 027 
m 328 
99 429 
98 383 
87 703 
96 381 

8. — teel Milletvekili ('elâl Kargûı'mn, -me
mur ve isçilerin erlikte geven sürelerinin emekli
lik ve siogrta kapsavmıa dâhil edilmesine dair so
ru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı 
(7/657) 

Millet Meclisi Ba^kanhğma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

28 . 7 .1971 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Memur ve işçilerin erlikte geçen müddetleri
nin emekliliğe ve sigortaya dâhil edilmesi mese
lesi bugün için toplumumuzun öncelikle halledil
mesi lâzımgelen başlıca sorunlarından biridir. 

Bugün vatan görevlerini yedek subay olarak 
yapanların, askerlikte geçen müddetleri memu
riyete intisaplarında hem terfilerine ve hem de 
emeklilik sürelerine eklenirken, vatani görevle
rini er olarak yapanların bu görevdeki geçirdik
leri müddetin hem memuriyette terfi ve emekli
liğe sayılmaması, ve hem de Sigorta kapsamına 
dâhil edilmemesi düzenimizin en büyük sosyal 

adaletsizlik kamburlarından birini teşkil etmek
tedir. 

Yeni Personel Kanununa göre bu durumda 
bulunan vatandaşlarımızın bu haktan yararlan
dırılmaları karcısında bu kanunun tatbikinden 
önce aynı durumda olan yüzbinlerce vatandaşı
mızın halen bu haktan yararlandırılmaması an
lamsız ve çok haksız bir davranıştır. 

Erlikte geçen sürelerin Emeklilik ve Sigorta 
kapsamına dâhil edilmesi için Meclise verdiğim 
kanun teklifleri bir yıla yakın bir zamandır ko
misyonlarda bekletilerek gündeme alınmamak
tadır. Bu da bu konuda başka bir gariplik örne
ğidir. 

Hükümetinizin en kısa zamanda bu meseleyi 
halletmek için bir çalışması var mıdır? Böyle 
bir çalışması var ise bu çalışma hangi safhada
dır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 23.10.1971 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı: 77 - 66/13144 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 8 . 1971 tarih ve 7/657 - 4132/31359 

sayılı, yazınız. 
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tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, memur ve 
işçilerin erlikte geçen sürelerinin emeklilik ve 
sigorta kapsamına dâhil edilmesine ilişkin 
28 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı üç nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erini 

Başbakan 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, memur ve iş
çilerin erlikte gecen sürelerinin emeklilik veya 

- sigorta kapsamına dâhil edilmesine ilişkin 
28 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı prim 
esasına göre kurulmuş bulunduğundan, bu San
dık Kanununa tabi olarak geçen ve primi öde
nen sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bu
lunmaktadır. Yedek Subay Okulunda geçen sü
re ile muvazzaf askerlikte er olarak geçen süre
ler Sandığa tabi aylıklı bir görev mahiyetinde 
olmadığından ve dolayısiyle bu süreler için prim 
ödenmediğinden, emeklilikte sayılmamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 81 -
85 nci maddeleriyle muvazzaf askerlikte er ola
rak geçen sürelerin kıdemde sayılması hakkın
da yeni bâzı hükümler getirilmiştir. Aslında 
muvazzaflık hizmeti kıdemde sayıldığından 
emeklilikte de sayılması yukarıda işaret edildi
ği üzere, prim ödemesiyle mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun, sigortalılık süresinin tesbitine dair 
108 nci maddesine göre, muvazzaf askerlikten 
önce sigortalı olup da askere gidenlerin, askerlik
te geçen süreleri için, prim dahi ödenmeden bu 
hizmetleri sayılmaktadır. 

Konu ayrıca Emekli Sandığı Kanununda ya
pılacak tadiller meyanmda dikkate alınmak üze
re not edilmiş bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

9. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
T. M. Ofisinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk
lara dair soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Ayhan Çilingir o ğlu'nun cevabı (7/663) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki siorumun Sanayi ve Ticaret Balka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

5 . 8 . 1971 
Ankara Milletvekili 

Kemal Ataman 

1. Bu yıl yurdumuzun 12 milyon tonluk bir 
hububat rekoltesine ulaşacağı yetkili bakanlık
ça ifade edildiği halde Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce Amerikandan 500 bin tıon 
buğday ithalime neden lüzu'm görülmüştür? 

2. T. M. O. Genel Müdürü Adem Karael
mas'm göreve, başladığı günden bugüne dek 
yüksek kademedeki idarecilerle sulbe müdürle
ri, muavinleri ve müfettişlerden kimlerin nere
lere tâyin dildiği ve nakillerinin gerekçeleri ne
lerdir? 

S. T. M. O. Genel Müdürünün işe başladığı 
tarihten bugüne kadar kendisi ve Ofis mensup
larından kimlerin ne maksatlarla dış seyahat
lere gönderildiği ve bu seyahatler için yapılan 
masrafların miktarı nedir? 

4. (Ofisin Amerikandaki büro'suna kimlerin 
gönderildiği, ne maksatla gönderildiği ve bun
ların. nitelikleri? 

5. Persionel Kanununun âmir hükümlerine 
rağmen ihtüsas, istisna ve barem içi kadrolarda 

I çalışanlara kanunsuz kaidemle terfii verilip ve
rilmediği ve ihtisas kadrolarının yerinde kulla
nılıp kullanılmadığı? 

6. Ofisin ekmek satış mağazasında zimme
tine 25 bin lira geçiren memur hakkında kanu
ni kovuşturma yapılıp yapılm'adığı? 

7. T. M. O. Genel Müdürünün Sağlık Cemi
yetine ait Silivri kamp tesislerinde Genel Mü
dürün misafiri olarak bugüne kadar kimlerin 
ağırlandığı, masraflarının nereden karşılandığı, 
bu kamp devresinde Genel Müdürün emrine kaç 
lojman verildiği? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı! 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/397 

5 . 11 . 1971 
Millet 'Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 8 . 1971 tarih ve 7/603-4181/31716 
sayılı Başbakanlığa muhatap yazıni'z. 

Ankara Mille>bvekili Kemal Ataman'ın Top
rak Mahsulleri Ofisinde yapıldığı iddia edilen 

I yolsuzluğa dair 5 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru 
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önergesi ile alâkalı, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğünce verilen bilgilere dayanılarak 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm yazılı 
ısoru önergesi ile ilgili T. M. O. Genel Müdürlü
ğünce verilen bilgilere dayanılarak hazırlanan 

'Bakanlığımız cevabı 

Cevap 1. ıBu yıl üretimin iyi olması nedeni 
ile 500 bin tonluk ithalât yapılması bahis konu
su olmayıp yapılan ithalât geçen yıla ait bulun
maktadır. 

Bilindiği üzere, ilgili kanun ve kararname
ler gereğince halkımızın ve ordu birliklerinin 
ekmeklik buğday ihtiyacını ve güvenlik stoku
nu tesisle mükellef bulunan Toprak Mahmulleri 
Ofisi 1970/1971 kampanya dönemi olan 1.6.1970/ 
31.5.1971 tarihleri arasında yapacağı 1 375 000 
ton satışa takabül eden buğdayı ihtiyaç mahal
linde bulundurmak zaruretindedir. Haziran ve 
Temmuz satışları olan 150 000 ton buğday ile 
300 000 tonluk güvenlik stoku yekûnu olan 
1 825 000 tonluk buğday stokunu realfee edebil
mek İçin 1 000 000 tona kadar buğday ithal et
tirmeye 7/628 sayılı Kararname ile Ticaret Ba
kanlığı yetkili, kılınmıştır. 

Memleket döviz rezervlerinin azlığı bu itha
latın daha ziyade ikili anlaşmalar, hibe ve yar
dım yolları ile teminini zorunlu kıldığından 
Amerikandan PL 480 sayılı Kanuna göre 40 yıl 
vadeli 500 000 ton buğday temini hususunda 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 26 . 3 . 1970 tari
hinde 674 sayılı yazı ile Ticaret, Maliye ve Dı
şişleri bakanlıklarına yapmış olduğu müracaat 
uzun süren müzakerelerden sonra 29 . 1 . 1971 
tarihinde sonuçlandmlab'ilmiştir. 

Anlaş'ma akdinden itibaren otorlzasyon neş
ri, ilâna çıkılması ve sair formalitenin ikmali 
!bir aylık bir zamanı gerektirmektedir. 

Bu itibarla, Amerika 1dan yapılan 463.000 
tonluk buğday ithalâtının ilk mubayaasına an
cak Şubat ayı sonlarında başlana/bil'mlştir. Bu 
tarihilerde Amerika piyasasından çeşitli ülkele
rin bilhassa Hindistan ve Pakistan'ın devamlı 
mubayaada bulunmaları buğday ve gemi temi
ninde güçlüklerle fearşılaşılmasını mucibolmuş 

ve mubayaada müsait fiyat bulundukça partiler 
halinde yapılmak suretiyle 250 000 tonluk kıs
mı yurda Türk gemileri ile getirilmiştir. 

Ayrıca, Kanada ̂ dan 96 000 ton hibe ve ital
ya ile Belçika 'dan 28 900 ton buğday yardımı 
alınarak 1970 - 1971 kampanya döneminde ce
man 587 900 ton buğday ithalâtı yapılarak ih
tiyacın giderilmesine çalışılmıştır. 

Birleşik Amlerika^dan geçen yıl ihtiyacı için 
yapılan 463 000 tonluk ithalâtın bir kismunı, yu
karda açıklanan nedenler dolayıSiyle Haalran 
ve Temmuz aylarında getirmlek mümkün ola
bilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi geçmiş yılların tec
rübelerinden de yararlanarak 31.12 .1971 tari
hinde sona erecek olan ve şartları tamamen de
ğiştirilerek ağırlaştırma ihtimali bulunan PL 
480 sayılı Kanuna göre geçmiş kampanya dev
resinin ihtiyacını temin etmemiş olsaydı 1969 
yılında olduğu gibi îstanlbul ve izmir gibi bü
yük şehirler ekmeklik sıkıntısı ile karşılaşabilir 
ve serbest döVizl buğday ithal etme durumun
da kalabilirdi. 

Bu itibarla, serbest döviz kaynaklarımızın 
kısır oluşu, anlaşmalar yoluyla veya uzun va
deli kredilerle buğday teminini zorunlu kılmak
tadır. Birleşik Amerika'da yıllardan beri PL 480 
sayılı Kanuna göre yapılan buğday ithalâtı 40 
yıl vadeli olarak yapılmaktadır. Mezkûr kanun 
31 . 12 . 1971 tarihinde sona ereceğinden 1971 
yılı istihsal devresine kadar olan buğday açığı
nın bu kanundan istifade edilerek ithali mem
leketimiz bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Bütün bu tedbirlere rağmen Toprak Mahsul
leri Ofisi 1971/1972 kampanya dönemi başlan
gıcı olan Haziran/1971 ayına ancak 239 000 ton 
ekmeklik buğday stoku ile girebilmiştir. Bu 
miktarın 105 000 tonu Haziran, 45 000 tonu 
Temmuz ayları satışları, 110 000 tonu millî buğ
day rezervi stoku ve 50 000 tonu da uzak kaza 
ve köylerin ihtiyaçları için bu bölgelerde ve 
ofisin işyerlerinde bulunan ve nakil büyük mas
rafı gerektiren ve mahallimde satış için tefrik 
edilen miktar olmak ve 90. 000 ton da Dünya 
Gıda Programından istifade eden teşekküllere 
ait borç bulunmak üzere ihtiyaç ceman 400 000 
ton tutmaktadır. 

Bu izahat gösteriyor ki, Amerika'dan İtha
lât yapılmamış ve Haziran ayı içerisinde bîr kıs
mı memlekete getirilmemiş olsaydı Ofisin tesi-
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siyle mükellef bulunduğu güvenlik stokunu te
sis etmek mümkün olaımryacağı gibi memleket 
İhtiyacını karşılamak da kaJbil olamıyacaktı. 

Ancak, bu yıl tüccar faaliyetinim azlığı, is
tihsalin bereketli olması ve hububat fiyatlarına 
yapılan 15 kuruşluk fark alımların artma/sıma 
eskili olmuştur. Alıımlardaki bu artış bu yılki 
ithalâttan sarfınazar edilmesıini ve gelecek yıla 
bir miktar stok devrini sağlamıştır. 

öevap 2. Toprak Mahsulleri Ofiis'i Genel 
Müdürü Adem Karaelmas'in görevine başladığı 
31.1.1968 tarihinden sonra Balkanlar Kurulu
nun 14 . 8 . 1968 tarih Ve 6/10528 sayılı Ka
rarnamesiyle Müessese Genel Müdür Yardımcı
sı M. Necmettin Çelik'in münasip bir vazifeye 
atanmak üzere bu görevinden alınması ve açı
lan genel müdür yardımcılığına Ofis Başmüfet
tişi Zahit Başaran'm atanması, Washington 
Sürplü Maddeler Mubayaa ve Sevk Bürosunun 
faaliyet alanına güren bilcümle işlere yakından 
vakıf bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hikmet 
Belice'nin mezkûr büro müdürlüğün© atanması 
sebebiyle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına 
ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Teşkilâtın Afyon 
Bölge Müdürü Kaya Kuşhan'm atanması uy
gun görülmüş ve bu meyanda ihtiyaç durumu 
da nazara alınarak kararname uyarınca Genel 
Müdür Muavini Necmettin Çelik Teftiş Kurulu 
Başmüfettişliğine nakledilmiştir. 

Yukarda konu edilen Washington Bürosu 
Müdürü Hüseyin Kunt'er ise Ticaret Bakanlığı
nın müsaadesinle binaen ihtiyaç üzere Yönetim 
Kurulunun 10 . 6 . 1968 tarih ve 2850 - 2 sayılı 
Karan ile Tetkik ve İstişare Kurulu Müşavirli
ğine atanmış, diğer taraftan Alım ve Muhafaza 
Müdürü A. Nidai Başar'm isteği üzerine ihtiyaç 
durumu da dikkate alınarak adı geçen Tetkik 
Ve İstişare Kurulu Müşavirliğine atanmış yeri
ne de uzun süre teşkilâtın muhtelif kademele
rinde vazife görmüş olan Ziraat Yüksek Mühen
disi Konya Bölge Müdürü A. Rahim Oktay ve
rilmiştir. 

Zatlişlerl Müdürü Mazhar Kurdakul, İsteği 
ve ihtiyaca binaen Yönetim Kurulunun 29.8.1968 
tarih ve 3117-17 sayılı karariyle Tetkik ve İs
tişare Kurulu Başkanlığı Müşavirliğine nakle
dilmiş bilâhara da yine talebi de dikkate alına
rak ihtiyaç üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettişliğine atanmıştır. Bu suretle açılan Za-
tişleri Müdürlüğünü tedvire aynı Şube Müdür 

Muavini Tevfik Eskier memur edilmiş, bilâhara 
da başarısı göz önüne alınarak asaleten bu gö
reve tâyini Yönetim Kurulunun 16 . 1 . 1969 
tarih ve 3464/29 sayılı Karariyle tasvibedllmiş-
tir. 

Muhaberat Müdürü İbrahim Tapan'm isteği 
de nazara alınarak Harb Okulu mezunu ve daha 
evvel muvazzaf subaylıktan ayrılmış olması ha
sebiyle bu yönden kendisinden istifade edilmesi 
düşünülerek Savunma Sekreterliği Mmtaka 
Amirliğine atanması 29 . 8 . 1968 tarih ve 
3119-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ta
karrür etmiş, boşalan Muhaberat Müdürlüğüne 
de ihtiyaç üzerine aynı Şube Müdür Yardımcısı 
Ragıp Ünal verilmiştir. 

Genel Muhasebe Müdürü Rüknettin Munar'-
ın mükbesebat ve ihtiyaç durumu nazara alına
rak 14 . 7 . 1969 gün ve 3515-16 sayılı Yöne
tim Kurulu Kararı ile Tetjkik ve İstişare Kuru
lu Müşavirliğine atanması tasvibolunmuş, açı
lan Genel Muhasebe Müdürlüğüne de ihtiyaca 
binaen aynı Sulbe Müdür Muavini Naci Kara
göz tâyin edilmiştir. 

Dâire Müdürü Nazif Kortların Harb Okulu 
mezunu olup muvazzaf subaylıktan ayrılmış ol
ması nazara alınarak sivil savunma hizmetlerin
de mesaisinden yararlanılması düşünülerek ihti
yaca binaen 4 . 4 . 1969 gün ve 220 sayılı mu
ciple Savunma Sekreterliği Personel Seferber
liği Şubesi Mmtaka Amirliğine nakledilmiştir. 

Organizasyon ve Metot Müdürü M. Yaşar 
Moral Yönetim Kurulunun 30 . 1 . 1969 tarih 
ve 3477-7 sayılı karariyle ihtiyaca binaen An
kara bölgesinde çalışmak üzere Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Kontrolörlüğüne nakledilmiş, boşa
lan müdürlük görevinin de aynı yer uzmanla
rından Hüsnü Yurdakul'un te'dvir etmesi uygun 
görülmüştür. Bilâhara Hüsnü Yurdakul ihtiya
ca binaen 1970 yılı kadrolarlyle kurulan Eği
tim Müdürlüğüne atanmıştır. 

Enformasyon İstatistik ve Neşriyat Müdürü 
Ahmet Tofcsoy Yönetim Kurulunun 29. 8 .1968 
tarih ve 3123 - 23 sayılı karariyle isteği v© ihti
yaca binaen Ankara Bölge Teftiş Kurulu Kont
rolörlüğünü ifa etmek üzere mezkûr kurula 
nakli yapılmış, boşalan şube müdürlüğüne de 
Satış Müdürü Şubesi Müdür Yardımcısı T. Er-
gun Özyemişçi atanmış, bilâhara Malzeme Mü-
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diirünün emekliye ayrılması sebebiyle Ergim 
özyemişçi, Malzeme Müdürlüğüne tâyin edil
miştir. 

Bu suretle boşalan Enformasyon İstatistik 
ve Neşriyat Müdürlüğüne de Alım ve Muhafaza 
Müdür Muavini Zekâi Burak'ın getirilmesi Yö
netim Kurulunun 12 . 7 . 1969 tarih ve 3896/40 
sayılı karariyle tasvibedillmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Refik 
Akben'in sağlık durumunun bozularak her mev
sim ve şart içerisinde gezici hizmete elverme
mesi ve doktor kontrolü altında çalışması ge
rekli görülmekle aynı kurul kontrolörlüğüne 
(İstanbul Afyon İşleri Şube Müdürlüğünde ça
lışır) nakli yapılmıştır. 

Plânlama Müdüf ü Osman Eralp isteği ve ih
tiyaca binaen müşavirlik yapmak üzere Tetkik 
ve İstişare Kuruluna nakledilmiş, yerine de ih
tiyaca binaen Alım ve Muhafaza Müdürlüğü 
Müdür Muavini Cemalettîn Yağcıoğullan veril
miştir, 

Washington Sürplü Maddeler Mubayaa ve 
Sevk Büroisu Müdür Muavini M. Necati Arcan 
hariçjfce vazife görme sürecini doldurmuş olması 
hasebiyle Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı 
Müşavirliğine atanmıştır. 

Alım ve Muhafaza Müdür Muavini 1. Ferdi 
Bölıen Yönetim Kurulunun 16 . 1 . 1969 tarih 
Ve 3447-12 sayılı Kararı ile Tetkik ve İstişare 
Kurulunun ihtiyacına binaen mezkûr Kurul Mü
şavirliğine nakledilmiştir. 

Teftiş Kurulu IBaşkanlığı Hesap Uzmanı 
(Müfettişlik yapar) M. Emin Ünal'ın diğer bir 
müfettişle aralarında geçen hâdise sonunda ya
pılan tahkikat neticesi olarak müfettişlikle bağ-
daşmıyacak davranışlarından dolayı idari bir 
tedbir olarak İstanbul Bölgesi Hesap Kontrolör
lüğüne nakli yapılmış bilâhara da yine İstan
bul'da çalışmak üzere Teftiş Heyeti Kontrolör
lüğüne getirilmiştir. 

Enforma'syon İstatistik ve Neşriyat Müdür
lüğünde çılkan olaylar ve iş ahenginin bozulması 
dolayısiyle konunun tahkikine lüzum görülmüş 
ve müfettişçe gösterilen lüzum ve çıkması muh
temel hâdiseleri önlemek ve bozulan iş ahengi
nin teessüsünü temin etmek maksadiyle önted-
ıbir olarak idari bakımdan Şube Müdürü Zekâi 
Burak'ın Plânlama Müdürlüğüne, Plânlama Mü
dürü Cemalettin Yağcıoğullan'nın açılan En
formasyon İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğüne, 

Enformasyon İstatistik ve Neşriyat Müdür Mu
avini Hakkı Taner'in Eğitim Müdür Muavini 
Kenan Meriç'le karşılıklı nakilleri yapılmış, En
formasyon İstatistik ve Neşriyat Müdür Mua
vinliğini tedvir etmekte olan Işık Oktay'ın da 
yine Müdür Yardımcılığı görevini tedvir etmek 
üzere Organizasyon ve Metot Müdürlüğüne nak
li yapılmıştır. 

İzmir Bölge Müdürü Muzaffer İpekoğlu, ta
lebi ve ihtiyaca binaen İzmir Bölgesinde çalış
mak üzere Teftiş Kurulu Kontrolörlüğüne nak
ledilmiş, bu suretle açılan 'bölge müdürlüğüne 
de uzun müddet Şarkta vazife gförmüş Erzu
rum Bölge Müdürü Behzat İpekşen nakledilmiş, 
açılan Erzurum Bölge Müdürlüğüne de İsken
derun Bölge Müdür Muavini İzzettin Yılmaz 
atanmıştır. 

İstanbul Bölge Müdürü N. Turgut Keretli, 
isteği de dikkate alınarak ihtiyaca binaen Tef
ti? Kurulu Başkanlığı Müfettişliğine nakledil
miş/yerine de ihtiyaca binaen Teftiş Kurulu 
Kontrolörü H. Avni G-üngörür atanmıştır. 

Yukarda konu edilen bilhassa 1968 ve 1969 
yıllarında yapılmış olan personel kaydırmaları 
Ofisin hizmetlerinin daha düzenli ve aktif bir 
sakilde yürütülmesine matuf bulunmaktadır. 

Cevap 3. Ctenel Müdür Adem Karaelmas'ın 
işe başladığından bu yana kendisi ve Ofis men
suplarından kimlerin ne maksatla dış seyahatle
re gönderilmiş olduğu ve yapılan masrafların 
miktarları ekli listelerde yıllar itibariyle göste
rilmiştir. 

Cevap 4. Yukarda bahsedildiği veçhile 
Washington Sürplü Maddeler Mubayaa ve Sevk 
Bürosu Müdür Muavini Necati Arca'nın merke
ze nakli, Raportör Okyay Üstün'ün de istifaen 
ayrılmış olması, buna mukalbil Amerika'dan 
PL 480 sayılı Kanuna göre ithali öngörülen 
500 000 ton buğday anlaşmasının 29 . 1 . 1971 
tarihinde imzalanmış olması geböbiyla ithalâtın 
zamanında realize edilebilmesi için mal muba
yaası, gemi kiralanması, yükleme ve sevk işleri
nin intacı ile buna müteferri işlemlerin ikmali 
ile geçen yılın hesap bakiyeleri, ihtilâfların hal
li ve büroya mevdu diğ*er işlerin intacının mev
cut kadroyla yetiştirilmesinin mümkün olma
ması, bu sebeple boşalan kadroların ehil eleman
larla doldurulmasına büro müdürlüğünce zaru
ret gösterilmesi üzerine Ofisin muhtelif kade
melerinde çalışmış ve uzun müddet müfettişlik 
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ve nakliyat şube müdürlüğü görevini ifa etmiş 
Ofisin mevzuatına vâkıf yetişkin bir leleman 
olan î. Hilmi Özdoğan'ın Büro Müdür Muavin
liğine, boşalan raportör kadrosuna da istenilen 
diğer nitelikler yanında ingilizce bilir Ziraat 
Y. Mühendisi Nakliyat Müdürlüğü Uzmanı San-
car Yarkın'm atanması uygun görülmüştür. 

Ancak, 1971/1972 kampanya yılında çok iyi 
•bir mahsulün idrak edilmiş olması, geçen sene
den devreden stokla birlikte iki yıl ithalât ya
pılmadan memleketin ekmeklik ihtiyacının kar
şılanabileceği, ayrıca afyon ekiminin yasaklan
ması nedeni ile görevi bir hayli hafifliyecek 
olan Washington Sürplü Maddeler Mubayaa ve 
Sevk Bürosunun, merkeze nakledilecek olan 
müdürünün yerine tâyin yapılmaması, diğer 
personelin de kademeli olarak merkeze alına
rak büronun tasfiyesi cihetine gidilmesi Yöne
tim Kurulunun 17 . 7 . 1971 g*ün ve 5424/7 sa
yılı kararı ile uygun görülmüş olmakla tasfiye 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Cevap 5. îhtıısas, istisna ve barem işi kad
rolarda çalışanlara kanunsuz olarak kaideme 
terfii verilip verilmediği hususuna gelince; bu 
konudaki muameleler 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 1, 2, 3, 4 ve 5 ndi maddeleri ile Sayıştay 
Genel Kurul Kararı ve Balkanlar Kurulunun 
7/2353 sayılı Kararı çerçevesi içinde yapılmış
tır. 

İhtisas kadroları da yerinde kullanılmış olup 
gerektiğinde bunların hukukî belgelerle tevsiki 
de mümkün bulunmaktadır. 

öevap 6. Cemiyetler Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş olan Toprak Ofis Gençlik Kulü
bü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünce imal ettirilen ufak tip ekmeklerin satışı, 
görevini 3 . 1 . 1971 günlü protokol ahkâmı ile 
kabullenmiş ve Kurumlar sokağındaki kulübe
den ekmek satışına görevlendirdiği personeli 
vasıtasiyle başlamıştır. 

Ekmekler fırından kulüp personeli tarafın
dan teslim alınmakta ve teslime ait fırın işlet
mesine tesellüm senedi verilmektedir. Bu tekel
lüm senetlerine istinaden Alım ve Muhafaza 
Müdürlüğü bir ay zarfında teslim etmiş olduğu 
ekmeklere ait bedel ay sonlarında bir yazı ile 
Merkez Muhasebe Müdürlüğüne bildirmekle ve 
tutarlarının kulübün mezkûr müdürlük nezdin-
deki cari hesaplarına borç kaydedilmelini tale-
ibetmetetedir. 

23 . 11 . 1971 0 : 1 

Ekmek satışına ait hâsılat ise akşamları sa
tışla ilgili personel tarafından Merkez Muhase 
be Müdürlüğüne kulüp cari hesabına yatırıl
maktadır. 

Ancak, bâzı günlere ait satış bedelleri am
balaj kâğıdı v. s. masraflar için sarf edildiği1 

cihetle bugünler için satış hâsılatının yatırılma
sı mümkün olamamaktadır. 

Merkez Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde 
açılmış olan kulüp cari hesabı tamamen (ala
caklı) hesap niteliğinde bir hesap olup alacak 
bakiyesi tutarı üzerinden kulüp talimatları ile 
işlem görmektedir. 

Kulüp yönetim kurulu ekmek kulübesinde sa
tış işlerinin tedvir görevini üyelerinden Zefcâi 
Burak'a tevdi etmiştir. Kulübede görev yapa
cak personel adı geçen tarafından tesbit edile
rek yönetim kuruluna getirilmektedir. 

Bu seklide atadan görevlilerden Atar Ünlü 
satış hâsılatını aksamları Ofis cari hesabına ya
tırmak suretiyle hesabını kapatmıştır. Ancak, 
Aralık 1970 ayı hâsılatının cari hesaba yatırıl-
mamış olduğu tesbit edilerek duruma el konul
muş ve satış işlerinden uzaklaştırılmıştır. 

Yapılan tetkikte mumaileyhin satıp da cari 
hesaba yatırmadığı meblâğın 25 253,80 liradan 
ibaret bulunduğu tesbit edilmiş ve bu meblâğ 
ilgili tarafından kabul edilerek kulübe tevdi et
tiği borç senedinin metnine dercedilmiştir. 

Kulüp bu alacağını tahsil etmek gayesiyle 
kendisine iki kefil göstermek kaydiylle müşte
rek ve müteselsil borçlu olarak her üçünün ma
aşlarından paranın ceste ceste tahsillerine rıza 
göist ereceğini, dolayısiyle kendisini mahkteime-
ye vermiyeceğini teklif etmiş ve bu teklif Atar 
Ünlü tarafından olumlu karşılanarak Türkiye 
•Cüa&ıhuri'ye'ti Senatosunda görevli Orhan Kara-
kurıım ila yine aynı yerde görevli Osman Yiğit 
'Konukman müşterek Ve müteselsil kefil olarak 
Atar Ünlü ile birlikte 25 253,80 liralık borç se
nedini imza etmişlerdir. 

Atar Ünlü'nün işinden istifaen ayrılması ve 
henüz yeni-bir iş temin edememesi sebebiyle di-
ğ1er kefillerinin maaşlarından her ay 350 şer lira 
tahsil edilmektedir. 

Adı geçenin iş durumu yakinen t'akibedil-
mekte olup işe girdiğinde ücretine icra vaz'edi-
lecektir. 
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Yukarda tafsilatıyla izah. edildiği üzere hâ
dise tamıamiyle kulüp hesaplarını dolayısiyle 
kulüp menfaatlerini ilgilendirmekte olup Top
rak Mahsulleri Ofisi G-enel Müdürlüğünün bu 
işten mütevellit ilgisi bahis konusu değildir. Ni
tekim kulübün 1970 yılı hesap mizanlarında bu 
meMâğ Atar Ünlü'nün borcu olarak kayıtlıdır. 

Aidi geçen 7 . 12 . 1970 tarihinde ve konu
ya muttali olunmadan önce Ofisten istifaen ay
rılmış bulunduğundan hakkında her hangi bir 
idari tahkikat yapılması imkânı kalmamış ku
lüple olan ihtilâfı arşiv dosyasında mevcut sici
line not edilmiştir. 

Oevap 7. 1958 yılında Cemiyetler Kanunu
na göre Toprak Mahsulleri Ofisi Memur ve Hiz
metlileri Sağlık Koruma ve Yardımlaşma Der
neği adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir cemiyet ku
rulmuş olup statüsünde üye personeli ve bak
makla yükümlü bulundukları aile fertlerinin 
slağlık hikmetlerini yürütmek ve aynı zamanda 
sağlık hizmetleri ile ilgili tesisler 'kurmak ve ça
lıştırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Faaliyetleri meyamnda bulunan kamp işleri, 
Ibu hususla ilgili T. M. O. Memur Ve Hizmetlileri 
Sağlık Koruma ve Yardımlaşma Derneği Dinlen
me Kampı Yönetmeliği esasları dairesinde ve 
iştirak eden kampçılardan tahsil olunan (giriş, 
iaşe, ibate) ücretleri ile yürütülmektedir. 

Bu sebeple T. M. O. Genel Müdürlüğünün 
dernek faaliyetiyle ilişkisi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan yönetmeliğin 25 nci madde 
(b) bendinde (kampın her devresinde genel mü
dürlük makamı için lüzumu kadar ve üst kat 
lojmanlardan tefrik yapılır) sekinde bir hük
me yer verilmiş bülunmiaktadır. Ayrıca, iştirak
çiler a) Dernek üyeleri, b) Ofis mensupları, 
c) Ofis emeklileri, d) Akrabalar ve misafir
ler şeklinde kategoriye ayrılmış bulunmaktadır. 

Belirtilen kategori dâhilinde demeğe müra
caatta bulunanlar mevcut şiar t ve olanaklara 
göre kampa kabul suretiyle kamp yönetmeliği 
ve özel talimatında belirtilen belirli kıstaslara 
göre kamp ücretlerini ödemekle mükellef tutul-
•maktladırlar. 

Yukarda belirtilen kamp yönetmeliği ve özel 
talimat hükümleri tamamen tatbik edilmiş olup 
1968, 1969 ve 1970 yılları kamp devrelerinde 
genel müdür veya her hangi bir misafir ücret
siz olarak ağırlanması söz konusu değildir. 

Bu semefci kamp dönemlerimde genel müdür
lük emrine iki lojman verilmiş ikinci devrede 
birisimde ailesi diğerinde yurt dışımdan gelen 
eski bir genel müdür kalmıştır. Genel müdür dâ
hil lojmanlardan ücretsiz olarak istifade müm
kün değildir. 

Dermek yönetimi kendi genel kurulu ve mu
rakıpları kamalı ile devamlı olarak denetime ta
bi olup genel müdürlüğün dernek üzerine yapa
cağı bîr etki de bahis konusu değildir. 
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1968 yılında muvakkat görevle Yurt dışına 

Adı ve soyadı 

Âdem Karaelmas 

Âdem Karaelmas 

Erdoğan Doğanay 
Şahin Ayanlar 
Sıtkı İçmeli 
Baki Güzey 
Oğuz Ünver 
Nidai Başar 
Rahim Oktay 
Hakkı Taner 
Talat Aksoy 

Unvanı 

Genel Müdür 

Genel Müdür 

Hukuk Müşaviri 
Fen işleri Md. 
Fen İsleri Md. Mv. 
Yön Krl. Üyesi 
Lâboratuvar Şf. 
Müşavir 
Alım-Muh. Md. 
Neşriyat Md. Mv. 
Alım. Muh. Md. Mv. 

Gittiği memleket 

ingiltere 

Tahran 

ilgiltere 
» 
» 
» 

Almanya - Viyana 
Kolonbo - Seylân - Beyrut 
Tahran 
Pakistan 
Londra - Bristol - Ankara 

1969 yılında muvakkat görevle Yurt dışına 

Âdem Karaelmas 
Âdem Karaelmas 
Hilmi özdoğan 
Hilmi Özdoğan 
Hürrem Balkan 
Necdet Kök 

Zekâi Burak 
Cihat Mete 
Adnan Olcay 
A. Kerim Akan 
Sadi özgen 
Baki özelgörü 
Sezaî Çevikel 
Faruk Tunçcan 
Hüseyin Tosun 

» » 
» » 

Talat Aksoy 

Yıldırım Alpergün 
Saffet Sözeren 
Atıf Pekitkan 
Mustafa Kayıkçı 

Genel Müdür 
Genel Müdür 
Nakliyat Md. 
Nakliyat Md. 
Afyon Müdürü 
Satış. Md. Mv. 

Alım - Muh. Md. Mv. 
Satış. Md. Mv. 
Nakliyat Md. Mv. 
Erz. Bl. Alım Muh, Şefi 
Alım. Muh. Şefi 
ist. Bl. Tek. Kont. 
Satış Md. Mv. 
Nak. Md. Ser. Şefi 
Uzman Yard. 

» » 
» » 

Alım. Muh. Md. Mv. 

Uz. Yard. 
Nakliyat Md. Şefi 
Sat. Md. Mv. 
Fırın işç. 

Almanya - italya 
Roma - italya 
Belçika 
Belçika - Holânda 
isviçre - Cenevre 
Belçika - Brüksel 

iran 
Almanya - Hamburg 
Roma - İtalya 
Helanda - Roterdam 

» » 
italya - Roma 
Mısır - Kahire " 

» » 
Mısır - Kahire 

» » 
» » 

ingiltere - Londra 

Rusya - Moskova 
Mısır - Kahire 

» » 
Almanya - Stutgart 
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gönderilen Ofis personeli listesidir. 

ödenen para 
Ne maksatla gittiği Seyahat tarihi Lira K. 

22 
22 
22 
21 
18 . 
28 . 
19 . 
19 
26 

4 
4 
4 
4 
6 
8 
10 
8 
10 

1968 
1960 
1968 
1968 • 
1968 • 
1968 • 
1968 -
1968 • 
1968 

• 4 
• 4 

• 4 

4 
11 . 
18 . 

• 30 
21 . 

• 2 

5 
5 
5 
5 
7 
9 
10 
10 
11 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

7 102 
7 102 
7 102 
8 412 
7 735 

14 890 
6 168 
1 898 
2 655 

24 
24 
24 
95 
25 
37 

25 

Haydarpaşa silosunun montajı için gerekli tek- 22 . 4 . 1968 - 4 . 5 . 1968 8 417 95 
nik malzeme temini. 
Hükümet Kararnamesiyle ithali öngörülen 20 000 19 . 10 . 1968 - 30 . 10 . 1968 6 154 
ton buğdayın ithali için. 
Haydarpaşa Çelik silosunun montajı için. 

» » » » » 
Milletlerarası Hububat Kim, Cemiyetinin Top. iş. 
Pirinç Kom. Top. İşt. 
20 000 ton buğdayın ithali için. 
Sento tarafından verilen bursla kursa işt. 
Kurs için İngiltere'de bulunduğu sırada Beynel
milel Standartlar Teş. toplantısında Türk S tan. 
Ens. temsilen iştirak 

gönderilen Ofis personeli listesidir. 

FAO Mad. Kom. Top. işt. 
FAO Tahıl İnceleme Kom. toplantısına iştirak 
Av. Ekonomik Toplu.nun toplantısına iştirak. 
Hibe 9 400 ton buğdayın sevk ve tesellümü için. 
Bir. Mil. Uyuşturucu mad. Kom. toplantısına işt. 
Av. Ekonomik Top. dan verilecek buğ. mubayaa 
ve şevki için 
Buğday ithali için. 
Hibe 50 000 ton buğdayın şevki için. 
Av. Ekonomik Top. verilen buğdayın şevki için. 
20 000 ton buğdayın ithali için. 
AET den verilen buğdayın şevki için. 

» » » » 
Pirinç ithali için. 

» » » 
Pirinç ithali için. 

» » » 
» » » 

Hububat depolama ve haşerelerle mücadele 
kursu. 
Hububat depolama seminerine işt. 
Pirinç ithali için. 

» » » 
Fırın mevzuunda staj 

23 
10 
21 
14 
21 
21 

01 
35 
28 
91 
17 
22 
21 
21 
21 
36 
14 
10 

2 
36 
14 
24 

Gün 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

10 762 
5 882 
10 185 
7 380 
9 164 
10 185 

31 318 
15 088 
10 835 
21 845 
8 975 
9 064 
7 475 
7 475 
7 475 
11 324 
6 093 
2 655 

979 
11 355 
6 133 
4 112 

50 
38 
55 
12 
50 
55 

61 
47 
44 
96 
28 
36 
97 
97 
97 
74 
24 

86 
24 
65 
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Adı ve soyadı 

Durmuş Koskoroğlu 
Hamit Yurdakul 
Yaşar özcan 
Cenap Eke 
ihsan Kırca 
Cenap Eke 
Baki. Güzey 

Unvanı 

Samsun Bl. Md. 
Nak. Md. Mv. 
Eksper 
Roma Biiyükelç. Tic. Muş. Mv. 
Roma Büyükelc. Tic. Ataşa Mv. 
Roma Büyükelc. Tic, Müş. Mv. 
Yönetim Kur. Ü. 

Gittiği memleket 

Mısır - Kahire 
» » 

iran - Tahran 
Roma - Laspezya 
Roma - Ancona 

» » 
ingiltere - Londra 

Celâl ilter 
Sıtkı icmeli 
Ali Yeniaras 
Şahin Ayanlar 
Âdem Karaelmas 
H. Şevki Ançar 
Oğuz Ünver 
Nursen Işık 
Yavuz Yerlikaya 
Hürrem Balkan 
Fethi Söylemezoğlu 
A. İhsan Arlısoy 

Halil Çeken . 
Talat Aksoy 
Adem Karaelmas 

» » 
» » 

Engin Gazilerli 
Zekâi Burak 
H. Avni Güngörür 

Böl. Md. Mv. 
Feniş. Md. Mv. 
Yön. Krl. Üy. 
Feniş. Md. 
Genel Müdür 
Satış Md. 
Alım Muh. Md. Mv 
Alım. Muh. Md. Uz. 
Hesap. Müi. Yrd. 
Afyon Md. 
Böl. Md. 
Müdür. Mv. 

Böl. Md. 
Md. Mv. 
Gen. Md. 

» » 
» » 

Al. Muh. Ş. 
Enf. ist. N. Md. 
İst. Böl. Md. 

1970 yılında muvakkat görevle Yurt dışına 

italya - Roma - Napoli 
Amerika - Newyork 

» » 
Amerika - Roma - Washington 
Belçika - Holânda - Roma 
Doğu - Almanya 

» » 
Roma - Ancona 
Cenevre 
italya - Roma 
İtalya - Milâna 

italya - Roma 
İtalya 
Ankara - Londra - Washing,ton 
Ankara - Beyrut - Kahire 
Ankara - Anrsterdam - Lâhey 
Kahire - iskenderiye 

» » 
İtalya - Roma 
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No maksatla gittiği 

Pirinç ithali için. 
» » » 

20 000 ton buğdayın ithali için 
Ofis heyetine yardımcı olarak 

Buğday Konseyi ile temaslarda bulunmak, ayrı
ca 20 000 tonluk Haydarpaşa silosunun detay 
projelerini temin için. 

gönderilen Ofis personeli listesidir. 

Buğday yüklemelerine nezaret 
Seyyai' Pnomatiklerin getirilmesi. 

Buğday Rezerv Projesi ve AİD semineri. 
Buğday yüklemelerine nezaret 
Bey. Ekmekçilik ve Hububat Toplantısı. 

» » » » 
Buğday yüklemelerine nezaret 
Milletlerarası Afyon Kongresi 
Buğday yüklemesine nezaret 
İtalya'ya sipariş edilen Çeltik randıman maki-
nasının muayenesi ve Çel. Kurutma tes. tetkiki 
için. 
Buğlay yüklenmesine nezaret 
FAO Maddeler Kom. nin top. işt. 
Buğday ithali ve sevk işleri için 
Mısır Hükümetinin davetlisi o. 
2 ncl Dün. Gıda. Kon. iştirak için. 
Pirinç mubayaası 

» » 
Buğday yüklenmesi 

Seyahat 

27 
27 
101 
7 
6 
7 
44 

müddeti 

'Gün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ödenen para 
Lira K. 

8 215 01 
8 229 33 

30 780 39 
2 471 73 
1 138 24 
1 247 96 
16 375 93 

18 
19 
19 
19 
10 
6 
21 
21 
9 . 
26 
17 
25 . 

28 
10 . 
29 . 
16 . 
21 . 
22 . 
23 . 
4 . 

6 
7 
7 
7 
10 
2 
5 
5 
8 
9 
6 
2 

5 
10 . 
1 
5 
6 
6 
6 
2 

1970 
. 1970 
1970 

. 1970 
1970 
1970 
1970 
1970 -
1970 -
1970 • 
1970 
1970 • 

1970 • 
1970 -
1970 • 
1970 -
1970 • 
1970 -
1970 -
1970 -

- 27 
- 15 
- 15 
- 15 
- 26 . 
- 14 
- 7 

7 . 
• 10 . 
. 4 . 
• 26 
• 11 . 

• 25 . 
19 . 
5 . 

23 . 
2 . 

27 . 
27 . 
21 . 

7 
8 
8 
8 
11 
3 
6 
6 
9 
10 
7 
3 

6 
10 . 
3 
5 
7 
8 . 
8 . 
2 . 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

13 074 
10 904 
10 904 
10 904 
18 652 
14 762 
8 710 
8 710 
11 212 
6 213 
12 833 
4 562 

10 800 
14 852 
22 004 
3 179 
3 739 
17 119 
17 966 
10 001 

67 
66 
66 
66 
43 
48 
34 
34 
72 
12 
87 
46 

25 

73 

27 
28 
97 
73 

Ödenen para 
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1971 yılında yurt dışına gönderilen ofis mensuplarının listesi 

Sicil Adı Soyadı Görevi Gittiği yer 

C. 1462 Hamdi Büâç Ziraat Yük. Müh. Karasi - Pakist. 

C. 514 Kayhan Atasu Plânlama Md. Uz. Fransa - Paris 

Gidiş sebebi 
Kalış 
süresi 

Pirinç üretimi depolama ve 90 gün 
pazarlama kon. staj (RCD 
Tek. İş. Bir. 1970 prog. çer
çevesinde Pakistan Hük. 
ver. Bursla) 
Proje hazır. Ve değerlen
dirme kursu ile 1 ay süreli 
lisan kursu 146 gün (OECD 
Tek. Yard. Proğ. çerçeve
sinde) Fransız Hük. verilen 
bursla. 
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10. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr,~ 
in, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı çalışma programının usulüne göre 
uygulanıp uygulanmadığına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Ayhan'ın cevabı 
(7/666) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Köy İşleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla dilerim. 

9 . 8 . 1 9 7 1 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Güner 

1. — Bakanlığınız Köy Araştırma ve Geliş
tirme Genel Müdürlüğü 1971 yılı çalışma pro
gramı normal olarak tatbik ediliyor mu? Hangi 
illere ne yapılmıştır, ne yapılacaktır? Yapı
lanların denetimi Bakanlığınızca yaptırıldı mı? 

2. — Bu Müdürlük camiasında çalışan 150 
civarındaki memur ve ücretliye el sanatları fo
nundan 154 bin lira neden dağıtıldı? Dağıtılma
sına hangi makam müsaade etti? Meydana çı
kışı hiçbir işlem yapılmadan verilen paraların 
tahsiline gidilmesine çalışıldığı doğru mudur? 

3. — Neşriyat işlerinin idaresi verilen Meh
met Aydar'm köye ulaştırılacak hizmetlerle, 
Türk basın hayatındaki tecrübesi Bakanlığını
zın ve genel müdürlüklerinizin her türlü hiz
metlerinin topluma ve köylüye aksettirileceğine, 
işe politik havanın karıştırılmıyacağma inan
makta mısınız? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 26.10.1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 2989/12272 

Konu: Zonguldak Millet
vekili Ahmet Güner'in ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13 . 8 . 1971 gün ve 7-666/4204-31937 
sayılı yazı. 

«Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğü 1971 yılı çalışma prorgammın usulüne gö
re uygulanıp uygulanmadığı» na dair Zongul

dak Milletvekili Sayın Ahmet Güner tarafından 
sunulup, bir örneği de Bakanlığıma tevdi buyu-
rulan 9 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
C. Aykan 

Köy işleri Bakanı 

«Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğü 1971 yılı çalışma programının usulüne gö
re uygulanıp uygulanmadığı» na dair Zongul
dak Milletvekili Sayın Ahmet Güner tarafından 
sunulup, Millet Meclisi Başkanlığının 13.8.1971 
gün ve 7 - 666/4204 - 31937 sayılı yazılariyle Köy 
işleri Bakanlığına tevdi buyurulan 9 . 8 . 1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

1. — Bakanlığın Köy Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü 1971 yılı çalışma programı 
normal olarak tatbik edilmekte olup, hizmetle
rin iller itibariyle dağılımı ekli cetvelde göste
rilmiştir. 

Hizmetlerin imkânlar oranında, denetimi ya
pılmaktadır. 

2. — Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında elsanatla-
rı öğretim hizmetlerinde görevli bulunan perso
nelden taşradaki 139 personele 70 115,29 Tl. 
merkezdeki 36 personele de 40 808,61 Tl. olmak 
üzere cem'an 111 523,90 Tl. avans ödenmiştir. 
Usulsüz avans tediye edenler ile bunların kanu
ni süresi içindeki mahsubunu geciktirenler hak
kında Bakanlık Teftiş Kurulunca yaptırılmakta 
olan tahkikat neticelenmek üzere olup, suçlular 
hakkında gerekli kanuni işlem yapılacaktır. 

3. — Halen Bakanlığımız Yayın ve Tanıtma 
Şubesi Müdürlüğü görevini tedvir etmekte bu
lunan Mehmet Aydar; Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Basın - Yayın Yüksek Okulu mezunu olup, 
Cumhuriyet, Milliyet, Akşam gazeteleri ile TRT 
ve Haber Ajansı muhabirliklerinde bulunmuş, 
Ankara - Başkent, Yenigün ve Hüranadolu ga
zetelerinde istihbarat Şefliği ve Sütun Yazarlı
ğı. yapmıştır. 

Not: Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayınlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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11. •— Kocaeli Milletvekili Vehbi Enyiz'in, İz
mit'te PTT Bölge Başmüdürlüğü kurulup ku-
ruhmyacağma dair sora önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim'in c&vailn (7/687) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmit'imi bir sanayi bölgesi olması bu ilimiz

de nüfus kesafetini günden güne artırmaktadır. 
PTT Bölge Başmüdür lüğünüını de İstanbul'da ol
ması ve Kocaeli'nıin de buraya 'bağlı bulunması 
PTT hizmetlerini de zorlaştırmaktadır. Bu durum 
muvacehesinde aşağıdaki sorularımın Sayın 
Barbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim 

31 . 8 . 1971 
'Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz 

1. Kocaeli 'nde PTT Başmüdürlüğü kurula
rak civar illerin (Özellikle Sakarya ve Bilecik 
gibi) buraya bağlanması düşünülmekte midir? 

2. Üçüncü Beş Yıllık Plânda bu hususa 
yer verilecek midir? 

8. 1972 bütçe yılında bu hususun taihakku-
ku mümkün olabilir mi? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -106/13189 26 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 9 . 1971 tarih ve 7/687 - 4311/32880 

sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, İzmit'

te PTT Bölge Başmüdürlüğü kurulup kurula-
mıyacağına ilişkin 31 . 8 . 1971 tarihli yazılı so
ru önergesinin cevabı üç nüsha olarak eklice su-
mulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Enigiz'in, izmit'
te PTT Bölge Başmüdürlüğü kurulup kurulnıı-
yacağina ilişkin 31 . 8 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Bilindiği üzere, PTT Bölge başmüdürlükleri, 
genel müdürlükle hizmet birimleri arasında ça
lışma konularını düzenleme ve denetleme yönle
rinden birleştirici ve tamamlayıcı görev yapan 

bir kuruluştur. Bölge başmüdürlüklerinin, ku
ruluş ve smırlariyle merkezlerinin saptanmasın
da, çevrenin ulaştırma ve haberleşme durumla
rı, ekonomik olanakları esas tutulmaktadır. 

440 sayılı Kanuna tabi bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü olan PTT Genel Müdürlüğü bu ka
nunun 3 ncü maddesine göre tüzel kişiliğe sa
hip ve faaliyetlerinde özerk ve 2 nci maddesiy
le de kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış
mak zorunluluğundadır. 

Bu. durum, karşısında önergede temas olu
nan bölge kuruluşunda değişiklik isteği, mem-
Isıketm ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel ge
lişmeleri göz önünde tutularak PTT idaresince 
devamlı olarak yapılan çalışmalar sonucuma 
bağb. bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

12. — • Afyon Milletvekili Süleyman M utlu'-
nun, Emirdağ ile esi Davulga Bucağı Jandarma 
Karakolunda tutuklanan şahsa dair soru önerge
si ve İçişleri Bakanı Ilamdi Ömeroğlu'nun ceva
bı. (7/688) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygı ile arz ve rica ederim. 

31 . 8 . 1971 
Afyon Milletvekili 
Süleymani Mutlu 

Emirdağ ilçesi Davulga bucağı Jandarma Ka
rakoluna yeni tâyin olunan Astsubay Birol Öz-
pınar'a, bucak sakinleri tarafından tebrik ve 
hoş geldiniz ziyareti yapılmıştır. 

Davulga bucağı Bademli köyü sakinlerin
den Mustafa Çarıklı da aynı maJhiyette tebrik 
ve ziyaret maksadiyle gittiği karakolda 
derhal tutuklanarak (hürriyeti kısıtlanmıştır. 

1. Karakol komutanını ziyarete giden Mus
tafa Çarıklı'nin bir müddet için tutuklanması
nın -sebebi nedir? 

2. Kendi bölgesinde bulunan bu vatandaşı
mızın onuru ile niçin oynanmıştır?. 

3. Ziyaretçiler arasından d H, P. li olarak 
'bilinen bu şahsın diğerlerinden ayırdedilmesinin 
sebebi nedir? 

4. Astsubay Birol Özpınar hakkında soruş
turma açılacak mıdır? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel 

•Konıütamİığı 
Ankara 15 . 10 . 1971 

Kükuk i*. Md. : 2. Ks. 71/6362 

Konu : Afyon Milletvekili Sü
leyman Mutlu 'nun sözlü soru
sunla ait cevabın gönderildiği. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ%i ı â •. § . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 

kanunlar Mâ. lüğıü 7/688-4312/32917 sayılı ya-
Bılari* 

afyon - Emirdağ ilçesi, Davulga bucağı J. 
Karakolunda tutuklandığı iddia olunan aynı 
bucak sakinlerinden Mustafa Çarıklı adımdaki 
şahsa dair Afyon Milletvekili Süleyman Mut
lu tarafından verilen ve ilgi yazı ile Bakanlığı
mıza havale bulyurulan yazılı soru önergesi hak
kımda Afyon Valiliğince yaptırılan soruşturma 
sonunda; 

1. Emirdağ ilçesi Davulga bucağı Bademli 
köyünden Mustafa Çarıklı hakkında Eskişehir 
Belediyesince kamyon içim 1969 yılma ait ta
hakkuk ettirilen (30) lira oto reklâm resmini 
zamanında ödemediğinden bahisle 10 . 7 . 1971 
güm ve 5318 sayılı yazıya ekli hapsen tazyik 
üzerine karakola gelmesi defalarca kendisine 
tebliğ edilmiş ise de bu davete icabet etmeyip 
foıihayet bu şahsın 19 . 8 . 1971 günü karakola 
geldiği görülerek, hakkındaki evrak ve işlemin 
•ikmaline kadar bir yere ayrılmaması ihtar edil
mek suretiyle karakol komutan odasının biti
şiğinde hem bekleme ve gerektiğinde de nezaret 
odası olarak kullanılam ve içinde oturma yeri 
bulunan bir odada, kapısı açık olduğu halde 
yarım saat kadar bekletildiği, adı geçen şahsın 
mezkûr borcumu posta havalesi ile Eskişehir 
Belediyesine göndermiş olduğunu beyan edip 
buna dair makbuz ibraz etmesi üzerine, bu mak
buzun bir sureti çıkarılıp evraka eklenerek Es
kişehir Belediyesine gönderildiği, kendisinin 
de serbest bırakılmış olduğu; 

2. Bu vatandaşın onuru ile oynanmasının 
söz konusu bulunmadığı; 

3. Davulga Bucak Karakol Komutanı J. 
Astsb. Çvş. Birol Özpmar'ın, bu görevine 
16 . 7 . 1971 tarihinde başlamış olup olayım ise 
19 . 8 . 1971 günü cereyan etmiş olması nazara 

26 . 11 . 1971 O : 1 

alındığında, 15 köyü bulunan bu bucağın 12 000 
kişilik nüfusu içinde bütün şahısların siyasi ka
naatlerinin öğrenilip bilinmesine imkân ve esa
sen lüzun\ olmadığı gibi, her hangi bir ayrım 
yapılmasının söz konusu olmadığı ve aynı za
manda bu şahsın yeni gelen karakol komutanı
na (hoş geldiniz) demek üzere ziyaret etmesini 
gerektirecek her hangi bir sıfat veya temsil yet
kisi bulunmadığı ve karakola ziyaret maksadı 
ile gelmiş olmayıp yukarda belirtilen bir işle
min yapılması için gelmiş bulunduğunu; 

4. Adı geçen şahsın alınan ifadesinde, hiç 
kimseden şikâjyetçi olmadığını, omuru ile oy
nanmadığını ve haksız yere nezarete alındığına 
dair delil gösteremiyeceğini beyan etmiş bulun
duğundan dolayı, karakol komutanı J. Asb. 
Çvş. Birbl özıpınar hakkında soruşturma açıl
masına lüzum görülmemiştir. Bununla beraber, 
adı geçen Astsb. m, işlemlerinin ikmaline ka
dar ve yarım saat gibi kısa bir süre için olsa 
dahi, bu şahsı başka bir yerde bekletmeyip ne-
saret odasında (kapısının açık olmasına rağ
men) bekletmesi disiplin tecavüzü mahiyetimde 
görülerek disiplin cezasiyle cezalandırılıp ge
rekli ikaz ihtarın yapılmış olduğu Afyan Vali
liğinin 25 . 9 . 1071 gün ve il J. Alay K. lığının 
1. Ş. : 7502 - 71. (2033) sayılı yazısından anla
şılmış bulunduğuna bilgilerinizi arz ederim. 

Hamdi Ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

13. — Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcı-
oğlu'nun, Çankırı Eskipazar ilçesinde Orman İş
letme Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına 
dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin 
İnal'ın cevabı (7/695) 

23 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakan

lığınca (Yazılı olarak) cevaplandırılmasını dile
rim. Saygılarımla. 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Soru : 
Çankırı Eskipazar ilçesine Orman işletme 

Müdürlüğü örgütü kurulması 1970 yılında plân
lanmıştı. 

A. P. İktidarının Orman Bakanı, 29 . 9 . 1970 
günü Eskipazar'da Belediye Hoparlörü ile hal
ka: «Orman işletme Müdürlüğünüzü açıyo-
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rum. Hayırlı olsun, ilgililer yanımda, emir veri
yorum. Yakında personelini de göndereceğim.» 
demişti. 

Aradan bir takvim yılı geçtiği halde adı ge
çen ilçede Orman işletme Müdürlüğü kurulma
dı. 

1. Eskipazar ilçesinde Orman işletme Mü
dürlüğü örgütü kurulması düşünülmekte mi
dir? 

2. Bu konudaki çalışmalar ne aşamadadır? 
3. Eskipazar'a Orman işletme Müdürlüğü 

ne zaman kurulacaktır? 
Saygılarımla. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel 25 . 9 . 1971 
01-1994 

Konu : Çankırı Milletvekili Sayın 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 9 . 1971 gün 7/695-4360/33289 Sa

yılı yazı : 
Çankırı Milletvekili Sayın Nuri Çelik Yazı

cıoğlu'nun «Eskipazar ilçesinde Orman İşletme 
Müdürlüğü kurulması» hakkındaki yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabi muhtıra ekte sunulmuş
tur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin inal 

OrmanBakanı 
Çankırı Milletvekili Sayın Nuri Çelik Yazıcı

oğlu'nun «Çankırı ili Eskipazar ilçesinde bir 
Orman işletme Müdürlüğü kurulması» hakkın
daki yazılı soru önergesi ile ilgili muhtıra 

Mahallinde bir heyet tarafından yapılan in
celeme sonunda, Eskipazar ilçesi ormanlarının 
bir işletme kuruluşu yapmak için ekonomik, 
teknik ve idari bir büyüklüğü ihtiva etmedi
ğinden kurulmasmMi faydadan çok zarar getire
ceği bunun yanında gerek Karabük ilçesi ve 
gerekse Mengen ilçesi ile daimî bir ihtilâf ko
nusu olacağından Eskipazar'da işletme kurul
ması uygun görülmemiştir. 

14. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Al-
kid reçinesi ile ilgili muvazaalı vergilerin kesin 
yekûnuna dair soru önergesi ve Maliye Bahanı 
Sait Naoi Erglin'in cevabı (7/698) 

I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
30 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergeme Ma

liye Bakanı Sayın Sait Naci Ergin tarafından 
27 . 7 . 1971 tarihinde verilen cevapta aşağıda 
arz ettiğim noktalarda tenevvür etmeme im
kân hâsıl olmamıştır. Bu sebeple aşağıdaki 
suallerimin Sayın Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen 

1. Elli milyon Tl. civarında olduğu iddia 
edilen Alkid reçinesi ile ilgili muvazaalı vergi
lerin kesin yekûnu kaç Tl. na baliğ olmakta
dır?. 

2. Bakanlığımızca Danıştaya gidilmiş ve 
dâva kaybedilmiş olsa idi bu işlemler için öden
mesi gerekecek harç ve vekâlet ücretleri ne 
kadar tutacaktı? 

3. 4 . 4 . 1970 tarihli Alkid'in plâstik ilk 
istihsal maddesi olmadığı neticesine varan bi
lirkişi raporumu tamamen nakzeden resmî ku
ruluşlarca verilmiş raporların mevcudiyeti bil-
ıgileaindz dâlhiünde midir? 

4. Danıştaya gitmemek hususundaki ba
kanlık mucibi ve hukuk müşavirliği mütalâala
rı ile hesap uzmanının müdafaa müracaatları 

I hangi tarihleri taşımaktadır? 
5. ikmalen salman vergi ve cezalar dola-

yısı ile haciz Kanununda öngörüldüğü ve ince
leme elemanlarınca istenen ihtiyati haciz de ver
gi dairelerince konulduğu halde, bu hacizler 
Bakanlığınızın hangi makamının ve ne şekil
deki bir emriyle kaldırılmıştır? 

I 6. Adı geçen boya firmalarına imal ettik
leri Alkidin plâstik ilk istihsal maddesi oldu
ğu gerekçesiyle D.P.T. nın bu mealdeki bir ra-

I poru üzerine yatırım indirimi uygulanmışmıdır? 
I 7. Danıştaya gidilmemesi için yüksek ka

demeli politik baskı yapıldığına dair basın ve-
I ya diğer kanallarla uyarmalar yapılmışmıdır 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 22 . 10 . 1971 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 28056-5-2/64799 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Genel Sekreterlik : 

ilgi : 15 . 9 . 1971 sayılı ve 7/698-4371/33340 
I sayılı yazı. 
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Alkid reçinesi konusunda muvazaalı vergiler
le ilgili olarak Konya Milletvekili Özer Ölçmen 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ceva
bımız aşağıda arz olunmuştur. 

1. Alkid reçinesiyle ilgili muvazaalı vergi
lerin yekûnu 43 129 909,27 liradır. 

2. Beyan edilmemiş matrahlar üzerinden 
geçmiş yıllar için tarholunacak vergilerle ilgi
li ihtilâfın Damştaya intikâl ettirilmesi ve da
vanın kaybedilmesi halinde Hazinece ödene
cek hare ve vekâlet ücretinin tutarı hakkında 
kesin bir rakam vermek mümkün değil li-:. Zira 
vekâlet ücretleri değişik olmaktadır. 

Diğer taraftan dâhilde alınan istihsal ver
gisinde vergilendirme döneminin av olması ve 
ihtilâfın devam edeceği dikkate alınırsa hare 
ve vekâlet ücreti tutan devamlı artış halinde 
olacaktı. 

3. Alkid'in plâstik ilk istihsal maddesi ol
madığı neticesine varan 4 . 4 . 1970 tarihli bilir
kişi raporu, üniversitelerde yetkili elemanlar
dan kurulu bir heyetin verdiği rapordur. 

Mezkûr bilirkişi raporunun bu özelliğine 
mukabil münferiden resmî kuruluşlarca veril
miş aksi neticeye varan raporlar da mevcuttur 
ve bunlar bilgimiz dahilindedir. 

4. Damştaya gitmemek hakkındaki Ba
kanlık mucibi 26 . 1 . 1971 tarihli ve 28056-5-2 
sayılıdır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğünün bu konudaki mütalâası 
ise 26 . 1 . 1971 tarihli ve 4119-217/4785 sayılı
dır. 

Hesap Uzmanı Necati Uğur'un müdafaa mü
racaatı 29 . 12 . 1970 tarihini taşımakta ve He
sap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 31.12.1970 
tarihli, 196-35-5/13/909 sayılı yazısı ile ilgili 
idareye intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

5. tkmalen salman vergi ve cezalar dola-
yısiyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
vergi dairelerince konulan ihtiyati haciz işlem
lerine tevessül edilmemesi Bakanlığımın 
24.12.1969 tarihli ve 28056-5^2/47642, 47643 sa
yılı yazıları ile uygun görülmüştür. 

6. Hesap Uzmanı Necati Uğur'un 6.5.1968 
tarihli ve 192-449/7 sayılı raporunda boya fir
malarınca imâl olunan Alkid'in plâstik ilk istih
sal maddesi olduğu hakkındaki 15 . 6 . 1966 ta
rihli raporundan bahsedilmekte ve bu rapor
dan bâzı kısımlar bulunmaktadır. Keza mez
kûr Hesap Uzmanı raporu eki olan DYO ve 

SadoHnin yeni yatırımlarının teşviki konusun
da olan ve Gönenç Pamir tarafından imzalı ya
zıda ; mamul madde olarak adı geçen ve boya 
ve vernik imalinde kullanılacak olan Alkid 
reçinesi ile poliesterin plâstik maddeler sını
fına dâhil olması sebebiyle yatırımın, 2,25 mil
yon Tl. lık kısmının yatırım indirimi ve güm
rük Vergisi indiriminden istifadesinin mümkün 
görüldülü belirtilmektedir. 

7. Sözü edilen ihtilâfı vergilerin Damşta
ya intikal ettirilmemesi için yüksek kademeli 
politik baskı yapıldığına dair basın veya diğer 
kanallarla uyarmalar yapıldığı bilgimiz haricin
dedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Sait Naci Ergin 
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-

nın, Sivas Kongresinin 52 nci yıldönümü doîayı-
siyle Başbakan Yardımcısının yapmış olduğu 
konuşmaya dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Sadi Koçaş'ın cevabı. (7/700) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlık Birin
ci Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Sadi Koçaş'-
tan yazılı olarak cevaplandırılması için gerek
li işlemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Ahmet Buldanlı 
Muğla Milletvekili 

1. Sivas Kongresinin 52 nci yıldönümü do-
layısiyle Sivas'ta ir ad buyurduğunuz nutukta, 
mensubolduğunuz Hükümete güvenilmesi ve 
sizlere itimat edilmesini, şan ve şeref peşinde 
koşan insanlar olmadığınızı Atatürkçülüğü ye
niden canlandırmaya çalıştığınızı ve bugünkü 
Hükümetinize imkân veren siyasi partilerimize 
yozlaşmış değerlendirdiğinizi radyo, televiz
yon ve matbuattan öğrenmiş bulunuyorum. Fil
hakika partiler üstü bir Hükümetin üyesi ola
rak kuvayi milliye ruhunun ilk hareket nok
tası Sivas Kongresi yıldönümü bahane ederek 
siyasi partileri ve geçmiş iktidarları suçlamak 
suretiyle hangi millî maksadın tahakkukuna 
çalıştınız. Siyasi partilerimiz yozlaşmışlarsa men
subolduğunuz siyasi parti içinde daha ne za
mana kadar duracaksınız? Kendi partinizi yoş-
laşmış kabul ediyorsanız yozlaşmış partiler 
hangileridir? 
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2. Millî harekâtın muvaffakiyet noktası 
olan, izmir'in düşman işgalinden kurtarılması 
şenliklerine, başta zatiâüniz olmak üzere Hükü
metinizce itibar edilip hiç olmazsa Sivas Kong
resi kadar değer verilip iştirak edilmeyişinin 
sebebi nedir. 9 Eylül Zaferi Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal Paşanın askerî muvaffakiyetle
rinin başında gelen bir netice olmasına bi
naen, Atatürkçülüğü yeniden yaşatılması iddi
asında bulunan zatiâlinizce niçin kale alınıp 
Sivas nutkunuz gibi bir konuşma ile izmir kur
tuluşuna şeref vermediniz hususunun tesbitine 
lüzum hâsıl olmuştur. 

3. Her hâdisede isbatı vücut etmeyi şiar 
edinen Hükümet erkânından her hangi bir şah
sın 9 Eylül şenliklerine iştirak etmeyişlerinin 
sebebi nedir. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 7 . 10 . 1971 

Başbakan Yardımcılığı 
Say : 1/6-1514 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 17 . 9 . 1971 tarih ve 
7/700-4376/33637 sayılı yazısı . 

Sayın Ahmet Buldanlı'nın yazılı soru öner
gesinde sorulan soruların cevabı aşağıdadır:. 

1. Sayın Ahmet Buldanlı tarafından Sivas 
konuşmamın tamamının okunmadığı soruların
dan anlaşılmaktadır. Tamamı okunmıyan bir 
yazının anlaşılmıyacağı, hattâ yanlış anlaşıla
cağı açıktır. Ben - iddia edildiği gibi - bugünkü 
Hükümete imkân veren partiler hakkında bir 
§ey söylemedim. 2000 senelik Türk Tarihinden 
emekler vererek, Türk Devletinin bölünmesine 
yol açıldığını, oy almak, iktidar olmak için par
tizanlık yapan, din ve mezhep istismarı yapan, 
fiyasal veya kişisel çıkarlar için milleti düş
man kamplara bölen tüm faaliyetlerden ve bu 
arada aynı duruma düşen gelmiş geçmiş riyası 
partilerden bahsettim. Birçok kimselerin yazı
nın aslını okumaya lüzum görmeden bundan go
cunmuş olmalarına gerçekten hayret etmemek 
mümkün değildir. 

2. 9 Eylülde İzmir'e Başbakan Yardımcımı 
Sayın Karaosmanoğlu'nun gitmesi plânlanmış
tı. Fakat son anda çıkan önemli bir toplantı yü
künden, Saym Karaosmanoğlu bu toplantıya ka-

tılamıyaeağmı bildirdi. 9 Eylül şenliklerini Hü
kümet adına telgraflarla kutladık. 

İmkân oldukça bu gibi önemli millî olaylara 
bir Hükümet üyesinin katılmasını uygun gör
memize rağmen bu maksatla Devletin önemli iş
lerinin aksatılmaması esastır. Bu yüzden törene 
kimse katılamamıştır. 

Durumun soru sahibine duyurulmasını say
gılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
14 Eylül 1971 

16. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, İs
tan bul - İzmit çift yolunun yapımına İzmit'ten 
başlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı 
(7/701) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

Sorunun maddeleri : 
Türkiye'de son 15 - 20 sene içerisinde trafik 

kazaları bir âfet halini almıştır. Bu âfet bâzı 
merkezlerde daha yoğun bulunmakta ve bura
larda çareler aranılması zaruret haline gelmek
tedir. Hususiyle Anadolu'yu istanbul'a bağlıyan 
karayolunun tek geçiti olan izmit'te bu hal hal
kın geniş çapta şikâyetini mucibolmaktadır. iz
mit'te münteşir «Türk Yolu Bizim Şehir» gazete
sinin yapmış olduğu bir etüdde son 19 sene için
de 1953 yılının başlangıcından 8 Eylül 1971 ta
rihine kadar yalnız izmit - istanbul yolunda iz
mit hudutları içerisinde ve daha ziyade izmit'le 
Hereke arasında vukubulan kazaların miktarı
nın çok yüksek olduğu ve insan zayiatının da 
o nisbette arttığı belirtilmiştir. Bu iki tarih ara
sında İzmit hudutları içerisinde 6 783 kaza vu-
kubulmuş 2 401 kişi ölmüş 10 061 kişi yaralan
mış ve 747 kişi de sakat kalmıştır. Ayrıca insan 
zayiatı yanında maddi zarar da 37 261 156 li
rayı bulmuştur. Bu duruma göre izmit hudutla
rı içerisinde izmit - istanbul yolunda senede va
sat bir rakamla 130 kişi ölmüş, 558 kişi yaralan
mış ve maddi hasar 200 000 lira civarında ol-
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muştur. Aslında son seneler ele alınırsa 1970 
yılında 651 kaza vukubulmuş, 220 kişi ölmüş
tür. 1971 yılı 8 Eylülüne kadar 439 kaza vuku
bulmuş 138 ölü, 595 yaralı ve 104 sakat insan 
geride bırakılmıştır. Şu hale göre seneler geç
tikçe zayiat da o nisbette artmaktadır. Bu ka
zaların oluşunu üç noktada toplamak mümkün
dür. Karayolunun trafiğe kifayet etmeyişi, tra
fik kontrolünün noksan oluşu, vasıtayı kullanan 
kişilerin kifayetsizliğidir. Bunlardan ikisi bir 
ihtisas meselesi olması sebebiyle ilgililerin has
sasiyetle üzerinde durması gerekmektedir. Di
ğeri yukarıda belirttiğim karayolunun kifayet
sizliği Hükümetinizin öncelikle bu hususu ele al
masına bağlıdır. İstanbul - izmit çift yol inşaatı
nın izmit'ten başlatılması gerekli iken, istanbul'
dan başlatılması bu yolun iki sene sonra izmit'e 
gelmesini ancak mümkün kılmaktadır. Bu duru
ma göre İzmit ölüm yolu iki sene daha binler
ce kişinin ölmesine sebebolacaktır. Aslında bu | 
yolun izmit'ten başlaması gereklidir. Zira bü
yük kazalar en çok İzmit ile istanbul arasında 
vukubulmaktadır. Bu sebeple İzmit - istanbul 
ekspres yolunun bu sene izmit'ten başlanılması 
halinde iki sene evvel Ezrail İzmit - İstanbul yo
lundan emekliye ayrılmış olacaktır. Zira izmit 
gazeteleri Ezrail izmit - istanbul yolundan 19 
senedir ayrılmıyor, şeklinde neşriyat yapmakta
dır. 

Sorular : 
1. — Bolu - İstanbul arası trafik polisi gö

revi Bolu'dan itibaren bütün bölge istanbul böl
ge trafiğine verilmiştir, izmit hudutları içeri
sindeki trafik kontrolünün Kocaeli Valiliği em
rindeki trafik polisine bırakılması düşünülmek
te midir? 

2. — İzmit - istanbul çift yolunun 1971 son
baharından evvel yapılmasına izmit'ten başla
nılması düşünülmekte midir? 

3. — Bu bölge bunun dışında faciaların ön
lenmesi için yeni ne gibi tedbirler Hükümetçe 
alınması düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 8.11.1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 77 -1/13475 
Konu: Kars Milletvekili 
Turgut Artaç'ın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 9 .1971 tarih ve 7/701 - 4381/33489 

sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, istanbul -

İzmit çift yolunun yapımına izmit'ten baş
lanmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
14 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı üç nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, istanbul -
izmit çift yolunun yapımına İzmit'ten başlan
masının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 

14 . 9 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

Trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili tedbir
lerin alınması konusunda alâkalı kuruluşlar ara
sında devamlı çalışmalar yapılmaktadır. Kaza
ların yoğun bulunduğu (E 5) Devlet Karayolu
nun Edirne - Ankara kesimi pilot bölge projesi 
halinde ele alınmıştır. Bu yolun her elli kilo
metrelik kısmı günün her satinde trafik ekiple
ri tarafından kontrol edilmek üzere 8 Bölge 
Trafik Kontrol istasyonu kurulması kararlaştı
rılmış, bunlardan inşaatları bitirilenler hizme
te arz edilmiştir. 

Bolu - istanbul arası, önergede belirtildiği 
üzere sadece istanbul Bölge Trafik ekiplerinin 
kontroluna bırakılmamıştır, istanbul Bölge Tra
fik ekipleri 130 ncu kilometrede bulunan Sakar
ya'ya kadar olan kesimi, Bolu Bölge Trafik 
ekipleri ise Bolu - Sakarya arasındaki kesimi 
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devamlı olarak kontrol etmektedirler. Bunun 
yanısıra Sakarya - izmit arasındaki 46 kilomet
relik yolu devamlı olarak kontrol etmek üzere, 
Sakarya'da kurulan Bölge Trafik Kontrol İstas
yonu yakın bir gelecekte faaliyete geçirilecek
tir. 

Bilindiği üzere, bâzı yol kesimlerinde artan 
trafik hacmi yolun taşıyabileceğinden daha yük
sek bir düzeye ulaşmakta ve ekonomik olmıyan 
bir trafik işletmesi (yolların sık sık tıkanması, 
işletme giderlerinin ve seyahat süresinin artma
sı gibi) meydana gelmektedir. Bu problemin 
çözümü ise malî olanakların elverdiği oranda, 
trafiği en yüklü kesimlerden başlamak üzere, 
yolları genişletmek ve yeni yol yapmak sure
tiyle trafik yükünü azaltmakla mümkün ola
caktır. Yapılan etütler trafik kazalarının olu
şumunda yoldan başka faktörlerin (Şoför, ya
ya ve trafik nizamı v. s.) daha çok etken oldu
ğunu göstermektedir. 

Bu nedenle ekspres yolların yapımında ön
celik için ölçü, yalnız trafik kazaları olmayıp 
aynı zamanda yol üzerindeki seyreden vasıta 
hacmi ve bunun ekonomik faydalarıdır. Halen 
İstanbul - İzmit yolunun trafiğinin en kesif ol
duğu kısım İstanbul - Gebze arasıdır. Yol civa
rında kurulan sanayi tesisleri ve bunlara para
lel olarak genişliyen yerleşme alanları trafik 
hacmini yüksek bir hızla artırmaktadır. Ayrıca 
1973 yılında işletmeye açılacak Boğaz Köprüsü 
de bu kesimdeki trafiği artırıcı bir etki yapa
caktır. Bütün bu faktörler dikkate alınarak ya
pılan incelemede önceliğin İstanbul - Gebze ara
sına verilmesinin gerektiği öngörülmüş ve in
şaata 1968 yılında bu kesimden başlanılmıştır. 

Trafik kazalarında kusurun pek az kısmı yola 
yüklenebilir. Genellikle kazalar daha çok sü
rücü hatasından ileri gelmektedir. Bununla be
raber yola yüklenebilecek sebepleri en azma in
dirmek için yolların bakım ve işaretlenmesine 
devamlı olarak çalışılmaktadır. Trafik düzeni
ni ve disiplinini sağlamak üzere trafik kontrol-
larının sıklaştırılması da kazaların azaltılmasın
da etkili bir faktör olacaktır. 

Bu nedenle trafiğin özellikle yoğun olduğu 
Yarımca mmtakasmda bir Bölge Trafik Kont
rol İstasyonu kurulmak üzere hazırlık çalışma
ları sürdürülmektedir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

17. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, 
Kars İU Tuzluca - Digor yolunun yapımında ih
tilâf olduğu iddialarına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakam Cahit Karaka§'m cevabı. 
(7/705) 

Anlkara, 
17 . 9 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki 'sorumun Sayan Bayındırlık Ba
lkanı (tarafından yıazılı olarak cevaplandırılma
sının temin)M saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
TuHgutt Ataç 

iSorunun nedenleri : 
Bundan yedi sene evvel yapımı düşünülen 

ve bilâhara yapılmasına başlanılmiası kararlaş
tırılan Kars İli Tuzluca - Digor - Kars yolu
nun Araıs nehri üzeninde bağlantıyı teimin ede
cek! olan geçit köprüsü tahminen 5 - 6 sen© 
önce Slkmal tedilmiş olmasına rağmen esas yo
lun yapımı durdurulmuş. ve hattâ Plâna dahi 
alınamadığı fijfiadıe edilmektedir. 

Yapıldığı Itaikdürde İğdır'ı Kars'a en kısa 
yoldan foağhyacak olan bu yolun, körfez du
rumda kalan Dügor ilçesinin sosyal ve eko
nomik hayatında büyük değişiklik yapacağı, 
daha evvel yapılan etütlerden (anlaşılmış ve 
T>u nedenle faaliyete geçJMlerek köprü ikmal 
olunmuş idi. 

IHalk arasında yaygın olan ve bizce de 
plâna alınmamiakla endişemizi ımuciıbolan söy
lentiler doğurduğu tahakkuk ettiği takdirde 
üzüntümüzü nıucibolaoaJktır. Hususimle yol gü
zergâhının değişmesi halinde, Tuzluca - Ka
ğızman yoln üzerinde Gaziler nahiyesinde 
arazisi! faulunan ve yolun civarında fidanlık, 
han gibi gayriımenkullerlinin değerinden kay
bedeceği endişesi ile bir sayın senatör tara
fından önlendiği ve yine Digor'dan sonraki 
güzergâhın da sayın milletvekillerinden birinin 
köyünden geçMnıediği cihetle Plâna alınma
dığı ifade edilmektedir. 

Umuımlun anenlfaati, şahsın mıenfaatına feda 
ledllemiiyeceğine göre aşağıdaki soruların ce
vaplandırılmasında fayda mülâhaza etmekte
yim. 
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Sorular : 
1. Turluca - Digor yolumun güzergâh, tâ

yininde ihtilâf olup olmadığı, mevcutsa bu
num nıe sebeplerle ve neden ileri geldiği. 

2. Diğor - Tuzluca yol yapımınım plâna 
'alınmayışımın sebepleri. 

3. Belirtildiği gfibliı politik ve şahsi çıkar
ların bu yol yapımınım gecilkmıesimde etkili olup 
olmadığımın. 

4. Bu yolum yapımıma ne zaman başlana-
bileceğimlim ve güzergâh tesbitinıdıe ihtilâf mev
cut değtil ise gecikmedeki sebeplerim nefer ol
duğunum açıklammasımı dilerim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 29 . 9 . 1971 

Hususi Kalemi 
iSayı : 565 

Konu : Kars Milletvekili Turgut Ar-
taç'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 20 . 9 . 1971 gün ve 4385/33695 -

7/705 Sayılı yazımız. 

Kars ili Tuzluca - Digor yolumun yapılma
sında ihtilâf olduğuma dair Kars Milletve
kili Turgut ArJtaç tarafımdan verlem yazılı soru 
önergesi aşağıda ce'vaplandırılmııştır. 

1. İl yolları ağında bulunan Digor - Tuz
luca yolu güzergâhımın tesbüftdmde her hamgi 
bir ihtilâf bulunmamaktadır. 

2. Araş suyu üzerindeki Köprümün ta-
(maanlamıp yol yapımıma devam edilmemesi 
yoöJdam vazgeçildiği tarzımda değeriemdirilmek-
ıtedlir. Köprümün yapımı ile ilk ikademe olarak 
suyum iki yakası arasımdalki mahallî irtibat 
sağlanmıştır. 

3. iran (transit yolunum kışın emniyetle 
geçit vermesini sağlamak amaciyle Araş bo
yunca imışa edilmekte olan Horasan - Kağız
man - İğdır yolunum biram evvel bitiiriilime&i 
için yapılan çalışmalar ile, Doğubayazıt'a gi
den (mevcut Çili gediği yolu, yerlime Pamuk Ge
diğimden geçen yemi yolun yapımıma öncelik ve-
rilimesü 'gibi nedenlerle, Digor - Tuzluca yollunun 
programa alımmıası mümkün olamamıştır. Po-
Mtük ve şahsi1 çıkar |giM modemlerim varlığı 
ısöz Ikomu'su değildir. 

4. 1972 yılı program tasarısına alınması 
ımüımküm olmayan. Digor - Tuzluca yolumun da
ha sonraki, yıllarda programa alımamsı içim 
imlkân aranacaktır. 

Bilgilerimize arz ederim. 
Baayımdırlık Bakanı 
Dr. 'Cahit Karakaş 

»e*<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

7 NCÎ BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1971 Cuma 

Saat : İSJOO 

I 

A . BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

2. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonunla üye seçimi. (10/15) 

3. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi (10/16) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri.! ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

5. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi için alınması gerekli1 tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesıi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasuna dair 'önergesi (10/9B) 

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

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak

çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

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

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
ünlenmesi ve kredi dlüzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair Önerge
si (8/8) 

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

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

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

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-



mmda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair Önergesi (10/24) 

16. — İçel- Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi nıaksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

17. —• Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek nıaksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

19. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyat!ariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasama 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek nıaksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl-
ımasına dair önergesi (8/13) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

24. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettm Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
; 10/29) 

26. — Ordu Milletvekili Metmduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-



m ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genci görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

28. — Nevşehir Milletvekili SaLâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Tlânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

29. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

'30. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu halanda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarm-
ea bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

34. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

•35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi'(8/22) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

.37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

38. — Antalya, Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin öneeden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek malksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ım ası açılmasına dair önergesi (10/38) 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
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maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

43. — Konya Milletvekili Vefa Tamır'un, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Lir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

45. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

47. — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair Önergesi (10/46) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Anar 

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

50. — İçel Milletvekili CelÂl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için almması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün , zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

55. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarınım neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla almması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 



57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

5"9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

60. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

61. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendiriimesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir-Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyannea bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

64. — Dursa Milletvekili Kasım Önatetom'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz»türk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

66. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, Ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

67. — Sivas Milletvekilli Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksıadiyle Anayasanın 
•88 nci maddesi uyannea bir Meclis arattırması 
açılmasına dair önergesi (10/6*8) 

68. — Samsun Milletvekili Kâmnan Evl'iya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

69. — Maraış Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dı§ borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

70. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle .Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasım dair öner
gesi. (10/66) 

72. — Mara-ş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 



konusunda bilgi edinmek makfadiyle Anayasa- I 
mıı 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş-, 
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

73. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırmacı açılmasına dair önergesi. (10/67) 

74. — Kayseri Milletvekili Turhaın Eeyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

75. — Maraş Milletvekili İbrahim Özıtürk'üın, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 1 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

76. — Ankara Milletvekilli Suna Tunal ile . 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl ©den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

77. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit eıtmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 oıci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

79. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başlka-
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve I 

Parlâmentonun nasıl bir tutum \Û davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

80. — Konya Milletvekilli özer ölçmemen, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sonunlarmın neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

81. — İçel MilMvelHli Turhan özgüner'i», 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukla-rı tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

82. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

83. --- Maraş Mül/letvefkiH İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasama 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

84. — Gazıiantep Milletvekili Şinasi Çoklk-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Medis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

85. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

86. — Antalya Milletvekili İhsıan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 



formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/38) 

87. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesüz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek maciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

88. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

89. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

90. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80). 

91. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının Korunlarım tes
bit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bul
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/81) 

'92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına 'dair önergesi. (10/82) 

93. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

94. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama

daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

95. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

96. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirlerıi tesbit etmek ama-
eiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

97. — Afyon Karahisar Millet vekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünllerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

98. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nıin, Grüreş 
sporumuzun içimde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

•99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

1Ü0. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

101. — İçel Milletvekili Çetin Ytmaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 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 : 
3 .9 .1971) 

X 2. — İlkokul Öğretmenleri Sağkk ve İç
timai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eği
tim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ka
nun teklifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon ra
poru. (1/532, 2/262) (S. Sayısı : 431) (Da
ğıtma tarihi :25 . 10 . 1971) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılaın NATO 
tatbikatında zarara ıığrıyan köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

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

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye

ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret baklanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon MiUetov ekili Bamıdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ım, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. —. Iöfcanbul Milletvekili Eşref Derinıçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıılmaz'm, Içel-
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

15. — içel Milletvekili Turhan özıgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — içel Milletvekili Oeilâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbaıkandan sözdü so
rusu. (6/80) 

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



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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenımesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
eoıusu. (6/84) 

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

21. — Afyon Kar&hisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorustı. (6/94) 

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

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

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

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

28. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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

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

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztüırk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Manas Milletvekili ibrahim özitürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekilli Celâl' Kargılı'nım, 
pasıo ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafımdan, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

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

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

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

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

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

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

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

44. — Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi'min, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü-
ımn değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Mil] eıtvekili Reşit Ülker'im, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Anfgı'mm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

49. — Gaziantep MiHetvetkili Ali îhısan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

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

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

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

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

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

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

96. — Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Ka
raca'nm, Hmıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü iıçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorasm (6/131) 

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

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

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

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

61. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişil en hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

612. — Konya Milletvekili İrfan Baracn'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 



11 — 

T4. — Sinop Milletvekili Bilini îşgüzar'ıtn, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu alup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

75. — Ankara Milletvekili Suna Tur al'in, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

63. — Konya Milletvekilli İrfan Baraıı'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerimin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

64. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ıu, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ;su 
(6/141) 

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

66. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

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

68. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

69. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

70. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nıın, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

71. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

72. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

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

76. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

77. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abalt'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

78. — Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlı'-
rnn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlüsorusu (6/159) 

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

80. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça-
ışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163^ 

82. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

83. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

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

85. — Aıukara Mille'tıvekilii Osman Soğulkpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

86. — Samsun MilMveMli Üyas Kılıç'ın, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

87. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

88. — Trabzon. Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Mi ili 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

89. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapman nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

90. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutuım. ve davranışıma dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

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

92. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

94. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

95. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola

rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

96. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1.971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

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

98. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancallara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

99. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Nazilli Sünıerbank Basma Fabrikasına dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

100. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışıma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

101. — İçel Milletvekili Turhan ö zgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

102. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
m, (bir gazete haJberine göre, bâzı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
"kürtajın serbestçe yapılıp yapıknıyacağma dair 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım hakanların
dan sözlü sorusu (6/188) 

104. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/189) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/190) 

106. — İstanbul Milletvekili İlhan Daremdali1-
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedi-
liş sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/191) 



107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair ,Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/192) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oam'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/193) 

109. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, son zamlardan önce demir, çimento 
ve kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutul
madıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/194) 

110. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair <BaşJba-
k andan sözlü sorusu (6/19*5) 

111. — Kütalhya Milletvekili Fuat Azmioğhı'-
nun, imam - Haitip okulları oıJta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (Q/WG) 

112. — Tunceli Milletvekili Dr. Kenan Aral'
ın, Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların 
durumuna dair Başbakandan ve Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu gönderilmiştir. (6/197) 

113. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşıyan vatandaşlarımızın ya
şama şartlarını elverişli duruma getirmek için 
ne gilbi tedbirler düşünüldüğüme dair Başlbakam-
dan sözlü sorusu (6/198) 

114. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tıınoeli ili Ovacık ilçesi sınırlan içlinde bulunan 
Haıvaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alımacağıma dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaıklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

11'5. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park halime getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine 'dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

116. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/2ÖCL) 

117. — Tekirdağ -Milletvekili Orhan Öatrak'ım 
tarımda Verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted

birler alıınacağına dair Başbaıkan ve Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

118. — Adıyaman Milletveikii Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Deanirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı kansan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorasu (6/203) 

119. — Bolu Milletvekili Ahmet Çafcmaik'm, 
Türk -Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
ölduğ-u demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

120. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
öiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Pei'sonel Kanunu uygula
masından doğam A ayli'k maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğime dair Maliye 
Balkanından sözlü sorusu (6/205) 

121. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli İline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

122. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'itı 
C. II. P. Genel Başkanının Başbakanlığı esna
sında oğlu Ömer İnönü için kredi sağladığı id
dialarına dair Başbakandan sözlü sorasu. 
(6/207) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan 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 Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşımın, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kınkkale) adı ile bir il ku
rulması hakkımda kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
'kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon rapora 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 . 10 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını aılmaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kamunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Medliisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nei Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğıitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu GeçdiGİ Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun b â a maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 

6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

3. — 6785 sayılı İmar Kanunumda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve 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
mıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 4. — 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) 

X 5 — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

X 6. — Nüfus kamumu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçiei 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 7. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
- yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 

Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı 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) 

8. — 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 9. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'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 10. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 

ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel. Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 11. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzâ 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
misyooıların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 




