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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

M — fcı I I 

15 nci Birleşim 

7 :72 .1972 Perşembe 

« ^ 1 » 

İÇİNDEKİLER 

I — Gççen tutanak özeti 473:474 

III — Yoklamalar 475,475,476 

IV — Görüşülen işler 477 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletve
kili M. Kubilay İmer ve Van Milletvekili 

.Salih Yıldız'm, içtüzük teklifi ve Anaya
sa Komisyonu raporu (2/706) (S. Sayısı •:• 
763) 477:506 

V — Sorular ve cevaplar 506 

A) Yazılı sorular ve cevapları 506 

1. — Kocaeli1 Milletvekili Vehbi En-
giz'in, «Çoban Sülü» adlı kitabın bâzı res
mî bankalar tarafından satmalınıp alınma
dığına dair soru önergesi ve Başbakan Pe-
rid Melen'in yazılı cevabı (7/1132) 506:507 

Sayfa 
2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-

giz'in, kamyon, kamyonet, otobüs ve trak-
1 tör miktarı ile fiyatlarına dair soru öner-
I gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ve

kili Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm 
yazılı cevabı (7/1186) 507:510 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
« mn, 1969 yılından bugüne kadar içel ilin

de yapılan yatırımlara dair soru önergesi 
I ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz

bek'in yazılı cevabı (7/1203) 510:514 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargıl ı
nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder özte-
kin'in yazılı cevabı (7/1204) 514 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
[ mn, 1969 yılından bugüne kadar içel ilin-
I de yapılan yatırımlara dair soru öner

gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı 

I (7/1205) 514;515 

II — Gelen kâğıtlar 474:475 
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Sayfa 
6. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı

nın, 1969 yılından bugüne kadar İçjel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru öner
gesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'm 
yazılı cevabı (7/1206) 515 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara ' dair soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol 
Yılmaz Akçal'ın yazılı cevabı (7/1207) 515:516 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara • dair soru öner
gesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük'ün yazılı cevabı (7/1208) 516:517 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
ıım, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevabı (7/1210) 517 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara •• dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1211) 518:519 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair sora öner
gemi ve Devlet Bakanı İsmail Arar'm ya
zılı cevabı (7/1214) 519:524 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
ıım, 15 Ekim 1970 - 13 Aralık 1971 tarih
leri arasında yurt dışına gitmek için dö
viz alan Parlamenterlere dair soru • öner
gesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/1216) 525:526 

13 . '— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, ormanların korunması ve orman 
ürünlerimin değerlendirilmesi için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi 
ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'm yazılı 
cevabı (7/1217) 526:529 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nııı, hayvanların korunması ve hayvan 
ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ' 
ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı i 
cevabı (7/1218) 529:532 

Sayfa 
15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilin
de yapılan yatırımlara dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut To-
ker'in yazılı cevabı (7/1219) 532:549 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
ııııı, her yıl kaybolan 10 milyon baş koyu
na dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı ceva
bı (7/1221) 549:551 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, tarım ürünlerimizin hammadde olarak 
ihracından doğan döviz kaybı miktarına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1222) 552:556 

18. _ Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, 1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan 
gübre tahsisine dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı İlyas Karaöz, Ticaret Bakanı 
Naim Talû ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mesut Erez'in yazılı cevapları (7/1223) 556: 

559 
19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'm, fındık ve üzüm taban fiyatları
nın yükseltilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Başbakan 
ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Ta
lû'nun yazılı cevabı (7/1225) 560:562 

20. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma' 
nm, Devlet Hava Yollarının özel sektöre 
devredilmesinin düşünülüp düşünülmedi-
ne dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı (7/1226) 562: 

563 
21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-

nm, depremlerin ekonomik ve sosyal facia
lara sebebolmaması için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair soru önergesi ve Başba
kan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1227)563:565 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, av hayvanlarımızın korunması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol 
Yılmaz Akçal ile Tarım Bakanı İlyas Ka
raöz'ün yazılı cevapları (7/1228) 565:567 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, yaş sehze ve meyve ihracatını geliş-

472 — 
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Sayfa 
tirmek için ne gibi tedbirler alındığına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû 
ile Tarım Bakanı llyas Karaöz'ün yazılı 
cevapları (7/1230) 567:570 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek 
içjin ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına 
İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in ya
zılı cevabı (7/1231) -. 570:572 

25. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın, kurak bölgelerde buğday 
geliştirme projesinin uygulanmasına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı llyas Ka
raöz'ün yazılı cevabı (7/1241) 572:576 

26. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın, Diyarbakır'ın ilçe ve köyle
rinde bulunan ilkokul sayısı ile ildeki öğ
retim kadrosuna dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı (7/1245) 576:577 

27.:— Ordu Milletvekili Memduh Ek-
şi'ndn; Hollanda'da yaşayan Türk vatan
daşlarının güvenliğine dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1246) 577:579 

Sayfa 
28. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü

zar'm, mülkî idare âmirleri ve kaymakam
lık müessesesine dair soru önergesi ve İç
işleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı 
(7/1247) 579:580 

29. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, Gülhane Askerî Hastanesinde teda
vi edilen hastalara dair soru önergesi ve 
Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in 
yazılı cevabı (7/1248) 580:581 

30. — Sinop Milletvekili Hilmi Igü-
zar'ın, memurların intibaklarından doğan 

. haksızlıkların ne zaman giderileceğine 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1251) 582 

31. — Ankara Milletvekili Suna Tu-
ral'm, askerlik şubelerinin ilçelerden kal
dırılmasının nedenine dair soru önergesi 
ye Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen' 

; in yazılı cevabı (7/1253) 582:583 
32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, İstanbul özel İdaresine 60 milyon 
lira avans verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Maliye . 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/3256) 583:584 

»-•«<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki.oturum yapan Genel Ku
rulda : • 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodasmanpğilu'na, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı İsmail Arar 'm; 

Vazife ile yurt dışına gidecefe olan Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet İzmen'e, dönüşüne ka
dar, Adalet Bakanı 'Fehmi Alpaslan'ın; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nın; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayüllken'e, dönüşüne kadar, Baş
bakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygum 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri; 

Vâki davet üzerine Şili'yi ziyaret edecek 
Parlâmento heyeti için 1599 sayılı Kanunla de
ğişik 378 numaralı Kanun ve ilgili yönetmelik 
gereğince, grupların gösterdikleri adaylar bil
giye sunuldu. 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç'dn yasama do
kunulmazlığı halkfkındalki (3/969) ve (3/970) 
No. luı dosyaların iadesine dair Başbakanlık tez
kereleri okundu ve geri verildikleri bildirildi. 

Sözleşmeli iSubay kanunu tasarısının (1/753) 
havale edilmiş bulunduğu komisyonlardan 5'er 
üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici komis-
da görüşülmesine dair Millî iSavunma Bakanı 
Vekili, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın öner
gesi kabul edildi. 

— 473 — 
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Konya Milletvekili Baha Müderrisöğlu'tnun, 
seçilmiş bulunduğu Sağlık Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi bilgiye sunul
du. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair ikamın tasarısının 
(1/705) '(IS. Sayısı : 759, 759'a 1 nei ek ve 759'a 
2 nei ek) açık oylamasına verilen oyların ayırı
mı somunda kabul edildiği' bildirildi. 

Çorum Milletvekili Abdurraham Güler, Tun
celi Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili 
Nenmin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker, Konya Milletvekili M. Kubîlay İmer ve Van 
Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük teklifinin 
(2/706) (ıS. Sayısı : 763) öncelikle görüşülmesi
ne dair Anayasa Komisyonu Başkanı Cevdet 
Akçalı tarafından verilen önerge i le; 

A) Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, Türk 

Basın Birliği Resmî İlânlar Şirketinin tasfiye du
rumuna dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/237) 

B) Yazlı sorular 
1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar' 

m, Mardin İline bağlı Derik ilçesinde kredili to
humluktan dolayı borçlu olan çiftçilere dair yazı
lı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/1382) 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar' 
m, Mardin İline bağlı Derik ilçesinde ziraî ma
hiyette her türlü krediden dolayı borçlu olan çift
çilere dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1383) 

3. •— Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Dairesinde münhal bulunan uzmanlık kadroları
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1384) 

Teklifler 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 

A. P., M.G.P. ve C. P. Grup Başkanvekilleri-
nin, İçtüzük teklifinin görüşülmesinin bitimine 
kadar Genel Kurulun, Cumartesi - Pazar gün
leri hariç, her gün 10,00 ilâ 13,00 ve 15,00 ilâ 
19,30 saatleri arasında çalışjmasına dair önerge 
kabul olundu. 

İçtüzük teklifinin (2/706) (Ş. Sayısı : 763) 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Çalışma saati sona erdiğinden; 
7 . 12 . 1972 Perşembe günü saat 10,00<da 

topkimlımak üzere Birleşime saat 19,33'.te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekilli Manisa 

Kemal Ziya öztürk Orhan Daut 
Kâtip 

Gaziantep 
Muhittin Sayın 

4. — Sfaas Milletvekili Ahmet Durakoğlu' 
nun, Ankara Motor Sanat Enstitüsü hakkında 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığıria 
gönderilmiştir. (7/1385) 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Eyüfooğlu' 
nun, 1971 yılında bütün Türkiye'de gaz tüple
rinden meydana gelen patlamalara ' dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji ba* 
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/1386) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Muğla Valisi özer Türk hakkında yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1387) 

7. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Sam-
sunspor - Giresunspor arasında oynanan futbol 
ımaçma dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve 
ıSpor Bakanlığına 'gönderilmiştir. (7/1388) 

8. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş İli içme suyuna dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1389) 

4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/778) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca' 
nm, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Ka-

SORULAR 

II. — GELEN KAĞITLAR 

— 474 — 
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nunmn 4 neü nıaddesinin dteğiştirilnteaBne dair 
kanun telifi (2/779) (Adakt Komisyonuna) 

^ Tezkere 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğüne bağlı döner sermayeli isletmelerin 
1966 yıli konsolide bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/964) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

» • • - < « 

BİRİNCİ OTÜBUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum. 

IH-YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, efen

dim. 
Efendim, yapılan yoklamada 192 sayın üye 

hazır bulunmuş ve bu suretle çoğunluğun, olma
dığı anlaşılmıştır. 

Çoğunluğun olması ihtimaline binaen saat 
11,15'te toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma! saati : 10,37 

mmct ÖTÜRÜM 
Açılma Saati r 11,15" 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

m - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarına rica «diyorum efendim... 

Her sayın üyenin, lütfen kendi plâkasmdaki 
düğmeyi kullanmasını rica «diyorum efendim. 

AHMET SAKIP HtÇERtMEZ (Anfcara) — 
Çift basanlar var sayın Başkan. 

BAŞKAN —-Efendim, ikazlarıma sayın 
üyelerin lütfen saygılı olmasını tekrar rica edi-
ycruan... 

MUSA DO&AN (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın Halk Partisi Gruptadır. 0rup toplantısın
da olduğuna g<5re herhalde ^kstariye^iıai?; var
dır. 

— 47& 
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"—-BAŞKAN — Mevcut mu gösterelim diyor
dunuz efendim? ;• ^ ' , .."• 

MUSADOĞAN (Kars) — Hatırlatmak için 
söyledim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NEGATl 1SFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, ad okunarak yok
lama daha sıhhatli olur. 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmamış sayın 
üye var mı efendim?.. (AP sıralarından «Var, 
var» sesleri.) Lütfen rica ediyorum çabuk olu
nuz... 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, ad okunsun. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Dünya 
kadar para sarfıyle, Meclislerimize zaman ka
zandırmak için, bir otomatik cihaz yapılmıştır. 
Bundan 45 dakika önce ad oikuyarak yoklama 
yaptım. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Yine yapıl
sın, ben gidip çağırayım efendim. 

. BAŞKAN —i-Bıen, yK)klamıa usulü ;üz.eriııde 
konuşuyorumef-mdim. .'••:•"••"' - ;. ; 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Baışkan, ad utanarak yoklama yapılsın efen
dim. 

BAŞKAN — Ne fayda sağlayacak, çjoğumlu-
ğu mu sağlayacak efendim? 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sağla
yabilir efendim. (Aİ3 sıral arın/dam «Sağlayabi
lir» sesleri.) 

BAŞKAN" — Nasıl sağlar efendim? 

(AP saralarından gürültüler, anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — 45 dakika evvel ad okuyarak 
yoklama yaptık efendini. (AP sıralarından gü
rültüler) 

201 sayım üyenin yoklamaya katıldığı, bu 
suretle çoğunluğumuzun lOtlmadığı anlaşılmıştır. 

Saat 15.00'de toplanalmalk üzere birlerimi 
atıyorum efendim. . . 

Kapanma saati : 11.22 

»>•• -<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 1(5.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk. 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Muhittin Sayın (Gaziantep), 

BAŞKAN — Millet Medisinioı 15 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

IH.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 'Sayın rtiyettlerinı Mttfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ediyorum. 

('AP sıralarımdan, «İsim okunaraik yoklama 
yapılsın» sesleri) 

SADIK TEKİN MÜFTÜOCİLU (Zonguldak) 
-— Îsîm okunmak suretiyle yoklama yapılması
nı teklif ediyiorum. 

BAŞKAN — Yoklama ad okunarak yapıla
caktır efendim. 

(YıoMama yapıldı) 
BAŞKAN — Ydklama işlemi bitmiştir. 
löoğunüuğumuz vardır, 231 sayın üye yokla

mada hazır bulunmuştur. 'Çalışmalarımıza baş
lıyoruz. ' 

Muhterem arkadaşlarım, kabul edilen çalış
ma şeklimiz ve saatlerimizle ilgilil önenge >gere-
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ğkıce bâzı arkadaşlarımız yoklama yapılmaksı
zınsürekli bir çalışma içinde bulunduğumuz ka
nısında bulunduklarını bana ifade etmişlerdir. 

Meclislerimiz münhasıran devam edegelen 
bir teamül gereğince bütçelerde aralıksız çalış
madadı r . Bei§ Yıllık Kalkınma Plânlarının mü
zakerelerinin aralıksız yapılması da 77 sayılı 
Kanjunun bir gereğidir. Kabul buyurduğumuz 
fçalıışma önergesinde «Aralıksız çalışma» kaydı-

1. '— Çorum Milletvekili Abdurrahman 'Gü
ler, Tunceli Milletvekili \Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, Isttanbul (Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya {Milletvekili İM. Kubilay 
îmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, İçtü
zük teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S. Sayısı :763) (i) 

BAŞKAN — İçtüzük üzerindeki çalışmala
rımızla igeçiyonuz. Kjomisyion yerinil almıştır. 

iŞahsı adına sayın Nermin Neftçi, buyurunuz 
efendim, söz sizindir. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri1; 

Anayasanın 85 nci maddesi gereğince, mec
lisler kendi çalışmalarını kendi yapacakları İç
tüzüklerle düzenlerler. 

Anayasanın geçici 3 ncü maddesi, Meclisin, 
İçtüzüğünü yapmasına kadar eski İçtüzüğü
müzle ve birtakım iyi teamüllerle, Meclis ka-
rarlarryle bugüne kadar idare edilmesini em
retmiştir, Bir zaman tahdit edilmiştir. Zaman 
tahdit etmediği için de bu çalışmalar uzayıp 
gitmiştir. 

Meclis İçtüzüğümüzün zaman zaman ağır bir 
trajedi, zaman zaman melodrama varan bir hi
kâyesi vardır. Bu hikâyenin içinde uzun bir 
teklifler zinciri vardır. Memnuniyetle müşa-
hade etmekteyiz ki, nihayet partiler müşte-
ırek bir anlayışa gelmişler. 1963'teki ilk teklif 
üzerinde yapılan çalışmalar Meclisin ciddî bir 
çalışmasının eserini ortaya getirmektedir. Ben
deniz korkmayasmız diye gayriresmî olan bas-

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 13 mcü Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

y o k t e . Bu sebeple yoklama yapıyoruz. Kaldı 
ki, önergede «Aralıksız çalışma» kaydının ol
ması halinde de İçtüzük ve Anayasa hükümleri 
mîujvacehesinde yoklamasız sürekli bir çalışma. 
yapılmasının mümkün ölüp olmadığı dikkatle 
üzerinde d%ünülmesi gerekeni bir husustur. Bu
nu .arzediyorum. 

Bunu araettikteaı slonra gündemimize kaldı
ğımız noktadan devam ediyoruz. 

kıları getirmedim, yoksa hepsi bir hayli tu
tar ve 'bu koleksiyonlardan pek kimsede bu
lunduğunu zannetmiyorum. 1963 yılından 1972 
yılına kadar zaman zaman kadük olan, zaman 
zaman ele alman, zaman zaman ileriye doğru gi
den ve nihayet Coşkun Kırca ve 3 arkadaşının 
teklifi olarak gelen 1963 teklifinin bugünkü hali 
aşağı yukarı bütün partilerin temsilcilerinin 
teklifi halindedir. Sadece tekliflerin şekline 
bakacak olursanız, İçtüzüğün bugüne gelişin
de partilerin asgarî müşterek bir anlayışa gel
diklerini gösteren bir durum vardır. 

Ben şahsen bu çalışmalara 5 sene katıldım, 
benden 5 sene önce de bu çalışmalara çeşitli 
partilerden ıkatılan sayın arkadaşlarım vardır. 
Bu çalışmalara '5 seneden beri katılan bir ar
kadaşınız olarak müşahede etmekteyim ki, 
bu İçtüzük büyük bir çalışmanın ve büyük bir 
emeğin sonucudur, Benim bildiğim kadarıy-
le bu Meclisten çıkan hiçbir kanun üzerinde bu
nun kadar işlenmemiştir ve bütün siyasî par
tilerin beraberce gelmiş oldukları müşterek 
bir noktaya varılmamıştır. 

Şunu demek istemiyorum, yeni gelen metin 
kusursuzdur? Hayır arkadaşlarım, biraz son
ra anlatacaklarımdan anlayacaksınız. Şahsen 
ben bir noktasına tamamen muarızım, onun 
dışında bir çok noktalarında da Meclisin de
ğiştirmeler yapacağına inanıyorum. Elbette 
ki, bir insan yapısıdır, birtakım kusurlarla hu
zurunuza gelmiştir, ama iyi niyetle huzurunu
za gelmiştir. Bunların düzeltileceğine de inanı
yorum. 

Bizim İçtüzüğümüzü yapamadığımız süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
'Toplantısı İçtüzüğü 1965 yılında, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğü 1963 yılında yapılmıştır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Çak eski İçtüzük çalışmışlarına bakacak 
olursak, 19!24 Anayasasından evvel Türkiye 
de bir İçtüzük... 

Biraz teknik konuşmak: istiyorum, zaman 
zaman anlatışlarımda bir partiye çatmak veya 
herhangi bir partiyi övmek amacını gütmedi
ğimi göreceksiniz. 

İçtüzüğün hikâyesinin zabıtlara geçmesi 
zarureti vardır. Bu kadar uzun bir çalışma
nın, üzerinde bu kadar göz nuru dökülmüş bir 
çalışmanın ve partilerin bir noktaya gelebildi
ği ve bir çok 'aşamalardan geçen bir çalışma
nın zafbıtlarda görülmesi gerekir. Ondan do
layıdır ki, 'biraz da zaibıtlara konuşacağım. Za
ten sıraların hazin bir görünüşü var, zabıtla
ra konuşmak beni biraz da teselli 'ediyor. (A. 
P. sıralarımdan «Bravo» sesleri) 

Yeni İçtüzük çalışmaları 1968'te başlamış
tı. Bu yeni İçtüzük çalışmalarını oıbjektif bir 
gözle anlatacağım, kimse gücenmesin. Bu İçtü
zük teklifinin gerekçesini okuduğumuz zaman 
anlayacağız ki, bir iktidar, iktidar olmanın 
verdiği bir anlayışla hazırlamış. O zaman bi
liyorsunuz Koalisyon iktidarları var, azınlık 
iktidarı var. O zamanki teklifi tetkik ettiği
miz zaman iktidar priyorit esini temin edebil
mek için !bir gayretkeşliğin içinde • görüyoruz. 
Elbette ki, iyi niyetle hazıranmıış, yüzde yüz 
eminiz. İyi niyetle Anayasaya uygun birtakım 
hükümler getirilmiş, yenilikler getirilmiş, ama 
gerekçesinden de anlaşıldığı .gibi, iktidar .olma
ya daha çdk priyarit'e taşıyan İbir anlayışla 
getirilmiş. Bu çalışmalar 1963'te devam etmiş, 
bir ara toplantı yılı bitmiş, 19'64'te tekrar baş
lamış, yeni yeni tashihler yapılmış ve kadiük 
olmuş, çıkarılmadan gitmiş., 

Bu ilk teklife A. P.'li arkadaşlarımızın faz
la ısmamadıkları çeşitli yönlerden ortaya çık
maktadır. Çünkü, bâzı hususlar muntazaman 
zabıtlara geçmiş. Za'bıtlar okunduğu vakit, Ana
yasa yeni hükümlerle geldiği için, yeni Anayasa
yı yadırgama ve bu yeni Anayasaya göre yapıla-
calk olan, Meclis çalışmalarını düzenlemek 
için lüzumlu olan içtüzükte de bir yadırgama 
olduğu seziliyor.. 

Kadük olduktan sonra 1966 yılı çalışmala
rı işin içine girmiş. Malûmunuz 1966'da yeni 
bir seçim Kanunu yapılmak isteniyor, bütün 
muhalefet birleşerek bu yeni seçim Kanununu 

engelliyor. Bunun üzerine 1966'dan itibaren 
1967 - 1968 çalışmalarında - ki bu çalışmalara 
ben de katıldım, Anayasa Komisyonu üyesi 
olarak devamlı takibet'tim - yine yeni bir de
ğişme görüyoruz. 

1968 teklifine bakacak olursak, burada da 
artık doğrudan doğruya Meclisteki çoğunluk 
partisi iktidarına daha çok prim tanıyan, 
onun yanında muhalefeti de dengeleme gay
reti gösteren, fakat muhalefeti biraz zayıf ola
rak dengeleme gayreti gösteren 'bir tutum se
zinleniyor, Şöyle k i : Birinci Dönemdeki ilk tek
lifte bulunmayan bir deyim geçmiş içinde, o 
da şudur: «Muhalefetin makul ölçüler içinde 
muhalefet edebilmesi ahlâkî kuralı» 

Halbuki, malûmunuz, Anayasanın 85 nci 
maddesi bir matematik temel kural getirmiş
t i r : Siyası partiler kuvveltleri oranı nispetim
de Meclis çalışmalarına iştirak ederler. 

İşte 1968'deki teklife ait zabıtlar okundu
ğu zaman, tümü üzerinde müzakereler sıra
sında, teklifin gerekçesinde, maddelerde 'böy
le, bir şeyin zorlandığı görülüyor. 

Bunları anlatıyorum ki, partilerin bir asıga-
rî müştereke nasıl büyük gayretlerle geldiği
ni iyice öğrenelim ve ona göre bu İçtüzüğün 
kıymeıbini bilelim. Çünlkü, az gelişmiş bir ül
keyiz. Her geçen dönemler ve her yeni gelen 
dönemler yeni tortularla geliyor. Yeni' tor
tular hepimizde muhalefettede iktidarda" da 
birtakım kompleksler yaratıyor ve yıllar yılı 
üzerinde çalışılmış ve tam çıkmak üzere olan 
'birtakım şeyler höbadlup gidiyor. Ben şu nok
taya gelmiş 'bir İçtüzüğün artık çıkmasını çok 
istiyorum, onun için de biraz zabıtlara konu
şuyorum. 

İşte İkinci Dönem İçtüzük teklifinin, se
çimle gelmiş olan Meclisteki çoğunluk par
tisi iktidarına !bir ağırlık verdiğini görüyo-
ITİZ. Ondan sonra gittikçe bu gayretler artı
yor. Bizim de - şahsan benim - bir partinin için
de, lbu gayretlerle mücadelelerimiz var, ıbenim-
le (beraber bir çok muhterem arkadaşımın, 
hattâ, zaman zaman iktidar partüsıinin içinde
ki bâzı sayın «milleıtveMlleriinin mücadelesi var. 

Şöyle İki, meselâ dün buradan konuşurken 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 
Temsilciler Meclisiyle ilgili 'bir konuya, de
ğindiler ve «Anayasanın 85 nci maddesi, ilgili 
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maddeleri! siyasî partileri her türlü teşekküle 
oranları nispetinde iştirak ettirir.:» dediler. 
Dolayısryle Temsilciler Meclisinin de, bugün
kü «Danışma kurulla» dediğimiz, eski «Tem
silciler Meclisi» dediğimiz kurumun da böyle 
oranlar nispetinde olması gerektiğinin Anaya
saya uygunluğundan 'bahsettiler. 

Hemen değinmek isterim ki, biz, eski Tem
silciler Meclisi, şimdiki. «Danışma Kurulu» 
olarak adlandırılan teşekkülle o kadar çok mü
cadele ettik ki, ilk geldiği zaman sizin söyle
diğiniz şekilde idi, yani!, bu, âdeta Meclisin. 
üzerinde bir vesayet kurumu halindeydi ve 
doğrudan doğruya parti temsilcilerimden, par
ti başkanlarından, grup başkanlarından müte
şekkildi. Her ellini kaldıran grup başkanı, ken
di grubundaki üye adedini temsil edecekti. 
Buigünkü anonim •şirketlerdeki genel kurul
larda tespit edilen çalışmada olduğu gibi. Biz 
bununla uzun 'bir mücadele verdik. Bu tem
silciler kurudu, hem ieraî, hem danışma niteli
ğindeydi ilk geldiği vakit. Beş senedir bunun 
mücadelesi, çeşitli partilerdeki •arkadaşlarım
la birlikte yapılmıştır. Meselâ, komisyonların 
adedinden tutun da Meclisteki sayın milletve
killerinin oturdukları yerleri tanzim eden bir 
ioraî kurul, aynı zamanda zaman zaman tatil
leri yapan, ara vermeleri tanzim eden, genel 
görüşmelerin, gensoruların ne zaman görüşü
leceğini saptayan hakikaten Meclis üstünde 
âdeta minyatür meclis gibi bir görüntüsü 
vardı. Bununla uzun uzun mücadeleler yapıl
mış ve nihayet bugün par protokol Meclisin 
çalışması için lüzumlu bir teşekkül olan, hepsi
mizin partilerinden temsilcilerimizi gönder
mek suretiyle teşekkül eden ve bu suretle bir 
resmiyet kazanan danışma (kurulu şekline so
kulmuştur. Bu, uzun yıllar verilen bir müca
delenin aşamasıdır, merhalesidir; saygıyle 
anılmak gerekir, kötülemek değil. 

Yine eski tasarılarda, birtakım muhalefet 
milletvekillerinin hakları olan Meclis araş
tırması, genel görüşme, soru, gensoru gibi ko
nularda âdeta muhalefet haklarının kısıtlan
maya doğru gidilmesi temayülü vardır; uzun 
zaman bunlarla mücadele edilmiştir. 

Yine, kanunların Anayasaya aykırı olarak 
görüşmesiz ve oylamasız kabulü usulü vardır, 
Anayasanın 92 nci maddesine aykırı olarak ge

tirilmiş. Hem de oylama sırasında isterse gü
venoyuna gidebilecek. Yani, kendi çoğunluğu
nu Meclise getirmeden iktidar partileri 236 
oy aldıkları takdirde, 226 menfi oyu bulmadık
ları takdirde güvenoyu almış farzedilecekler. 
Yani, kanunların .görüşmesiz olarak kabulü. 

G-ensoru, biliyorsunuz ki, Anayasamızda âde
ta özel olarak tanzim edilmiş bir İçtüzük mad
desidir ve bizim kendimize mahsus bir husus
tur. Bir çok ülkede gensorular içtüzüklerle 
tanzim edilir, ama tersine bir anlayışla, yani 
evvelce ters bir ananenin yürütülmesi sonu
cu bu Anayasaya alınmıştı, Anayasada bütün 
detaylarıyle gösterilmişti. Bu gensoruya da
yanarak birtakım muhalefet gruplarının yap
tıkları engısHıemeler sonucu - her iki tarafta da 
haklı haksız noktalar vardır, objektif konu
şuyorum - gensoru içtüzüklerle âdeta kısıt
lanmak istenmiştir. Nihayet, biliyorsunuz ya
kın zamanda birtakım Anayasa değişiklikle
rinde partiler anlaştılar ve gensorudan baş
lamak üzere birtakım konuların âdeta birer 
engelleme mevzuu olarak, birtakım hakların, 
muhalefet haklarının birer engelleme mevzuu 
olarak kullanılmaması hususunda partiler bir 
araya geldiler, anlaştılar ve yeni Anayasa deği
şikliklerini getirdiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu saydı
ğım hususlar için uzun bir mücadele verildi. 
Naçiz arkadaşınız o zaman Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun içindeydi. Partiyi temsâlen 
çalışıyorduk, oiddî çalışıyorduk. Komisyonlar
da öyle anlar olmuştur ki sabahlara kadar ça
lışılmıştır, usulsüz toplantılar olmuştur. Na
çizane, o zaman Meclis Başkanı olan Sayın 
Bozbeyli'ye şikâyette bulunmuşuzdur, yanım-
dadır hepsi. Meselâ; bir toplantı yılı başında 
Anayasa Komisyonu toplanmış - iSaym Bozbey-
li bunları çok iyi hatırlarlar - arasında baş
kanını, sözcüsünü seçmiş dağılmıştır. Ondan 
sonra bir de bakımsızdır Anayasa Komisyonu 
toplantısı için normal bir davet almışızdır; da
vete icabet etmişizdir; çoğunluk olmamıştır, 
Komisyon sabahtan dağılmıştır. Fakat, İbir gün 
sonra öğreniyoruz ki, öğleden sonra saat 15.30' 
da Anayasa Komisyonu bizlere hiç bildirme
den, bir çok arkadaşın haberi olmadan ken
dine göre ufak bir şey toparlamış ve çoğun
luğu temin eder etmez de 90 maddeyi geçmiş
tir. Nâçiz arkadaşıni'z olarak bendeniz o za-
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manki' Meclis Başkanı olan Sayın Bozbeyli'ye 
müracaatta bulunmuştum ve Bıozbeyli bizim 
şikâyetlerimizi okuyarak doğru bulmuş, geçi
rilmiş olan İçtüzük maddelerini keenlemyekûn 
addederek yeni baştan -başlatmıştır. 

Bu, böylece devam etmiştir arkadaşlarım. 
Komisyon oturmuştur karar almıştır, üzerinde 
önerge verilmeyen maddeler, demin saydığım 
bir çok hususla ilgili maddeler görüşmesiz ola- j 
rak oylanmıştır. Oturmuşuzdur 'bâzı arkadaş
la rla sabaha kadar 200 önerge hazır] aınışızdır; 
engelleme önergesi değil, bütün bunları tetkik 
ederek, evvelce de yapmış olduğumuz tetkik
leri bir araya getirerek maddelerle ilgili sa
hici önergeler ve bu önergelerin birer nüsha
sını Sayın Bıozlbeyili'ye göndermişizdir. Çok iyi 
bilirler, tetkik etmişlerdir, usulsüzlükleri müm
kün olduğu kadar örilemıeye çalışmışlardır, 
eksik olmasınlar. 

Böyle yollardan en son olarak - gayet iyi I 
hatırlıyorum - salbaha kadar çalışmıştı ko
misyon, bizim önergelerimiz bitmişti, yani ar
tık üzerinde (konuşmaya hakkımız kalma
mıştı ve o zaman biz çalışma usullerinin Ana
yasaya ve insanî ölçülere uygun olmadığını, 
binaenaleyh komisyonu terkedeeeğimizi söy
leyerek ayrıldık. Yani, 68 - 69 tasarının gör
düğüm kadarıyle sonu böylece geldi. 

Şayanı dikkattir ki, şayanı şükrandır ki, 
geçen bu acı mücadelelere rağmen komisyon
larda her sene, her toplantı, her dönem 'bi
raz daha ileriye, biraz daha anlayışa gitmek I 
suretiyle hazırlanan şu içtüzüklere rağmen 
tam anlaşma noktaları, asgarî müştereklerde 
teker teker bütün arkadaşların, bütün grup
lardan gelecek olan arkadaşların imzalarını I 
havi bir tasarı haline gelinceye kadar hiçbir I 
komisyon başkanı ve hiçbir Meclis Reisi bu I 
tasarıyı Genel Kurula getirmedi arkadaşlar. 
Bu da dikkatlerimizi çekecek bir husustur. 
.Uzun yıllar üzerinde çalışılmış, çeşitli dö
nemlerde kadük olmuş, fakat tartışmalı oldu
ğu için Genel Kurala gelmemiş. Ben öyle anlı
yorum ki, artık İçtüzüğümüzün Genel Kuru- f 
la gelme durumunda oluşu, işte bu asgarî müş
tereklerin de teşekkül etmesindedir. 

;Sayın Bozbeyli'nln bıraktığı noktadan Sa
yın Sabit Osman Avcı Bey aldılar ve o zaman | 
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I çıkan içtüzüğün, üzerinde hiçbir imza buhın-
madan, bastırdılar ve bunu partilerarası. gay7 

il resmî bir oeltilmen komisyonuna getirdi
ler; kendileri de -bizzat Başkanlık yaptılar, her 
partiden ikişer .ibişi istediler. Bizim partimiz
den de Sayın Reşit Ülker ile bendeniz katıl
mıştım. Aklımda kaldığına göre o zaman bi
zim partimiz tamamen, bir teknisyen olarak 
çalışmamız gerektiğini, en sonunda siyasî ter
cihin gruplarca yapılacağını söylemişlerdi. 
Diğer gruplardan iştirak eden arkadaşların 
hangi yetkilerle geldiğini bendeniz bilmiyo
rum, ama zannedersem onlar da öyle gelmişler
di. Çünkü o zamanki grup başkanvekillerimiz 
bize, Sayın Meclis Reisiyle bu anlayış içinde 
toplanacağımızı bildirmişlerdi. Bizler, aklımız 
ve gücümüz yettiği kadar bu toplantılara işti
rak >ettik. İyi bir niyet, yani benim beş sene
den beri katıldığım, çeşitli partilerin kendi 
açısından ve kendi taktik yönlerinden, yani 
kendilerini daha güçlü, itsiter muhalefet olsun 
ister iktidar olsun, partilerin kendilerini ka
muoyunda ve Genel Kurulda daha güçlü, kuv
vetli göstermek amacıyle saptayacakları bir 
taktik yönünden bir anlayışla oraya geliinme-
mişıti. Artık orada birer teknisyendik hepi
miz ve Sayın Meclis Başkanı da bu işleri ida
re eden bir insandı, bir çoğunluk partisinin üye
si kesin olarak değildi. Zaten Meclis Başkanı 
olarak böyle bir tutumun içinde hiçbir zaman 
hiçbir Başikanm bulunmaması gereği yüksek 
malûmunuzdur. 

ılşte bu anlayışla çalıştık ve son teklifi, za
man zaman Reşit Beyle kendi partimize, o za
manki benim partime, görüşlerimizi yazdık, 
bizi dinlemelerini, bunu ele almalarını söyle
dik. Yani, şahsan bu bakımdan beniim omuz
larımda herhangi bir yük yoktur, görevimi yap
tığımı zannediyorum. 

Şimdi de bağımsız bir üye olarak İçtüzükle 
ilgili bu hazin, zaman zaman hazin, zaman za
man melodram dlan hikâyeden sonra bugünkü 
İçtüzüğe geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, elbetteki içtüzük
ler, Meclis çoğunluğunu teşkil eden iktidarla
ra, kendi siyasî anlayışlarını, kendi siyasî ter
cihlerini Meclisten geçirebilmek için, yani bu 
meyandaki kanunları Meclisten geçirebilmek 
için bir haklılık tanırlar, ama Anayasa Mah-
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kememizin kararlarına bakacak olursak, bu 
haklılığın .yanında nıuihalefetin de denetleme 
haklarının, Anayasanın verdiği, hakların, ik
tidar haklılığı yanında dengelendiğini görü
yoruz. Yani meclisler, kendi yapmış oldukları 
içtüzüklerle çalışırlarken her şeyden evvel ik
tidar ve muhalefet gruplarının karşılıklı den
geli bir şekilde çalışmalarını gözönüne alma
lıdırlar. Bu denge, son derece mühimdir; hem 
içtüzüğün yapılmasında mühimdir, hem mec
lislerin çalışmasında mühimdir, hem de demok
rasinin oluşumunda mühimdir. Onun içindir ki, 
içtüzükler aynı zamanda bir meclislerde top
lumdan gelen bir dilimdir Meclis, halkın ira
desiyle gelmiştir - demokrasiyi daha iyiye gö
türmek dçkı kanımca bir vasıtadır. Hele bizim 
gibi demokrasinin tam oturmadığı ülkelerde 
içtüzükler demokrasiyi daha iyiye doğru gö
türücü birer vasıtadırlar, 

lAnayasa Mahkememizin çeşitli kararların
dan da anladığımız gibi, meclislerin idaresin
de tarafsızlık esastır, yani bütün bu iktidar 
priyoıitesine ve muhalefetin de dengeli bir 
şekilde haklarını kullanması, ikisinin karşılık
lı dengelenmesinin yanında Meclis içtüzükle
rinin tarafsız bir şekilde hükümler getirmesi, 
hele hele idaresinin tarafsız olması çok önem
lidir. Bu unsurların yanında çok önemli bir 
husus milletvekilleridir muhterem arkadaşla
rım, milletvekillerinin haklarıdır. Gerçi, de
mokrasi siyasî partiler demokrasisidir, ama 
şurada biz teker teker kendi sıralarımızda ken
di akıl ve kendi vicdanlarımızla başbaşa işte 
bu siyasî demokrasinin en iyi şekilde uygu
lanması için ve daha fazla iyi bir hedefe gi
debilmesi için birer üniteyiz. Partilerimizin kı
lıfının içinde falkat, milletvekillerine verilmiş 
olan, İçtüzükle verilmiş olan haklarla müceh
hez olarak. Binaenaleyh, içtüzükler milletvekil
lerinin kişisel haklarını, milletvekili olmakla 
kazanmış oldukları haklarını da korumakla 
mükellef olan hukuk kaynaklandır, üçüncü 
önemli unsur. 

Hazır buraya gelmişken şunu söyleyeyim: 
Ben şuna inanmaktayım muhterem arkadaşlar: 
Siyasî partiler kendilerini güçlendireîbilmek için 
kamuoyunda veyahutta Meclis Genel Kurul
larında, politika sahnesinde, sadece siyasî 
taktiklerle hareket ederlerse, benim kanaa

timce demokrasinin - ki demokrasinin erdemli 
bir idare sistemi olduğunu kabul ediyoruz -
erdem kefesine çok fazla bir şey ilâve etmez
ler. Ama, her şey şu kürsüde partiler yönün
den, kişiler yönünden bütün açıklığı ile bü
tün çıplaklığı ile bütün gerçekçiliği ile her 
türlü taktiğin seçmene selâmın ötesinde eğer 
görüşülebiliyorsa ve topluluğumuz tarafından 
'bir asgarî müşterekte top'lanabiliyorsa, işte de
mokratik sistemin erdemlilik kefesine - ki er
demlilik kefesi büyüktür demokratik siste
min - çok büyük bir ağırlık koymuş oluruz. Bu 
hususu, hele hele şöyle bir dönemde, içinde bu
lunduğumuz bir dönemde söylemeyi, sadece si
yasî parti taktikleriyle hareket etmenin Tür
kiye'nin demokrasiye çok büyük bir şey ge
tirmeyeceğini söylemeyi bir görev biliyorum. 
Bu, eski inancımdır. Şimdi bağımsız olduğum 
için kazanmış bulunduğum bir inanç değildir 
arkadaşlarım. Kendi partimin içinde İçtüzük 
çalışmalarında devamlı bu inancı savunmu-
şumdur. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Bir önerge 
veriyorsunuz, o siyasî taktik olmuyor da... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

NGBMİN NEFTOİ (Devamla) — Hangi 
önergeden bahsediyorsunuz Sayın G-ökçie? 

BAŞKAN — Devam buyurunuz hanımefen
di, devam buyurunuz. 

NEBMİN NEFTÇİ (Devanda) — Şimdi İç
tüzüğün ne olduğunu, nasıl bir hukuk kaynağı 
olduğunu tarif edersek şöyle diyebiliriz: Mec
lisler, Anayasadan almış oldukları ve kanunlar
dan almış oldukları yetkileri kullanabilmek 
için, kendi çalışmalarının yapılabilmesi için 
kendiikendilerine birtakım hukuk kuralları sap
tarlar. 

Şimdi, bu hukuk kuralları acaba lalettayin 
tüzükler gibi mıidir? 

Bu, literatürde bir hayli münakaşalı bir ko
nudur. Bâzı arlkaldaşlara göre, hani hiyerarşik 
sıra olduğu gibi söylenebilir. Evvelâ Anayasa, 
ondan sonra Anayasaya uygun kanunlar, ondan 
sonra tüzükler içtüzükler... Böyle söyleyen kim
seler vardır. Bunlara göre, bir kanun içtüzüğü 
değiştirebilir, İçtüzük, kanunu değiştiremez. Bu 
esastan hareket ederler. Faıkat^ dikkatle baka
cak olursak, tüzüklerin, yani normal tüzükler-
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le hiyerarşideki, hıiyerarşük sıradaki hukuk kay
nağındaki tüzüklerle Meclis İçtüzüğünün ayrıl
dığını görüyoruz. Çünkü, Meclis İçtüzüğü bü
tün kanunların yapılabilmesi için âdeta fornıel 
bir bozulma veya bozulmama noktasıdır aynı za
manda. Binaenaleyh, çok önemli bir konudur. 
Kanunlar giibd Anayasanın denetimime tabidir. 
O balkımdan, diğer içtüzüklerden hiyerarşik sı
rada ayrılması gereken bir husustur kanısında
yım. Simidi, son gelmiş tasarıyı güzden geçire
lim. 

Son gelmiş tasanda mümkün olduğu kadar 
kazuâstülk metoittan kaçınılmıştır ankaıdaşlariim. 
Esfcd tasarılar 1963'ten bu yana, 1968 - 1969 ta
sarılarını da gözönüne alacak olursaik çok fazla 
detaylara kaçtığı, 350 nin üzerinde, zaman za
man 370 - 380'ıe kadar yükselen birtakım mad
deleri ihtiva ettiği, hacim bakımından geniş ol
duğu, bunun yanında da, kazuisıtik bir metot 
t aıkiıb ettiği görülür. En ince detaylara kadar iş-
lerıımiş. Öyle ki, biz, aynı zamanda Anayasa de
netimine tabiiz. Hem kanunlar. bakımımdan, di
ğer Meclis kararlan bakımından, İçtüzük mesa-
besiıiıdoki Meclis kararlan baikıımından. Bu ka
dar kazuisıtıiik metotlarda ihmal edilecek en kü
çük bir ndkita, içtüzüklerin bozulmamı, yapıl
mış olan yasalann, kanunların bozulmasını inJta-
eedecektii. Bunu da düşünerek, son günlerde ya
pılmış olan, gerek pantdlerarası komisyonda, ge
rekse Anayasa Komisyonundaki partili sayın 
arfeadaşiaramjla yapılan çalınmalarda şu esas 
'kabul edilmişti: Kazuâsük mıeftottan mümkün 
olduğu kadar srynlalıım. Eğer, eski İçtüzüğü
müzde canlı, Meclislin çalışmalanna, komisyon
ların çalışmalarına iyi cevap vermiş olan hü-
ikümler varsa, o hükümleri olduğu gibi alalım. 
Bunlar, ürerimde denenmiş, tecrübe edilmiş olan 
hükümlerdir. O hükümler olduğu gibi alınmış
tır. Böyle bir anlayışla hareket edilmiştir ve 
madde adedi tabiîdir ki, bu suretle düşürülmüş, 
birçok maddeler orta yerden kalkmıştır. Mese
lâ, Anayasada ve kanunlarda olan birtakım şey
lere atıflar yapılmış, tekrarlardan kaçınılmış, 
bu İçtüzüğün içine o maddeler alınmamış, sa
dece atıflarla geçiştirilmiştir. 

Mümlkün olduğu kadar eslki itiyatlardan ka
çınılmıştır arkadaşlanm, memnuniyetle müşa-
hade etitük ki, Adalet Partisi tam bir anlayışla 
geldi ve muhalefetten gelen, muhalefetlerden 

gelen olumlu tdklMıerân hepsini kabul etti, Yani, 
bunu söylemek benimi için bir ş*eref borcu olu
yor. Çünü kendileriyle uzun mücadele ettim. 
Sezar'rn haikkını Sezar'a vermek balkılmmıdan 
kendimde bir ahlaıkî vecibe hissediyonıım. (A. P. 
sıraianndan «Bravo» sesleri) 

Berıalber çalıştığımız arkadaşla, o zamanki 
benim partime menısuibolan Sayın Reşit Ülker ile 
zaman zaman bunu aramızlda konuşanuşüzdur 
ve gruıbuımuza vermiş olduğumuz bilgilerde de 
bunu belintmişizdir. Yani, hakikaten bar anla
yışa gelinmiştir, teamüldeki en iyi uygulamalar 
alınmıştır, bize göre teamüldeki kötü uygula
malar tamamen bırakılmıştır. Yani, ben ilkeler 
üzerinde duruyorum muhterem arkaıdaşlar. Bu 
dernek değildir İd, getirilmiş olan İçtüzüğün ku
surları yoktur. Biraz sonra ben şahsen. göreibıH-
diğiım kadanyle o konulara da değineceğim. 

Mümkün olduğu kadar kararsızlığa dikkat 
edilmiştir arkadaşlarım. Dikkat edilmeye gay
ret edilmiştir. Biliyorsunuz ki, Meclislerde bur 
ters çalışma vardı. Bu yanlış olarak İçtüzüğü
müzün yapılamayışına hamledildi ve kamuoyun
da şu nclkta belirdi: Efendim, MeelMerlismiz ağır 
alksaik çalışıyor. Çünkü İçtüzük yapılamadı. 
Efendim, Meclslenimıizide engellemeler oluyor, 
muhalefet partileri engellemeler yapıyor, çünkü 
içtüzükler yaıpılamaidı. 

Kamuoyunda bu, âdeta belirgin bir hale gel
di. HalbuM işin aıslı başka türlüdür arkadaşla-
ii'um. Muhalefetin de, iktûdann da kusuru var
dır ağır aksak çalışmalarda. Bizler sorudan baş-
layaraik soru, sözlü soru, yazılı soru, genel gö
rüşme, Meclis araştırması, gensoru. 

Bütün graplar olarak, kendimizi yine grup 
zırhlarımızdan sıyırarak teker teker milletve-
killeLİ olarak düşünelim. Ben dahil hepimiz seç
mene selâm diye kullandık bu müesseseleri. Gfe-
nel görüşmeler o kadar çoğaldı, o kadar çoğaldı 
ki, bir parti grubu, ister iktidar olsun, isitier mu
halefet olsun bir parti gruıbü çolk haklı bir ko
nuda genel görüşme vermemeyi düşümnleye baş
ladı artık. Çünlkü, genel görüşmelerden geçilmiyor
du gündemiimiizoın bir yerinde. Yazılı sorulara ar
tık cevap verilemiyordu, müessese kıvraklığını kay
betmişti. Ben 1965'tie bu Meclise geldiğim vaikiıt 
yazılı sorulanınıza muntazaıman cevap verilirdi 
15 gün içinde. Fakat, yazılı sorumlar o kıaıdiar ço
ğaldı ki, her yazılı soru veren, elbette bunun bir 
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nüshasını kendi bölgesine göndermeye başladı 
ve bu •• süratle yazılı sorulan hüMiıme#er haklı 
olarak, isit-er bu hükümetler olsun, iıster bundan 
önceki hükümetler olsun, hangi hükümet olur
sa olsun cevap veremez bir hale geldi. 

Sözlü sorular, diğer memleketlerde, Batı ül
kelerinde, denıckraitik ülkelerde gördüğümüz 
gibi kıvraklığını bir türlü kazanamamıştı. Ya
ni, bir yandan, iktidar olsun, muhalefet olsun 
milletveMllerinıin denetleme halklarını bir yan
dan hepimiz kullandık - ben de dahil - seçmene 
selâm diye kullanırken böyle bir teamül geniş
ledi. Öbür taraftan iktidarlar - komisyonlar 
ağır aksak çalıştığı için - devamlı karma komis
yonlara ivedilikle, öncelikle tasarılar vermeye 
başladılar. Mevcut devamlı komisyon sayısının 
ski misli karma komisyonlar teşekkül eıtıti. 

Şimdi, biz bunları düşündük arkadaşlarım. 
Biraraya gelindi ve çok iyi niyetle Meclis çalış
malarımızı nasıl düzenleriz, nasıl kıvrak bir ha
le getiririz, nasıl daha kısa zamanda çok daha 
fazla, iç çıkarabiliriz, nasıl her şeyi y e r i yerin
de kullanaıbilsüin, milletveikilleri halklarından 
vazg^çmedlen demetlemelerini yine yapaıbilsin-
ler. Esas, komisyonlarla ilgili; meselâ büyük 
bir reform gerilirdik. Ne dereceyle kadar başarı
ya ulaşılacak malûm değil. Ama, ittifakla bütün 
partilerin temsilcileri komisyonlarda yeni bir 
reformun yapılmasını öngördüler. Meselâ kar
ma komisyonu kaldırdık. Şahsen ben endişede
yim. Belki de karma komisyon, hükümetlerin, 
hakikatten ihtiyacı olan birtakım kanun tasarı
larını çıkarabilmek için tekrardan ihdas edile
cek yahut da Yüoe Meclisiniz tekrardan ihdas 
edecek. Yani, demiyorum ki, en mükemmel şek
liyle geldik. Ama, mülkemmiele yakın iyi niyetle 
kendi kapasiteımiz içinde her partinin temsilcisi 
buna çalıştı. 

Şimdi, son tasarıda, benim evvelce de fik
rim olan, komisyonlarda müteaddit defalar söy
lediğim ve son çalışmalarda artık bütün partile
rin biraraya geletmiediği bir husus vardır: Şim
diki tasarının 11 ned maddesindeki oranlar me
selesi. 

Muhterem aıfoadaşlar, biz bunu şöyle bağla
yarak aşağıya indirdik: Oranlar meselesinde 
anla§tamıyoıidulk. Bâzı partilerin oran anlayışı 
ile diğer partilerin oran anlayışı ayrıydı. 

Yakın zamana kadar içimde bulunduğum 
Cumııuriyat Halk Fantisinin oran anlayışı, sade

ce siyasî parti grupları üyelerinin hesaplanıma-
sıyle olmuyordu ve bu konuyla ilgili olarak da 
•Sayın Reşit Ülker, zannediyorum. Anayasa Mah
kemesine grup adına müracaatta bulunmuştu. 
Anayasa Mahkemesi sadece şekil yönünden boz
muştu, esas yönünden tetkike girmedi. 

Şimdi, oran meselesi çok önemli. O zaman o 
partinin içimde bulunduğum zamanki fikirleri
mi aynen muhafaza ediyorum. Zaten Komisyon 
•Başkanı ve komisyon üyesi arkadaşlar, bu konu
da anlaşmaya varılamadığını, aşağıda bu konu
nun görüşülmesi gerekliliğini söylemişlerdi. Ben 
şuna inanmaktayım: 

Yeni İçtüzüğümüz bir üye tamsayısı diye bir 
esas getirmektedir. Bu üye tamsayısı, ölen mil-
lûtvckilleri çıkarıldıktan sonra mevcut sandal
yesi olan milletvekillerinin tümünü baz olarak 
kabul etmektedir. 

Şimdi, oranların, yani Divandaki veyahut 
da komisyonlardaki partilerin temsil meselesi
nin hesaplanmasındalki matematik kaidede şah
sen benim görüşüm ayrıdır. Sadeee gruplar he
saba alınamazlar. Meselâ, birtakım ihtimaller 
doğabilir. Bağımsızlar gittikçe çoğalabilir. Şu 
anda zaten bir hayli fazladır. Ama bakarsınız 
200 - 300 bağımsız olur. Olur, olur. Yani ihtimal 
dahilindedir. O zaman nasıl temsil edilecek? 

Üye tamsayısı başka türlü bir esastan hesap
lansın. Bu üye tamsayısı baz alınmadan, oran
lar sadece siyasî parti grupları içindeki arka
daşlar hesaplanarak bulunsun. Bu, bana biraz 
garip geliyor. Bu konunun üzerinde Genel Ku-
rukiiıuzun, Yüce Meclisimizin uzun uzun dura
cağını ve Anayasaya en uygun formülü bulaca
ğını zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında ba
ğımsızların meselesi vardır. Senato ile Millet 
Meclisinin aynı Anayasa muvacehesinde çalıştı
ğımız halde, binbirine uygun olmayan tutumları 
vardır. Senatoda bağımsız üyeler komisyonlara 
iştirak edebilirler. Grup kurabilmek, Senatoda 
parti olmasa da mümkündür ve Senato İçtüzü
ğünde «ıS'iyasî grup» deyimi vardır, birçok rmem-
leıkeblerin İçtüzüğünde ve Anayasalarında oldu
ğu giıbi. Aynı fikre sahip kimseler biraraya gel
mişler, grup kurmuşlardır Meclislerde; Senato
da da kurmuşlardır. Fakat Meclisimizde böyle 
bir grup kurulamamaktadır. Meclisimizde ko
misyonlara bağımsız arkadaşlarımız katılama-
makjtadır. 
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Bizim İçtüzüğü hazırlarken gözönünde tut1 

muş olduğumuz esaslardan birisi de, Senato ile 
olan, 1961 Anayasamızla gelen yeni kurumları 
denkleştirmek ve iki Meclis çalışmasını ahenkli 
•bir «dirikle yapmak bakımından - aynı kanunla 
aynı Anayasa muvacehesinde çalışıyoruz - Se
nato ile Meclissin bu konuda denkleştirilmesi 
şarttır. Eğer Anayasaya aykırı ise, - yani ben 
komisyonda, bu. konuları konuştum, fakat arka
daşlarımı ikna edemedim - Senatodaki, de aykı
rıdır. Senatodaki Anayasaya aykırı değilse, 
Mecliste de bağımsızların komisyonlarda temsil et
tirilmesi mümlkündür. Hakikaten üzerinde anla
şılamayan en önemli noktalardan birisi, anaya
sal olarak önemli konulardan birisi budur. Yü
ce Meclisimizin bu konuya bir çare bulacağım 
umarım. Çünkü, bizler, şu andaki bağımsız ar
kadaşlarım, toplantı yeter sayısında varız; ka
rar yeter sayısında, yani kanunların kabul edil
mesinde varız. Ama meselâ içimizde bâzı teknis
yenler bulunabilir. Ben teknisyen değilim. Fa
kat, partiden istifa ettikten sonra, şahsen Ana
yasa Komisyonu üyeliğim düştü. Ama kendimi 
kesin olarak bir teknisyen zannetmiyorum. Fa
kat Sayın Anayasa Komisyonu lütfetti, Komis
yondan karar aldı ve çalışmalarıma beni davet 
etti. Amia her zaman davetle olmaz, biliyorsu
nuz. Arkadaşlar, -halk ve vecibeleri, yükümlü
lükleri' beraber kullanmak isterler. Yani, Sena
toda bağımsız bir üye nasıl seçiliyorsa, Mecliste 
de bağımsız bir üye seıçilebilmelidir, biç olmazsa 
arzu edildiği talkdiride seçilebilmelidir. 

«Oran» ve «bağımsızlar» meselesi böyle ar
kadaşlarım. Esas maddelere geçildiği zaman, bu 
(konudaki detaylı görüşlerimizi daha kuvvetle 
bildireceğiz. 

İkinci bir husus, şahsen benim gözümden 
kaçmış idi. Zaten son toplantılarda lâyikıyle 
bulunamadım. Çünkü, bizim de kendimizle mah
sus oaşfca faaliyeti erimiz 'vardı. Meselâ, «İşarı 
oy» meselesi... Bugünkü teamülümüzde ve İçtü
züğümüzde kanunlar görüşülürken işarî olarak 
oylanır. Ama bir teklif geldiği, bir teklif vâki 
olduğu zaman bu «açık oylamaya» gider. Yeni 
İçtüzükte işarı oyun esas kabul edildiği birçok 
maddelerde görülüyor. Son bir 116 neı madde 
var. Onda da bir kilitleme yaptığını görüyoruz. 
•Şöyle ki; eğer ilgili maddelerde işarî oy tasrih 
edilmiş ise, antılk açık oylama teklifi veHleımez, 
denilmektedir. 

7 . 12 . 1972 O : 3 

I Bunu Yüce Meclise bir misal ile anlatayım. 
I Yakında reform kanunları gelecektir. Bu re-
I form kanunları, anayasal olarak, toplumumuz 
I ve Meclis olarak, hattâ memleketimizi de taşan, 
I dışardaki itibarımız olarak önemli bir konudur. 
I Bu konularda kendi seçmenlerine, yahut kaımu-
I oyuna karşı açık oy vermek istemez. Meselâ 
I Petrol Kanunu geldi diyelim. Petrol Kanununda 
I bu Yüce MecMsıte kiımıin ne oy verdiğinin anla-
I şılması zararlı değildir; bunu isteyecek, iddia 
I edecek milletvekilleri olmalıdır ve bugünkü te-
I amülümüzde de vardır. Ama yeni İçtüzüğunıüz-
I de belki sehven olabilecek bir konudur. Bu nok-
I ta gözden kaçmış ve işarî oylamalar eğer mad-
I delerde tasrih edilmişse, artık o kanunlar görü-
I şülürfcen açık oy teklifi sanki verilemeyeeetamiş 
I gibi, bir sarahat yok, müphem kalmıştır. O nofc-
I tada bir sarahat kazanılması gereklidir, kanısın-
I dayım. 
I «Toplantı nisabı» ve «önerge» meselesinde 
I ufak tefek şeyler, benim yeMden gözden geçir-
I diğim zıaman gözüme göründü. Demek ki, muh^ 
I terem arkadaşlarım, her tetkik edilişte biraz da-
I ha birtakım şeyler göze çarpıyor. Yüce MesM-
I simizin en iyisini, en mükemımelini yapacağına 
I inanıyorum. Ama asıl en mükemmeli, tatbdfcat-
I la anlaşılacaktır. Elbette ki, hatalar tatbikatla 
I düzeltilecektir, kanısındayım. 
I Muhterem arkadaşlarım, umarım M, bu İç-
I tüzük kadüfc olmasın. Her zaman bu kadar an--
I laşma noktasına, müşterek noktaya, optimum 
I noktaya yaklaşılmaz. Umanım ki, bu İçtüzük çı-
I kar ve demokrasimize çok faydalı olur. Saygı-
I 1ar sunarım. (A. P. ve Bağımsızlar sıralarından 
I alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru-
I nuz efendim söz sizindir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
I çok değerli arkadaşlarım. : 
I Bendeniz de şahsî görüşlerimi, Millet Meclisi 
I İçtüzüğü kanun tasarısı münasebetiyle sizlere 
I arz etmek için söz aldım. 
I «Tüzük» deyince, benden önce konuşan ar-
I kadaşımızın da beyan ettiği gibi, diğer tüzük-
I lerin dışında, Yüce Meclislimizin çalışmasını ve 
I bilhassa millî iradenin temsdleiliğini yapan, hür 
I fikirlerini demokratik parlamenter rejime ser-
I best olarak söylemesi mümkün olan milletvekil-
I lerinin çalışmalarını düzenleyen; yasama orga-
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nında yasaların 'çıkarılmasında âdeta bir usul 
hukuku mahiyetini taşımakta olduğu anlaşıl
maktadır. Bu balkımdan, tüzüğün diğerlerinden 
-ayrı, kanunların da ötesinde ve kanunlardan da 
üstün bir nitelik taşıdığını, burada ifadeye 
mecburuz. Çünkü bütün kanunların çıkarılması, 
gömişülmesi, bu tüzük hükümlerine g'Öre yürütü
lecektir. Bu balkımdan, biz bu tüzük hükümleri 
üzerinde görüşlerimizi ve fikirle rinıizi beyan 
ederken, arkadaşlarımızın her birinin ayrı bir 
milletvekili okluklarını düşünmek suretiyle de-
ğıerlenddreeieklerini ümidetmekteyim. 

1965'ten bu yana şahidolduğumuz Parlâmen
to çalışmalarında Yüce Meclisi temsil eden mil
letvekili arkadaş! arımızın, bilhassa Parlâmento
ya ve çalışmalara karşı ilgisizlikleri tenkid ko
nusu olmuş ve bu durum basında geniş yankılar 
yapmıştır. Bunun nedenleri üzerinde duran bâzı 
millet vekilleri, çeşitli partilere mensubolan ar
kadaşlarımız bu kürsüden; bilhassa parti hâki
miyeti, parti hegemonyası ve grupların hâkimi
yetinin sürdürüldüğü ve milletvekillerinin bil
hassa en büyük görevi olan, yasama ve denet
leme görevini yapamama gibi bir durumla kar-
şıkarşıya kaklıklar mı, defaatle ifade etmişler
dir. Bu yönü ile de tüzüğün ayrı bir önemi var
dır. 

Milletvekilleri Parlâmentoyu teşkil eder. 
Hangi partiye mensub olursa olsun, nıilletvekil-
leriıım Türkiye'nin milletvekili oldukları, Tür
kiye Cumhuriyeti milletvekili olduğunu ve son
radan seçim mıntıkasının milletvekilliğini sa
dece seçim çevresi yönünden vasıflandırıldığı, 
yine Anayasanın içinden çıkarılan bir hüküm
dür. Bu yönü ile biz, partiler dışında ve üstün
de,. millî iradenin temsileiMğini yapan milletve
kili arkadaşlarımızın, bilhassa Hükümeti denet
leme konusunda olduğu kadar, yasaların çıka
rılmasında da kişisel görüşlerine değer veril
mesi kanaatini taşıyan bir tüzüğün, mutlaka 
çıkarılmasının lehinde olduğumuzu beyan et
mek isteriım. 

Şayet milletvekillerine bâzı tüzük hükümle
riyle yetki tanınmazsa, o takdirde, çeşitli tü
zük hükümlerine, kanun yollarına, ceza yolları
na başvurulmuş olsa bile, Büyük Millet Mec
lisine devamlarını sağlamak da mümkün ol
maz. Nitekim birçok arkadaşlarımızın buradan 
zamanında salonları terketmek suretiyle çıktık

larını biliyoruz. Yani bununla demek istemiyo
rum ki; bu İçttüzük hükümlerinde de yer al
dığı veçhile; Hükümet, komisyon ve grup söz
cülerine söz verilmesin. Bunlar elbetteki her 
şeyin üstünde, önünde öncelik alması icaibeden 
müesseselerdir. Ancak, bilhassa grupların sık 
sık söz almak suretiyle sırada bulunan millet
vekillerinin konuşmasını tıkaması, ona imkân 
vermemesi keyfiyetinin, Parlâmento tarafından 
çözülmesi lâzımgelen bir mesele olduğunu da 
lütfen kabul ediniz. Bir mesele buraya geldiği 
zaman, gruplar elbetteki sözcüleri . vasıtasıyle 
kendi partisinin veya grubunun görüşünü ak-
settirecektir. Ama yine aynı partinin içerisin
de, kişisel görüşlerini söylemek isteyen millet
vekilleri daha önceden sırada iken, biraz sonra 
yine ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci defa 
söz almak suretiyle milletvekillerinin söz söy-

• leme hakları ortadan kaldırılmaktadır. Elbet
teki bunu, demokrasiyi savunan, hür rejimden, 
Parlâmentodan, Parlâmentonun itibarından 
bahseden kuruluşların ne şekilde tasvibedece-
ğini, yine sizin takdirlerinize bırakmak isterim. 

Biz tüzüklerin çıkarılmaması, yahut da as
kıda kalmasını isteyen kişiler değiliz. Yalnız 
tüzükler çıkarılırken, parti ve grup mülâhaza
larından öte giderek, Millet Meclisini bir kül 
olarak kabul etmek suretiyle Meclislerin çalış
malarına şekil vermenin ve tüzüklerin yapımın
da da bu şekil vermenin ışığını esas almanın, 
yerinde olduğu kanaatini taşıyoruz. 

En büyük millî irdenin tecelli ettiği yer, 
seçimler ve seçimlerin getirdiği parlâmentodur, 
diyoruz. O halele, parlâmentoya gelmiş olan 
milletvekilleri, çalışmalarını neye göre yapa
caktır? Tüzüklere göre yapacaktır. Ama bu 
tüzükler - bizim kanaatimize göre yapılırken, 
İçtüzüklerin Anayasanın ruhuna ve metnine, 
daha doğrusu millî iradenin taşıdığı ulvî ve 
gerçek değer yargısına uygun olması gerekir. 

Milletvekillerinin tek dereceli seçilmesi ve 
millî iradeyi tam olarak temsil etmesi esas ka
bul edilmektedir. Bunun aksine, oylarla tüzük 
ve yasa yaparak, milletvekillerini oy verirken 
ve konuşurken, hattâ denetim görevini yapar
ken, bu haklarını ellerinden almak veya millet
vekillerinin görevini yapabilmesi için, onun 
grup sayısınca milletvekillerinin imzalarını al
maya zorlamak, icbar etmek şeklinde tüzüklere 

— 485 — 



M. M&cfei B : 15 7 . 12 . 1972 O : 3 

maddeler konur ise; bunu gerçek demokraside, j 
hür parlâmentoda normal saymak mümkün olur 
mu, onu bilmem. 

Bugün, hepinizin de takdir ettiği veçhile, 
önseçimler bütün maıhzurlarıyle ortada olup, 
muayyen delegelerin seçtiği adaylara, vatandaş
lar oy verme mecburiyetinde bırakılmakta, seç
men istediğini seçeımemektedir. işte, delege sal
tanatı ve imtiyazının buradan ileri geldiği id
dia edilmektedir ve bu iddia hem parlâmento
da hem de kamuyounda ve basında yaygın hal
dedir. Bugün İçtüzükle getirilmek istenen da
nışma kurulunun mahzurlu olduğu kanaatini bu 
yönden ileri sürmek icabeder. 

Danışma kurulları âdeta partilerin yönetici
lerinin teşkil ettiği müşterek gruplardır. Danış
ma kurulunun aldığı kararlara milletvekilleri 
önceden oy vermeye ve getirilen tasarıları peşi
nen kabullenmeye icbar edilir bir durumdadır. 
Esasında Başkanlık Divanı vardır, Anayasamı
zın ilgili maddesine göre, Başkanlık Divanla
rı partilerin güçlerine, kuvvetlerine ve oranla
rına göre teşkil edilmiştir. Bu, bizim kanaati
mize göre; Başkanlık Divanı bir danışma ku
ruludur. Başkanlık Divanı, danışma kurulu 
mahiyetinde görev ifa eder. Kendi aralarında 
görüşmelerini yapar, hattâ «Centilmenlik an
laşması» diye vasıflandırılan, çeşitli partilerin 
de fikirlerini almak suretiyle kararları Umumî 
Heyete getirdiği gerçeği karşısında, danışma 
kuruluna neden gidildiğinin sebebini anlamak 
da mümkün değildir. Bu, müşterek bir parti 
grulbu şeklinde telâkki edilir kanaatindeyiz. 
Çünkü milletvekillerini bağlayan en büyük bir 
engel durumundadır. Milletvekilleri, danışma 
kurulunun kararları ile ve getirdiği tasarılarla 
neden karşı karşıya bırakılmaktadır? Milletve
killerini peşinen bu kurulun karar ve teklifle
rine oy vermeye sevkefcmede bir mahzur olma
dığı iddia edilirse, neden bu kurula ihtiyaç du
yulmuştur? Bu da ayrı bir sorudur. 

Meclisin çalışmalarını düzenlemek ve önem
li olan tasarıları biran önce ele almak hususu 
halledilmek isteniyorsa bu iş için Mecliste ser
best iradenin cereyan ettiği şekilde tedvir edi
lebilir ve edilegelmiştr. 

Milletvekilleri, Danışma Kurulu denilen, esa
sında partilerarası müşterek grup olan teşek
külün kararları ile baskı altına alınmak isten- | 

î inektedir. Milletvekilleri bu kararlara karşı oy 
kullanırsa, bu da grup kararlarına karşı bir ey
lem olarak nitelendirilecek midir, değil midir? 
Bu da ayrı bir konu.. Olmasa bile milletvekil
leri serbest olamayacaklardır. Bu ise Parlâ
mentoyu zaıfa düşürür ve yasama üyelerini ve 
onların yetkilerini kanaatimize göre az da olsa 
zedeler. Bunun için danışma kuruluna bizim 
şahsî kanaatimize göre hiç lüzum yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekilleri, bugüne 
kadar yapageldikleri yasama görevlerinden 
olan genel görüşme, Meclis Araştırması açılması 
isteği ve hakkı, bu yeni içtüzükle ortadan kal
dırılmaktadır. Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırmasını istemek Anayasaya göre milletvekil
lerine ait iken, şimdi gruplara, daha doğrusu 
muayyen sayıda yani 10 milletvekilinin imzası
na bırakılmış durumdadır. Neden bu yola gidil
miştir, milletvekili nasıl görev yapacaktır, na
sıl millî iradeyi temsil edecektir? Yani millet
vekilleri doğrudan doğruya millî iradeyi 10 ki
şilik bir milletvekili, daha doğrusu bir grup 
olarak mı temsil edecektir, yoksa Anayasaya 
göre milletvekili, Yasama Organının bir üyesi 
olarak doğrudan doğruya millî iradenin bir mü
messili midir? 

Millî irade temsilcisi olan milletvekili Ge
nel Görüşme ya da Meclis Araştırması önerge
si için neden 10 milletvekilinin imzasını ara
ma, bulma mecburiyetiyle karşı karşıya bıra-

I kılmıştır. Yani milletvekili bir başka milletve
kilinin vesayeti altında mıdır? Bugün sayıları 
iki - üç olan seçim mıntıkasının milletvekili 
vardır. Üç milletvekili; dört milletvekili, sekiz 
milletvekili, çeşitli partilere mensup.. O mıntı
kada gerçekten Hükümetin yapmış olduğu bir 
icraat Genel Görüşmeyi ya da Meclis Araştır
masını ieabettiriyorsa, o mıntıkanın milletve
killeri hepsi bir araya gelse bir genel görüşme 
talebinde bulunamayacaktır. Yani illâ gruba 
gidecek grubun tasvibini alacak.. O zaman millî 
irade nasıl olur da hür olarak tecelli edebilir? 
Milletvekilleri baskı altında değil midir? Bu
nu, seçmene selâm şeklinde telâ)kki etmenin de 
mânası yok. Çünkü, seçmen olduğu sürece, seç
meni kaibul ettiğiniz sürece demokrasiyi kabul 
ediyorsunuz. O halde nasıl ki, parti liderleri, 
grup başkanları, Parlâmento mensuplarının 

I mıntıkalarına gittikleri takdirde seçmenlerine 
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izahatta bulunmak kendileri için bir görev ise, 
devlet adamları için de kamuoyunu aydınlat
mak bir görev ise, buraya milletvekilleri çe
şitli konuları getirir. Bu, suiistimal ediliyorsa, 
o milletvekilinin kendi za'fıdır, milletvekilleri
nin kendi takdir hakkıdır. Bunu şu veya bu 
şekilde telâkki etmenin mânasını da anlamak 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, biraz sonra4arz edeceğim gibi, bu 
konuları suiistimal eden milletvekilleri hangisi 
olursa olsun, esasında tasvip görmeyeceği gibi 
genel görüşme konuları en önemli hayatî bir 
mesele olan hususların dile getirilmesi anında 
bile konuşulmamıştır. Gündemin sırasına gir
miştir, muayyen günlerde genel görüşme ve 
araştırma önergelerinin ele alınacağı yine gün
demde yer almış olmasına rağmen bu konular 
üzerine kimse eğilmemiştir. Sadece burada 
okunmuştur ve gündeme girmiştir, uyumuştur. 
Esasında, milletvekilleri hassasiyetle, Büyük 
Millet Meclisi hassasiyetle bu konuların ele 
alınıp hayatî önem taşıyanlarını Genel Kurulun 
oyları ile öne alıp konuşulması gerekirdi. Bu
nun dışında milletvekilleri bunu suiistimal edi
yor diye, bir - iki kişi bunu suiistimal ediyor 
diye bütün milletvekillerinin bu meseleleri 
suiistimal ettiğini peşinen kabul etmek de doğ
ru değildir. Umumi Heyet, Gensoru Önergesini 
zaman zaman 5 dakikaya, 2 dakikaya kadar 
indirmiştir. Eğer takdirini o yönde kullanıyor
sa, Genel Kurul lüzumlu görmüyorsa beş da
kikaya kadar zamanı kısıtlamak suretiyle 15 -
20 dakikalık zaman içinde o meseleler de halle
dilir. Kaldı ki, arz ettiğim gibi hangi genel gö
rüşme bugüne kadar bir iki sene içinde ele alı
nıp da incelenmiştir, konuşulmuştur. Bugün 
Türkiye'mizin içinde bulunduğu en büyük so
run; hayat pahalılığının, geçim şartlarının al
tında vatandaşların inim inim inlemesi.. Bugün 
her yerde, her zaman hayat pahalılığından 
bahsedilmektedir. Demek ki, bu meseleyi bir 
milletvekili buraya getirip bir genel görüşme 
konusu yapamayacaktır. Bunlar, doğrudan doğ
ruya partilerin, grupların inhisarı altına bıra
kılacak demektir. O halde milletvekili ne yapa
caktır? Milletvekilleri Yüce Meclise gelecekler, 
milletvekilleri kanun tasarıları görüşülürken 
grupların konuşmaları bittikten sonra sadece 
oy verecek demektirler. 

DeğerlL arkadaşlarım, millî iradenin, millî 
irade kelimesini ifade edenlerin bu konu üze
rinde hassasiyetle durması ve bunu samimî 
olarak telâkki etmek suretiyle bunun tek mü
messili olan milletvekillerine velevki bu konu
ların fazla istismar edildiğini kabul etsek bile 
onlara tolerans tanımak demokrasi icabıdır. 
Demokrasi, tolerans idaresi demektir ve bu to
lerans idaresi olan demokrasinin yerleşmesi, işte 
bu konulara partilerin, parlâmentonun hüsnü
niyetle, samimiyetle sahip çıkması ile mümkün
dür. 

Şimdi parlâmento, bağımsız milletvekilleri
nin durumunu da dikkate almak mecburiyetin
dedir. Bilhassa son 1969 seçimlerinde, kesin 
olarak bilmiyorum ama 13 - 14 grubun üzerin
de bağımsız milletvekilleri Yüce Meclise gir
miştir. Bilhassa; belediye ve mahallî seçimler
de 169 veya 250'ye yakın bağımsız belediye 
başkanlarının kazanmış olduğunu da dikkate 
alırsak halkın ve kamuoyunun temayüllerini bu 
yönden de kıymetlendirmek yine parlâmento
nun görevidir arkadaşlarım. 

Meclis çalışmasını milletvekillerinin yetkile
rinin kısıtlanmasıyle tüzük çıkarıp haklarının 
elden alınmasını meşru göstermek suretiyle de 
yürütmek mümkün değil. Milletvekillerini hak
ları ile, görevleriyle, vicdanî kararları ile baş-
başa bırakıp, demokrasinin tecrübesi ile kamu
oyunda mesuliyetini müdrik hale getirmekle 
görevlerini yapacaktır. O zamanki çalışmalar 
daha verimli olacak ve çalışmalarının değeri de 
artacaktır. 

Birkaç milletvekilinin kendisine öz çalışma
sını ve Meclise çeşitli konuları getirmesini, o 
milletvekilinin kendi çalışma tarzı seçmenler-
nin gerçek temayüllerinin bir reaksiyonu ola
rak kabul etmekte yine hür parlamenter re
jimlerin kabul edeceği tabiî bir gerçektir. Kal
dı ki, zaman tahdidinin heran yapılabileceği 
düşüncesini de dikkatten uzak tutmamak gere
kir. 

Arkadaşlarımız, biz şunu hemen ifade ede
lim ki ; 197.1.'den sonra, daha doğrusu bu par-
tilerarasmdaki münasebetlerin yürütülmeye 
başladığı tarihten bu yana iki yıla yakın bir 
zaman geçmiştir. İki yıla yakın bir zaman geç
tiği halde hangi reform kanun tasarısı buraya 
geldi de, bunun çıkmaması için burada 
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Genel görüşme veya Meclis Araştırması isten
diği görülmüştür. Hangi reform kanunları 1971 
Martından bu yana Yüce Meclise getirilmiş de 
milletvekilleri seçmene selâm yapacaik, yani 
görevini, mesuliyetini müdrik olmayan millet-

„vekilleri tarafından getirilen genel görüşmeler 
ve Meclis Araştırmaları bu reform kanunlarının 
çıkmasına mani olmuştur? Bunu bir misalle 
değerli arkadaşlarımın burada göstermesi ge
rekirdi. 

Genel görüşme ve Meclis Araştırma öner
gesi için haftada birgün ayrılmış olmasını da 
bir tarafa iterek, Genel Kurul, icabında ayda 
bir veya iki gün içinde bu meselelerin görüşül
mesi hususunda da karar verebilir. Esas mese
le, milletvekillerinin hakları ve denetleme gö
revlerinin kısıtlanmaması meselesidir. Yoksa 
zaman meselesi yani engelleme meselesi şeklin
de telâkki etmek suretiyle bunlar bahane edil
mek suretiyle milletvekillerinin haklarının elin
den alınmış olması keyfiyetini kabul etmıek 
ımümkün değil. Ama, bunun takdiri elbetteki 
Yüce Meclisi temsil eden arkadaşlarımıza, siz
lere aittir, biz sadece şahsî görüşlerimizi, duy
gularımızı burada ifadeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar; Tüzüğümüzün içe
risinde çeşitli .maddelerde sadece ve sadece 
gruplar ve grup hâkimiyetini önplâna almak 
suretiyle, daha doğrusu Büyük Millet Meclisi 
içerisinde muayyen organlara' söz verilmesi he
defi güdülmüştür. Az sayıda kişilerin ko
nuşturulması başka bir deyimle, icra organının 
yani hükümetlerin denetiminin mümkün oldu
ğu nispette milletvekillerinin dışında bırakıl
mış olması keyfiyetidir. Milletvekili millî irade
yi temsil etmektedir. Hükümeti teşkil eden ba
kanlardan herbiri ya millî irade mümessilidir 
ya da Aayasaya göre dışardan gelmiş olan bir 
üyedir. O halde bir milletvekili nasıl olur da 
(bir üyeyi kontrol edemez yahutta denetleme 
hakkına sahilbolamaz. Soru önergeleri bile veri
lirken, çırıl çıplak şekilde iki satırla bir mil
letvekili herhangi bir bakandan soru soracak 
şeklinde âdeta icbar edilmiş şekle sokulmuştur. 
Elbette ki bir milletvekili soru soracaktır. So
ruların çpkluğu Hükümetin çalışmasına mâni 
değildir. Hükümetlerin ne şekilde çalıştıkları 
ortadadır. Hiçbir milletvekili çalışan ve gerçek
leri, her şeyi ortaya atan hükümetlere karşı yer

li yersiz soru soramaz. Sorsa bile onun ceva
bını o şekilde, alır. Bu bakımdan da ben şah
sen tüzüğün biran önce çıkarılmasını isteyen 
bir arkadaşınız olmakla beraber; geme], görüş
me, Meclis araştırması, danışma kurulu, soru 
önergesi gibi tamamen milletvekillerinin elin
den alman hakların karşısında olduğumu ifa
deye fmeeburum. 

Şimdi, burada bu meseleler konuşulurken 
ve bu kürsülere gelen arkadaşlarımız ' başka 
konular buralarda konuşulurken; «Milletvekil
leri istedikleri şekilde konuşabilir; biz millet
vekillerinin haklarını ellerinden almıyoruz. 
Milletvekilleri milletin en büyük mümes
silidir; milletin arzusunu, milletin ihtiyaç
larını ve milletin sağduyusunun kendisine tel
kin ettiği meseleleri burada konuşabilir.» diye 
burada çok lâflar edildiğini biz biliyoruz. Ama 
tüzük meseleleri geldiği zaman, tüzüğün içeri
sine dar kalıplarla getirilen bu meseleleri bu
rada konuşurken, o gün konuşan arkadaşlarımı
zın hiçbirinden bir sesin bir sedanın gelmedi
ğini görmenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu 
da belirtmek isterim. 

Şimdi, demokrasi hiçbir zaman dikensiz gül 
bahçesi değildir. Birkaç milletvekili, hattâ ken
di partisinin içinden birkaç milletvekili kendi 
grubunda, hattâ kendi grubunun da ötesinde et
tiği yemine göre burada bâzı meseleleri dile 
getirecektir. Bunu müsamaha ile karşılamak, 
bilhassa parti liderlerinin ve parti yöneti
cilerinin bunları müsamaha ile karşılaması 
demokrasiye olan inançlarının icabıdır ve bü
yüklüklerinin icabı olması gerekir. En ufak me
seleyi ele almak suretiyle milletvekillerinin ta
biî hakları olan bu denetleme görevlerini kısıt
lamanın yeri ve zamanı değildir arkadaşlar. 

Cumhuriyet tarihinden bu yana geçen zaman 
içerisinde ben milletvekillerinin, tek partili ha
yatta da çok partili hayatta da böylesine hak
larının alındığını, elinin kolunun bağlandığını 
okumadım, işitmedim. Şahısların mesuliyetleri 
kendilerine raci olduğu için değerli arkadaşla
rımızın, bilhassa şimdi, zamanında konuştuğu
muz mesele üzeninde fikirlerini söylemeleri ye
rinde olur kanaatini taşıyorum. Çünkü, demok
rasi deyip demokrasiyi müdafaa eden, çok par
tili hayatı müdafaa eden, hattâ tek vatandaşın 
oyuna değer verdiğini ifade eden kişileri, bil-
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hassa millî iradenin mümessili olan milletvekil
lerinden bu ufak tefek hakların alınması yolun
da rey verebileceklerinden dolayı kınamamızı 
hoş görsünler. 

Onun için bu maddelerin değiştirilmesi lâ
zımdır. Yeri geldiği .zaman biz değiştirge öner
gelerini takdim edeceğiz, elbetteki bunun tak
diri ve tasvip meselesi Yüce Meclisin kendisi
ne aidolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 
bu son zamanlarda, 3 ay içerisinde, yapılan 
takvime göre çeşitli reform kanunları ele alı
nacak ve bu reform kanunlarının çıkarılması ne
ticelendirilecek ve sonradan da seçime gidile
cektir. Tabiî milletin iradesini milletin elinden 
almak mümkün değildir. Milletin hakemliğine 
gitmek, deımokrasmlin icabıdır; ama seçimlere 
gitmeden önce, herşeyden evvel, bu tüzük mese
lesinden önce, bizim kanaatimize göre hem 
Anayasanın ele alınması, orada yapılması lâ-
zımgelen değişikliklerin yapılması ve hem de 
ıSeçim Kanununun çıkarılması gerekli idi. Eski 
Tüzüğe göre çalışma yapılmış olsa bile hiçbir 
şekilde engellemenin, ki, fiilî engelleme ayrı
dır, o her zaman olur. Bu tüzüğü bugün kabul 
etsek bile yoklama istetmek, salonu terk etmek, 
önerge vermek, önergesi üzerinde, ki şimdi onu 
da kaldırıyor, mücmelen malûmatı getiriyor, 
konuşmaları kısmak o tamamen milletvekille
rinin, grupların kendi tutum ve davranışıdır. 
Mesele onlara göre kıymetlendirmek değil, me
sele milletvekillerinin kendi vicdanları ve ka
naatlerine göre düşüncelerini burada beyan et
meleridir. Bizim şahsî görüşümüz, kişisel gö
rüşümüz budur. Bugün iktidarda olanlar, kıla-
sik tabir, yarın muhalefette, bugün muhalefet
te olanlar yarın iktidarda olaîbilir. Demokrasi 
çeşitli merhaleler geçirebilir; bağımsız millet
vekilleri gelebilir; o arkadaşların da konuşma 
imkânlarına kavuşturulması, yani denetleme 
için daha önceki tüzüklerce yeralan bâzı ufak 
tefek hakların onlarda bırakılması çok yerinde 
olur. Hele bu zamanda, dönemde 20 - 25 yıllık 
çok genç demokrasi hayatımızda parti liderleri
nin, grup başkanlarının hassasiyetle bunun 
üzerinde durması, müsamahakâr bir görüşü 
kendi arkadaşlarına telkin etmesi demokrasiye 
yapacakları en büyük görevlerin başında gelir. 

Şahsen ben zamanınızı fazla almadan kısaca 
bir - iki noktaya temas ettim. Yalnız, dikkatimi 
çeken noktalardan bir tanesi de, yine Hüküme
tin ve Hükümet üyelerinin yaptıkları tasarruf
ları tamamen denetim dışında tutmak için özel 
şekilde gayret edildiğidir. 161 nci maddedeki 
Sayıştay inceleme raporu meselesinin madde
den çıkarılmış olması keyfiyetini de yadırga
dım. Anayasa Komisyonu hangi zihniyetle ve
yahut da düşünce ile 161 nci maddedeki bakan
ların tasarruflarını, kesin hesapları ve Bütçe 
Plân Komisyonunda bunların raporları üzerin
deki görüşmeyi, Sayıştay Başkanı ve yetkilile
rinin orada gelip izahat vermesini kaldırmıştır1? 
Neden ve niçin mahzurlu telâkki etmek suretiy
le maddeden çıkarmışlardır? Bunu da ben şah
sen tespit edemedim. Bu yönüyle çıkarılacak tü
züğün, yine arkadaşlarımın huzurunda beyan 
ediyorum, Parlâmentomuza, milletvekili arka
daşlarımıza hayırlı olmasını dilerken, birkaç mil
letvekili bu konuyu suiistimal etti diye halen 
Anayasamızda mevcudolan ki, herhalde tüzüğe 
göre Anayasa değişikliği yapılacaktır, genel gö
rüşme ve Meclis araştırmasının milletvekillerin
den esirgenmemesi yönünde değerli arkadaş
larımın düşünmelerini istirham eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. (iSağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Demokratik Part i Grubu adına 
Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisimizin, 
hükümleri derli toplu bir İçtüzüğe kavuşması 
için yapılan çalışmaların mazisi 10 seneyi bul
maktadır. Siyasî hayatta görev aldığımız gün
lerden beri Meclis çatısı altında ve dışında İç
tüzük ımünakaşalarının yapıldığına şahit olduk; 
birçoik siyasî gelişmenin İçtüzük hükümlerindeki 
bozukluklara atfedildiğini gördük. Bu sebeple 
Meclisimizde İçtüzük hükümlerinin yeniden dü
zenlenmesi ve günün ihtiyaçlarına uydurulması 
konusuna karşı çıkan tek bir milletvekili arka
daşımızın mevcut olmadığını bi'liyoruz. Demok
ratik Partinin yöneticileri de bugüne kadar İç
tüzük hükümlerinin düzenlenmesi hususundaki 
çalışmalara iştirak etmişlerdir. Bugün elimize 
gelen teklifin hazırlandığı sıralarda teşkil edi
len partilerarası komisyonda bendeniz de görev 
aldım. Ancak bugün elimizdeki İçtüzük teklifi-
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nin karşısında bir vaziyet almak durumundayız. 
Bunun iki sebebi vardır. 

Birincisi, Yüce Heyetinize getirilen İçtüzük 
teklifi metni partilerarası komisyonda olgun-
ılaştırılan biçimden büyük ölçüde ayrılmıştır; 
esasen partilerarası komisyonun çalışmaları sı
rasında bunu olgunlaştıncı fırsat verilmemiştir. 
Bir taraftan eski çalışmalar değerlendirilirken; 
bir taraftan günün ihtiyaçları gözönünde bu
lundurularak yapılacak İçtüzüğün bir partinin 
veya grubun işaretini taşımasından ziyade Mec
lislerimizde yer alan bütün grupların tasvibi ile 
ortaya 'getirilmesi temenni edildiği halde, par
tilerarası komisyonun çalışmaları yarım bırakıl
mıştır. Bu konuda komisyona başkanlık eden sa
yın Millet Meclisi Başkanımızın tutumu olum
suz bir rol ^oynamıştır. Evvelâ İçtüzük teklifi ha
zırlanırken mutabakat sağlamaktan ziyade, 
biran önce belli bir gruptan gelen teklifin ger
çekleştirilmesi hususunda gayret sarfedilmiş; 
ikinci olarak geçtiğimiz günler içerisinde İçtü
züğün, Anayasa değişikliklerinin ve reform ka
nunlarının belli bir takvime bağlanması husu
sundaki görüşmeler gene yarum bırakılmıştır. 

Şimdi, kamuoyu önünde bir taraftan sanki 
partilerin üzerinde mutabakat sağladıkları bir 
İçtüzük teklifi vardır da bâzı partiler bu mu
tabakatlarından gem dönmüşlerdir gibi bir ha
va veriliyor; bir taraftan da partiler arasında 
saniki İçtüzüğün Anayasa değişikliklerine ve 
reform kanunlarına takdimen konuşulması hu
susunda bir takvim tespit edilmiş de bâzı par
tiler bundan bilâhara vazgeçmişler 'gibi bir pro
paganda yapılıyor. Bunların her ikisi de gerçe
ğe uymamaktadır ve bu gerçeğin aydınlığa ka-
vuşturulmamasına sayın Meclis Başkanımızın 
da bir ölçüde sebep olduğunu ifade etmek iste
rimi. (DP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, ortada, gerçekten 
partiler arasında Mart'a Ikadar yapılacak ça
lışmalarla ilgili tespit edilmiş bir takvim yok
tur. Bu takvim sadece çoğunluk grubunun ve 
Meclis Başkanının gönlünde vardır. Bu takvim 
de bir propagandanın malzemesi olarak kulla
nılmaktadır. Ne Demokratik Parti Grubunun 
ne de sayın Meclis Başkanı riyasetinde yapılan 
toplantıda mehil isteyen CHP Grubunun İçtü
zük meselesi herşeyden önce görüşülsün diye ve
rilmiş bir sözü yoktur. Esasen, bugüne kadar 

Meclis içerisinde ve partiler arasında yapılan 
görüşmelerde hangi hususta bir söz vermişsek, 
o sözün sonuna kadar takipçisi olduk. Bizimle 
beraber aynı mutabakata imza koyanların geri 
dönmelerine rağmen biz daima imzamıza sadık 
kalmayı, çalışma esaslarımızın başlıca prensibi 
yaptık. Bu ikonuda ıda «Demokratik Partinin 
tespit edilmiş bir takvim hususunda sözü vardı 
geri döndü» yolunda yapılan propagandanın 
hiçbir gerçekle ilgisi yoktur. Aynı şekilde «Mev
cut içtüzük teklifinin altında Demokratik Par
ti mensuplarının ıda İmzası vardır ve bunu peşi
nen kabul etmişlerdir» tarzında yapılan propa
gandaların da gerçekle ilgisi yoktur. 

Bu sebeplerle İçtüzüğün tümünün müzake
releri bitirilip de maddelerine geçilmesi hususu 
oya sunulduğunda Demokratik Parti Grubu olum
lu oy vermeyecektir. Demokratik Parti Grubu, 
İçtüzük müzakerelerinin şekil olarak, zaman 
olarak Anayasa değişikliklerinden önce ele alın
masına karşıdır. İçtüzüğün • muhtevasında da 
karşı olduğumuz birçok hususlar vardır. Bun
ları, Anayasa değişiklikleri ve bâzı kanunların 
gerçekleşmesinden sonra içtüzük müzakereleri 
yapılırken maddelerin görüşülmesine sıra geldi
ğinde tek tek işaret edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün partiler ara
sında varılan mutabakata göre gruplardan geç
mesi icabeden Anayasa değişiklikleri arasında 
62 nci madde ile ilgili bir değişiklik teklifi vardır. 
Anayasanın 94 ncü maddesi de değiştirilecek 
maddeler arasındadır. Anayasanın 127 nci mad
desi ve 129 ncu maddesi de değiş
tirilecek hükümler arasında bulunmaktadır. 
Partilerarası Komisyonda bu 4 madde hakkın
da komisyona katılan 4 partinin temsilcileri 
mutabakat beyan etmişlerdir. Yine Partilerara
sı Komisyonun son toplantısında üzerinde mu
tabakat sağlanan hükümlerin gruplardan bu
gün geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Biz Demok
ratik Parti Grubu olarak komisyonda verdiği
miz söze sadakat göstermek bakımından sabah
leyin saat 10,00'da grubumuzu topladık, şu an
da Partilerarası Komisyonda hangi hususlara 
«evet» deımişsıek bunlar grubumuzun bağlayıcı 
kararı altına alınmıştır. Diğer partilerin de ko
misyonun son toplantısında verdikleri sözü tu
tarak en kısa zamanda bu husustaki kararlarını 
belli etmelerini bekliyoruz. 
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Şimdi üzerinde hiçbir parti grubunun itira
zı olmayan 62 nci madde, 94 ncü madde, 127 nci 
madde ve 129 ncu madde doğrudan doğruya 
İçtüzük hükümleriyle ilgili Anayasa hükümle
ridir. Anayasa maddelerinin akıbeti belli olma
dan sıhhatli bir içtüzük yapmaya imkân yoktur. 
Esasen İçtüzük çalışmaları yapılıp bitirilse, 
«İçtüzük tamam olmuştur» diye yürürlüğe ko
nulsa dahi Anayasa değişiklikleri yapıldıktan 
sonra tekrar bu değişen maddeler ışığında İç
tüzüğü alıp yenideni düzeltme ihtiyacı belirecek
tir. Bu bakımdan Yüce Meclislerin 200'e yakın 
madde ile günlerce meşgul olduktan sonra tek
rar dönüp, (zamanın bu kadar kıymetli olduğu 
bir devrede) 2 nci ıdefa İçtüzük meselelesini ele 
almaması için önceliğin Anayasa değişMikleri-
ne tanınması lâzımdır. 

Bâzı arkadaşlarımız burada dün ifade ettiler ki; 
«Anayasa değişiklikleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünü etkileye
cektir.» Hayır muhterem arkadaşlarım. Eğer 
Anayasanın 94 ncü maddesindeki değişiklik ya
pılmak suretiyle bütçenin görüşülmesi Birleşik 
Toplantıya aktarılırsa o zaman Millet Meclisi 
İçtüzüğününden bütçe görüşmeleriyle ilgili hü
kümleri çıkarmak ieabedeeektir. Şayet Yüce 
Meclis, Partilerarası Komisyondaki teklife "uy
mayarak eski hali muhafaza etme kararı verir
se o zaman tekrar Birleşik Toplantı İçtüzüğün
de değil, Millet Meclisi İçtüzüğünde tahminlere 
göre yapılmış olan maddeleri yeniden gözden ge
çirmek ieabedeeektir. Bu bakımdan Anayasa 
(değişikliklerinin başlangıçta görüşülmesinde 
büyük zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında İçtüzüğün 
yalnız Anayasa değişiklikleriyle değil, reform 
tasarılarıyle de bir ilgisi ve irtibatı bulunmak
tadır. Bugün İçtüzük değişikliğinin her şeye 
takdimen görüşülmesi hususunda ısrar edenler 
ve hattâ bu konuda «Meclisin itibarını koru
mak» gibi bir görevi kendilerine yakıştıranlar, 
bu konuda meydan okuyanlar aslında bir art 
düşüncenin sahibidirler. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) bunu açıklıkla ortaya koymak 
mecburiyetindeyim. Bu art düşünce şudur muh
terem arkadaşlarım : Vaktiyle 12 Mart'tan ön
ce bir «Ordu bizimle beraber» propagandası 
vardı. 12 Mart'tan sonra bir «30 Ağustos gel
sin göreceksiniz» propagandası vardı. Bütün bu 

tarihler geldi geçti bu propaganda malzemeleri
nin çürük olduğu anlaşıldı; şimdi bir «Mart 
gelsin göreceksiniz» propagandası var. İşte 
«Mart gelsin göreceksiniz» propagandasını tut
turabilmek için Meclislerimizin senelerce çalış
malarında tabi olacakları İçtüzük âlet edilmek 
istenmektedir. Denilen şu : «Biz evvelâ İçtüzü
ğü değiştireceğiz. Çünkü bu İçtüzükle kanun ve 
reform yapılmaz. Onun için evvelâ İçtüzüğü de
ğiştireceğiz, sonra teminatımız altında olan re
formları bu yeni İçtüzüğün hükümlerinden isti
fade ederek çıkaracağız, ondan sonra bütün 
meseleler halledilmiş olacak; Mart 'ta düzlüğe 
çıkacağız...» 

Bu propaganda vaktiyle yapılmış olanların 
bir benzeridir; fakat eski propagndalar geçer
liliklerini yitirdiği için yenisi icadedilmistir. Bu 
türlü ciddiyetten epeyce uzak sloganlarla bir Mec
lisin hayatiyetinde ve bir memleketin demok
rasisinin selâmetti işleyişinde büyük rolü olan 
İçtüzük müzakerelerini oldu-bittiye getiremeyiz 
muhterem arkadaşlarım. Eğer, «Bu İçtüzüğü 
kendi bildiğimiz gibi, istediğimiz zaman içeri-
risinde çıkarırız» iddiasında olanlar varsa, bu
nu bir meydan okuma haline getiriyorlarsa bu 
İçtüzüğün 2 madiesini dahi geçiremeyeceklerini 
ben bu kürsüden ifade edeyim. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İçtüzük, yalnız filânca partinin veya falan
ca partinin İçtüzüğü olamaz muhterem arkadaş
larım. İçtüzük, Meclislerin İçtüzüğüdür. Biz 
iktidar partisi mensubu olduğumuz zaman da 
İçtüzük hükümlerinin düzenlenmesini arzu ettik, 
bunu çeşitli zeminlerde ifade ettik. Muhalefet 
partisi mensubu olduğumuz zaman da bu görü
şümüzde herhangi bir değişiklik olmamıştır. An
cak, İçtüzüğün biran evvel yapılmasını temenni 
etmek başka şey, İçtüzüğün gerçeklere ve ger
çek ihtiyaçlara uygun olmasını temenni etmek 
başka şeydir. Bizim temenni ettiğimiz İçtüzük, 
Sabit Osman Beyin belli bir grubun fikirleriyle 
hazırlattığı bu İçtüzük değildi muhterem arka
daşlarım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

İçtüzükler çoğunluk gruplarına bir belli va
zife yapma imkânı verdiği gibi, Parlâmentoda 
yer alan azınlık gruplarına da hayatiyetlerini 
devam ettirecek ve murakabe görevlerini yapa
bilecek hükümleri ihtiva etmelidirler. Dünya
nın bütün parlâmentolarmdaki içtüzük hüküm-
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leri bu istikamettedir. Halbuki elimizdeki İçtü
zük teklifi dünya parlâmentolarmdaki kaideleri 
istisna haline getirmekte, istisnaları kaideleştir-
mektedir. Böyle bir İçtüzüğün tatbik edildiği 
Parlâmentoda yasama görevinin selâmetle yürü
tülmesi mümkün değildir, muhterem arkadaşla
rım. Bunu, Demokratik Partinin bugün muha
lefette oluşu sebebiyle söylemiyorum. Bunu, 
iktidar partilerinin mensubu olduğumuz devre
lerde de söylüyorduk. 

Bugün Meclisimizdeki kuvvet dağılımı şöyle 
veya böyle olabilir. Bir yıl sonra bu kuvvet 
dağılımının bugünkü şekliyle kalmayacağını da 
hepimiz biliyoruz. Hiçbir kanun, hiçbir Ana
yasa günlük pozisonlarımızm ışığında hazırlan-
mamalıdır. Memleketin ihtiyaçları ışığında ha
zırlanmalıdır. Eğer İçtüzük çalışmalarıyle vak
tin geçirilmesi Anayasa değişikliklerinin sü
rüncemede bırakılması bir kasta dayanmıyorsa 
bu safhadan sonra biz bâzı siyasî grupların dav
ranışlarında kasıt aramaya başlayacağız, başka 
kasıtlar aramaya başlayacağız. 

Anayasaya değişiklikleri arasında 1969 se
çimlerinden önce ele alman, 1969 seçimlerinden 
sonra gerçekleştirilen, Anayasa Mahkemesinin 
usul yönünden bozması sebebiyle gerçekleşeme
miş olan Demokrat Parti mensuplarının siya
sî haklarının iadesi konusu da vardır. Bu konu
nun sürüncemede kalması birtakım çevreleri ha
rekete geçirmiştir. Bu çevreler Meclisin dışın
da değildir, içindedir. Demokrat Partililerin 
siyasî haklarının iadesi hususunda partiler ara
sında varılan mutabakatın bir noktadan bozul a-
bilmesi için gayret gösterenler, meseleyi gecik
tirenler ve sürüncemede bırakanlar Meclisin dı
şında değil, içindedir. Zaman geçtikçe bu kasıt 
çok daha açık ve berrak bir şekilde görülecektir. 
Bugünden işaretleri çıkmıştır. Biz bu sebeple 
de Anayasa değişikliklerinin biran önce gerçek
leştirilmesini ve partilerarasmda varılan muta
bakatın biran önce neticelendirilmesini bekle
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük teklifinin 
muhtevasında da teklif sahipleriyle mutabık ol
madığımızı ifade etmiştim. Meclislerimizdeki 
çalışmaların sıhhatli olabilmesi, Meclislerdeki 
bütün grupların Parlâmento çalışmalarına ken
di güçleri oranında katılmasıyle mümkün olur. 
Anayasamızın emri de budur. İçtüzük Anayasa

nın bu hükümlerindeki mânayı dikkate almamış 
görünmektedir. 

Maddeler üzerinde müzakere yapmadığımız 
için ben birkaç maddede dikatimizi çeken olum
suz hükümlere işaret etmekle yetineceğim: 61 nci 
madde, kanunların tümü 'üzerindeki konuşma
ları gruplar için 20 dakika, milletvekilleri için 
10 dakikayla sınırlandırılmaktadır. Yarın re
form kanunları gelecektir; bir tarafın reform ta
assubuyla üzerine gittiği, bir tarafın biz bun
ların teminatıyız iddiasını yerine getirebilmek 
için aceleye getirme hazırlığında bulunduğu 
kanunlar, millet hayatında önemli yeri olacak 
kanunlar 10 dakikalık, 20 dakikalık görüşme
lerle buradan geçirilmek istenmektedir. Bun
larla Hiıemileketimizin hangi istika-mette fayda 
göreceğini tespit etmek imkânı olmayacaktır. 

Meclislerin bugüne kadarki işleyişleri bir 
yana, bugünkü iktidarın kim, muhalefetin kim 
olduğunun belli olmadığı bir dönemde bir ço
ğunluğa hangi çevrelerden aldığı tesirlerle ha
reket edeceği belli olmayan bir çoğunluğa, böy
lesine haklar tanınamıaz, muhterem arkadaş
larım. 

Salim bir çoğunluğa, iktidar hakkına sahip 
çıkabilen bir çoğunluğa belki bu hakların ve
rilmesi konusunu düşünebiliriz; gelecek dönem
lerin itibarlı çoğunlukları bu hakları kullanır
lar. Fakat bugün kendi iktidar hakkına 'dahi 
sahip çıkamayan bir çoğunluğa bunları tanıdı
ğınız gün, çıkacak reform kanunları kimin ka
nunu olduğu belli olmayacaktır. 

Arkadaşlarım, 64 neti madde usul hakkın
daki görüşmeleri 5 dakika ile sınırlandırmakta
dır. Usul hakkında esaslı kararlar Verilemediği 
takdirde aydınlanılmadan verilmiş olan karar
ların ışığında yapılacak müzakerelerde esasını 
zedelendiği her zaman görülmüştür. 

Onun için, usul hakkında görüşülen önemli 
bir konu bahis konusu değilse, esasen Genel Ku-
ruluımiuz her zaman bu tahditleri getirme imkâ
nına sahiptir. Bunu bir kaide olarak İçtüzüğe 
koyduğumuz zaman, yarın telâfi edilemeyecek 
birtakım sıkıntılar ortaya çıkabilir. 

79 ncu maddede; âdeta Meclisin murakabe 
görevini tahdit eden ve hükümeti sorumisuz 
davranışlara itebilecek hükümler yer almıştır. 

82 nci maddede, kanun maddelerinin işaret 
oyu ile neticelendirilmesi hükme bağlanmıştır, 
kaide olarak (getirilmiştir. 
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Halbuki, kanun maddelerinin de, kanun 
maddesi yerine geçecek önergelerin de sahip
lerinin Meclis çatısı altında belli olabikae'si için 
gerektiğinde açık oya sunulabilmesi lâzımdır. 
Bâzı devrelerde yapılmış engellemeleri önle
mek .bahanesiyle açıklık prensibinin her zaman 
yasaması lâzımgelen Parlâmento çatısı altında 
bâzı istisnaları kaide haline getirmek mümkün 
değildin 

Demokrasiler açık rejimdir. Çıkarılan kanun
larda kimlerin reyinin olup olmadığmnı kont
rolü vatandaş tarafından ve gelecek nesiller ta
rafından her zaman yapılabilmelidir. Bunu işle
tecek mekanizma açık oy mekanizımasıdır. Onu 
kaldırmak .suretiyle yarın refonm kanunları çı
kacak, «Efendim biz bunlara rey vermedik, ki
min verdiği belli olmadı» deme bahanesi ele 
geçirilmiş olacaktır. 

Onun için, açık oylama mekanizmasını orta-* 
dan kaldıracak hiçbir çözüm1 yolunu bu İçtüzük 
hükümleri içerisinde tutulmasını tasvibetmi-
yoruz. 

83 ncü madde, ımilletvekillerinvı ve grupla
rın önerge verme haklarını büyük ölçüde tah
dide tmektedir. Önergelerin, Meclis çalışmaların
da, yerine göre, çalışmanın tümü kadar fayda. 
getirdiği geçmiş tatbikatta görülmüştür. 

Onun için, önergelerin tahdidedilmtesine de 
karşıyız. 

84 îıcü ımaddenin getirdiği bir hükümle, bir 
kanunun istenilirse herhangi bir maddesi öne 
alınıp görüşülebilecektir. Yani, 30 maddelik 
bir kanun müzaSkere edilirken 29 ncu madde, 
30 ncu madde öne almara'k görüşülebilecektir. 
Bu hüküm şu tarzda suiistimallere yol açabi
lir, muhterem arkadaşlarım. 

Toplantının erken -saatlerinde veya geç sa
atlerinde üzerinde münakaşa edilen, .grupların 
hassasiyetle durduğu bir madde Mecliste 3 - 5 
arkadaşımız otururken öne getirilip halledildi 
haline sokulabilir. 

Halbuki, bir maddenin üzerinde tartışma 
varsa, o tartışmayı geçiştirmeden çözüm yoluna 
ulaştırmak 'kanunların sağlamlığı hususunda 
bir teminattır. 

95 nci madde ile, hükümetten sözlü ve ya
zılı soru hakkı büyük ölçüde ortadan kaldırıl
maktadır. Benden önce konuşan bir sayın mil

letvekili arkadaşımız bu hususa da işaret et
mişti. 

121 nci maddede getirilen bir hüküm, çeşit
li hususların aynı anda açık oya tabi tutulabi
leceğini ifade etmektedir. Bâzı engellemeleri 
ortadan kaldırabilmek için konulan bu hüküm, 
aslında tatbikatta büyük çıkmazlar meydana 
getirecektir. 10 tane önergenin aynı anda oylan-* 
dığmı kabul ediniz, önergelerden 5'i kabul edi-ı 
lip, 5'i reddedildiği takdirde, hangisinin esas 
madde haline geleceğine karar vermek imkânı 
ortadan kalkacaktır. Bunları kaide olarak içtü
züğe koymak, sağlam bir İçtüzük yapma niyetiy
le bağdaşmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için biz İçtü
zük teklifinin ve bu teklifin Anayasa değişik
liklerinden önce görüşmesinin karşısındayız. 
Bu fikre ele iki günden beri gelmiş değiliz. Sa
yın Meclis Başkanının Başkanlığında partile-
rarası toplantıda da bu görüşümüzü ifade et
miştik. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi şura
sını kesinlikle ortaya koyalım İd, bizim üzerin
de mutabakata vardığımız ve sonradan vazgeç
tiğimiz bir İçtüzük teklifi de yo'ktur. Bizim üze
rinde mutabakata vardığımız, sonradan vazgeç
tiğimiz bir çalışma takvimi de yoktur. 

Onun için bu iki konunun istism'ar edilme
sine bundan sonra müsaade edecek değiliz. 
Meclis çalışmaları birtakım kuvvet gösterileriy
le, birtakım meydan okumalarla ve birtakım 
propagandaların malzemesini hazırlamak için 
vesile edileımiez muhterem arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar) 

ALİ NAİLİ ERİMEM (İzmir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu Grup adına 
söz istemişlerdi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Evvelâ ben 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ 
NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Tümü üzerinde müzakerelerine başladığımız 
Meclis İçtüzüğü üzerinde Adalet Partisinin gö
rüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. Yü
ce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
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Çetin güçlüklerin bulunduğu bir ortamda
yız. Rejimimizin kaderi, her türlü problemimi
zin önünde ehemmiyetini yine muhafaza ederek 
durmaktadır. 

Büyük Meclisimiz normal günlere ulaşmanın 
çabasındadır. Sorumluluklarının bilincine va
ranlar, bütün arızaları gidermenin iştiyakı için
de bulunuyorlar. 

Olağanüstü şartlardan olağan şartlara geç
mek için bugüne kadar bir çok tedbirler almı
şızdır. Almakta da devam etmekteyiz. Şuurlu 
bir davranışın içinde olanlar akim kurallarını 
daima hâkim kılmışlardır. Parlâmentonun üs
tünlüğü fikrini geçerli kılmada inançlarını şu-
urlanyle pekleştirenler hiçbir gerilemeye ilti
fat etmeden çalışmalarına devam ediyorlar. 

Halen müzakeresini yapmış olduğumuz içtü
züğü, uygulanılmakta bulunan İçtüzüğümüzle 
mukayese ettiğimiz zaman ortaya - şimdi kısa 
hatlarıyle arz edeceğim - bâzı hususlar çıkmak
tadır. Uygulanmakta olan Dahilî Nizamname 
kanaatimizce görevini artık ikmal etmiş, yeni
leşmeye muhtaç hale gelmiştir. Faydalı çalış
maları hedef olarak alanlar düşüncelerini bu 
istikamette geliştirerek müzakeresini yapmış ol
duğumuz İçtüzüğü hazırlamışlardır. 

Buna rağmen hazırlanan bu tüzüğün en iyi 
olduğunu hiçbirimiz iddia etmiyoruz. Ama bir 
şeyi, cümlemiz, insaf ölçülerinde ifade ediyo
ruz. Diyoruz ki ; hazırlanan İçtüzük halen uygu
lanmakta olandan çok iyidir. 

Parlâmentolar, memleket ve millet hayrına 
olan faydalı çalışmaların yapıldığı yerlerdir. 
Bu çalışma, yine kendi mevzuatlarına göre iş
ler. 

Şimdi, bu çalışmaları daha yararlı kılmak 
için bir tüzük hazırlanmıştır. Bu tüzüğün hazır
lanmasında hangi noktalardan hareket edilmiş
tir? G-eniş bir perspektif içerisinde, objektif 
ölçüler içerisinde bunu kritiğe tabi tuttuğumuz
da gördüğümüz şeyler şunlardır. 

Evvelâ bu tüzük hazırlanırken uygulamada 
görülen bâzı aksaklıkların giderilmesi peşinen 
kabul edilmiştir. Onun için, hakkm suiistimali
ne cevaz verilmemesi noktasından hareket edil
mesi öncelikle kabul edilmiştir. Sonra, esas ko
nuları usul hükümlerinin aralık kapılarından 
girmek suretiyle yozlaştırmaya imkân verme 
hassasiyetine sahibolan kısımlar giderilmiştir. 

En önemli yönü de, zamanı daha iyi kullan-
mayı temin edici bir anlayış, bu tüzüğün hazır
lanmasında temel kaide olmuştur. 

Böylece, bütün çalışmalar bir tek yöne sevk-
edilıiMŞ bulunmaktadır. O da şudur. Çağımızın 
süratle oluşan her türlü problemleri en kısa 
zamanda ve en faydalı şekilde çözüm bulun
mak suretiyle Türkiye'yi yararlı hale getirmek. 
Bunda, bu anlayışta, bu düşüncede büyük ölçü
de başarı sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımın burada yapacak
ları uyarmalarla bunun çok daha iyi hale gele
ceğine inancımız tamdır. Getirdiği yenilikleri 
genel bir anlayış içerisinde tetkik ettiğimiz za
man, bu yenilikleri kısa, sadece satır başlarını 
belirtmek suretiyle şu şekilde sınırlayabiliriz. 

Senatonun ve Meclisin mıevcudiyeti 'muvace
hesinde, daha önce Senato olmayıp sadece Mec
lisin bulunması noktasında hareket edilmek su
retiyle, kanunların birden ziyade görüşülmesi
ni öngören maddeler bu İçtüzükten çıkarılmış 
ve böylece kanunların Mecliste bir defa görü
şülmesi temin edilmiştir. 

Bir ikinci büyük yenilik; bir Danışma Ku
rulu kurulmuş ve böylece Danışma Kurulu, 
Meclise sevkedilen tasarılar üzerinde evvelâ o 
meseleyi pişirmek suretiyle Mecliste çok zaman 
kaybına imkân vermeden halledilmesini temin 
edecek çalışmaları kendi iç bünyesinde muha
faza etmiştir. 

Bir üçüncü getirdiği yenilik; Başkanlık Di
vanının yeni teşekkül tarzı. 

Bir dördüncü yenilik de; nisap, yoklama, 
oylama, ekseriyet meseleleri. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu çalışmaları 
faydalı, Türkiye'nin yararına, zamanı boşa akıp 
giden bir zaman halinden çıkarıp, faydanın le
hine işler hale getirmede bir takvim yapılması
nı Öngörmüşüz ve bunların Mart ayma kadar 
da çıkmasını takvimimizde yerlerine oturtmak 
suretiyle tanzim etmişiz. 

Burada konuşan bir arkadaş, konuşmasının 
bir yerinde «Mart sloganını»' ifade etmek sure-ı 
tiyle bâzı, bizim niyetlerimizin ve maksatları
mızın tamamıyle aksi istikametinde, kendi an
layışlarında yorumlamak suretiyle bir noktaya 
doğru getirmeye çalışmaktadır. 

Şimdi bir hususu belirtmeye mecburuz. Di
yoruz ki ilk günden bu yana, Parlâmentonun 
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çatısı altında bulunan arkadaşlarımın her biri
nin ayrı, ayrı üzerinde hassasiyetle durduğu 
konu, olağanüstü şartlardan olağan hale geçil
medir. Nasıl geçilecektir? Tedbirlerin almma-
sıyle. Bu tedbirlerin alınmasında ne yapılacak
tır? Bir takvim yapılacak ve bu takvime de 
önemli meseleler konulacaktır. Bizim için bu 
tarih Marttır. Peki, engebeli bir arazide yürü
yen bu çalışmaları düzlüğe çıkarmak isteme
yen arkadaşlarımız acaba hangi tarihi düşün
mektedirler?.. 

Bundan bizim çıkardığımız anlam şudur : 
Olağanüstü halin devamında fayda umanların 
ifadesidir bu. (A. P. sıralarından alkışlar) 

HAİSAN KORKMAZCAN (Denizli) — He
men çıkarılmasını istiyoruz, biz. 

'M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Olağanüs
tü şartları ihdas eden kimdir? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — 228 kişi
lik grubu siz teslim ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Devleti 
komünistlere teslim ederken suçüstü yakalan
dınız. Hem Devleti komünistlere teslim1 edecek
siniz, ondan sonra da engelli araziden bahsede
ceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, rica .ediyorum müda-, 
hale etmeyiniz lütfen. Yerinizden bu tarzda 
müdahale edemezsiniz. Rica ediyorum Sayın 
Güldoğan, böyle müzakere yapam>ayızki. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Parlâ
mento demokratik Cumhuriyetin kilit müesse
sesidir. Bu müessesenin dili, canlı ve olumlu 
çalışmalarının kaynağı olduğu hususundaki gö
rüşü hâkim kılmada, siyasî partiler kendine dü
şeni yapmanın mutlak surette görevi içindedir. 
Yanlış ve haksız yorumlara imkân verecek olan 
bir Meclis görüntüsünü mü, yoksa her türlü art 
niyetlere zemin hazırlamayan bir Meclisi mi is
tiyoruz? 

Ümit ve inancımız odur ki, bu çatının altın
da görev yapan... 

SAMÎ ASLAN (Denizli) — İstifa ettiğiniz 
zaman belli olur. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etm'eyiniz 
lütfen, 

MUSA DOĞAN (Kars) — İnanmak lâzım. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 

Sende nerede o inanç ? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen müdaha
le etmeyiniz. (D. P. sıralarından «ISenetlerdeıı 
ne haber sesleri») Efendim, ben müdahale edi-
yoruımı. ıSizin müdahaleniz sanırımki daha başka 
kargaşalıklara yol açabilir. Müsaade ediniz, gö
revimi ben yaparım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de sizin gibi 
bir (milletvekiliyim. Ben niçin başka türlü kar
gaşalığa meydan vereyim? 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz Sa
yın Erdem. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Parlâ
mentonun çatısı altında görev yapanlar, par
lâmento düşmanlarının eline yeni vesileler ver
meyecek bir anlayışı paylaşmaktadırlar. Tasa
rının bu hususu bir büyük ölçüde sağlayacağı
na inanmaktayız. «Dedim, dediler e» girmeden, 
zatî meseleleri konuşmamızın esası yapmayı, 
doğru ve faydalı çalışmaların kaidesi olarak 
daima benimsemişizdir. Bu nedenle, bütün lâf 
atmalara rağmen, konuşmamı zâtı meseleye in
hisar ettirmeye devam edeceğim. Söylemek iste
diğini, herhangi bir şeyi bahane ederek ifade 
etme politikasına itibar etmek ne söyleyene, ne 
söylenmek istenenlere bir fayda getirir. Pole
mik ve demogojinin doğruyu arayanla aşinalığı 
yoktur. Bizim kapımızdan ne girmiştir, ne de 
girme fırsatını bulduğunda oturma imkânını 
bulabilmiştir. Topluma yararlı olan çalışmaları 
takdirle karşıladık. Bu anlayışı nerede, kimde, 
gördüysek yardımcısı ve takdirkârı olduk. 

Bu itibarla, büyük bir emıeğin mahsulü olan 
İçtüzük tasarısında çalışmalarını esirgemeyen
lerle huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyo
ruz. 

Bu konuşmada bir şey daha tespit ettim, 
sayın arkadaşlarım, bir grup adına konuşma 
yapan temsilci arkadaş 'Sayın Meclis Başkanı
mızın ifadesine konuşmasında yer venrmek sure
tiyle şöyle bir ifadede bulundular : «Sayın Sa
bit Osman Avcı zamanında çıkmış.» Bununla 
anlatılmak istenen şey şu mudur? Eğer bu ta
sarı Perruh Bozbeyli zamanında çıkmaş olsaydı 
ta'kdir'kârı olacaklardı da, Sabit Osman Avcı za
manında hazırlandığı zaman tenkitçisi mi ola
caklardır ? 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hu
kukçu o, hukukçu. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Büyük 
boy aynalarda kendilerini görmeye alışmış olan
ların eline, kendilerine bakmak için ufacık bir 
el aynası verildiğinde, o el aynalarında kendi
lerinin sadece bir parçasını görmenin hırçınlı
ğını dainıa devam ettiril er. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — IIie 
ilgisi yok, bizim de emeğimiz var, o maddeler
de. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica edi
yorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Sizin aynanız 
o, imzalarının haysiyetine sahip çıkamayanlar 
onlar, sizin gibi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Hür fik
rin geçerliliğe azamî hassasiyeti gösteren Par
lamentomuzda bu tasarının maddeleri üzerinde 
yapılacak mtüzake reler sırasında da yeni fikir
ler ortaya konulacak ve tasarı hür iradenin ese
ri olarak tamamlanacaktır. 

Yüce Heyeti saygılarımızla selâmlarız. (A.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — p] fendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Komisyon da söz talebetmişti. 

Buyurunuz (Sayın Akçalı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Anayasamızın 85 nci maddesi; «Meclisler ça
lışmalarını kendi yaptıkları içtüzüklerin hü
kümlerine göre yürütürler» demektedir. 

Millet Meclisimiz, Anayasanın bu gereğini1 

yerine getirmek için 10 seneyi aşkın bir za
mandan beri çalışmaktadır. Anayasamızın ka-
buyünden beri geçen zaman içinde Meclisimizin 
ıSayın Başkanları böyle bir İçtüzüğün yapılma
sı içlin gayret sarf etmişler ve başlatılan çaba
lara öncülük yapmışlardır. 

Bu çalışmalar, Sayın Sirmen tarafından 
başlatılmış, Sayın Ferruh Bozbeyli tarafından 
devam ettirilmiş ve nihayet Sayın Sabit Osman 
Avcı tarafından ele alınarak bugüne kadar ge
tirilmiştir. Bugün İçtüzük teklifi olarak huzu
runuza getirilen metin 10 senelik bir çalışma
nın sonucu olarak hazırlanmıştır. 

İki sene kadar evvel Sayın Meclis Başkanı 
Avcı'nm başkanlığında toplanan Partilerarası 

Komisyon huzurunuza gelen teklifi 18 ayı ge
çen bir zaman içinde teklif haline getirerek Yü
ce Meclise sunmuştur. Bu suretle hazırlanan 
teklif, 6 aya yakın zamandan beri Anayasa 
Komisyonumuzda çalışma konusudur. 

Bugün görüşmesine başladığımız raporun ge
nel gerekçesini izah etmeden önce, Anayasamı
zın geçici 3 ncü maddesi gereğince yürürlükte 
olan Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin ta
rihçesinden birkaç kelime ile bahsetmek isterim. 

Meclis Başkanlığı Müşaviri Sayın Şükrü 
p]fem tarafından tutulan notlara nazaran Mil
let Meclisi Dahilî Nizamnamesinin esası BMnci 
Meşrutiyet Meclisi Mebusaını tarafından kabul 
'edilen Nizamname-i Dahilidir ve bu Nizamna
menin kabul tarihi 1877'dir. 

İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra da uzun 
müddet bu Nizamnamenin tatbikine devam edil
miştir. Bir zaman sonra Nizamname-i Dahili
nin ihtiyaca yeter olmadığı tespit edilerek ye
ni birtakım projeler hazırlanmıştır. 1910ı yılın
da başlatılan Nizamname-i Dahilinin değiştiril
mesi çalışmaları 1915 yıllına kadar bir sonuç 
vermemiştir. Ancak 1915 yılında 1910 yılında 
hazırlanan tadil projesinin bir kısmı Meclislerde 
kabul edilmiş, fakat tamamının kabulü müm
kün olmamıştır. 

Bununla birlikte 1910 tarihli proje, kabul 
.edilen ve edilmeyen kısımlarıyle birlikte bastı
rılarak Meclislerimizde uygulamaya konulmuş
tur. 23 Nisan 1920'de Anadolu'da toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ilk iş olarak 26 Ni
san 1920 tarihinde aldığı bir' kararla Osmanlı 
Meclis-i Mebusanı Nizamname-i Dahilisinin ye
ni bir İçtüzük yapılıncaya kadar Meclis çalış
malarında tatbik edilmesini kararlaştırmıştır. 
Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde İçtüzük yapılmasına dair çalışmalar dur
mamış iki defa yeni proje hazırlanmış ve fa
kat bu projelerin kabulü mümkün olmamıştır. 

Nihayet 1927 yılında Osmanlı Mecılis-i Me
busanı Nizamname-i Dahilisi sadece dil, üslûp 
ve tertip yönünden düzeltilmiş ve 40 seneyi aşan 
tatbikatta ortaya çıkan örf ve âdetler, (Meclis 
kararları da buna ilâve edilerek) bugünkü şek
lini almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2 Mayıs 1927 tarihinde aldığı bir kararla bu
günkü halliyle yürürlüğe konmuştur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Yukarda kısaca arz ettiğim Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin tarihine ait kısa notlar 
şımu 'ispatlamaktadır. Meclislerin kendi içtü
züklerini yapabilmeleri kolay bir iş değildir. 
Anadolu'nun ortasında yeni bir Devlet kurmuş, 
Millî Mücadeleyi başarmış bir Meclis bile ken
di İçtüzüğünü yapmakta büyük bir güçlük çek
miştir. Derli, toplu iç nizamnamesini yapa
bilmek için kuruluşundan 7 yıl geçmesi gerek
miştir. 

Meclislerin kendi içtüzüklerinin yapılma
sında karşılaştığı en büyük güçlük meselenin 
bünyesinden doğmaktadır. İçtüzükler Meclis
lere, Meclislerde bulunan siyasî parti grupla
rına ve bizzat Meclis üyelerine birtakım çalış
ma tahditleri, çalışma yöntemleri getirirler. 
Bu yöntemler çalışmaların bir ölçüde şartlan-
dırılmasıdır. Bu şartlandırma Meclisin topye-
kûn iradesinin salim ve kısa yoldan belirtilme
si için kaçınılmaz bir gerek olduğu halde şahıs, 
şahıs Meclis üyelerine fazla sempatik gözük
mezler. İçtüzükleri yapan heyetler ve o heye
tin mensupları içtüzükleri yaparken kendi siya
sî tercihlerini bir müddet için unutmak zorun
dadırlar. Kendilerini objektif bir tercihin po
tası içinde eritmek zorundadırlar. Bunun için 
Meclislerce kabul edilen İçtüzük metinlerinin 
tamamına bütün üyelerin % 100 katılmaları her 
zaman mümkün olamamaktadır. 

Metinler, Meclislerden geçerken ortak yol
lar aranarak, ortak yollar bulunarak hazırlanır 
ve bu hazırlanan metinlere müspet oy verenler 
her zaman, her noktasıyle bu metinlere % 10.0 
katıldıkları için değil, % 80, % 90 oranında ka-
tılabildikleri için müspet oy verirler. Bu mâna-
siyle bir içtüzüğün komisyonlarca ve Meclis
lerce kabulü % 80, % 90 nispetinde iyi olan bir 
metnin yürürlüğe konulabilmesi için şahsî ve 
siyasî tercihlerinden % 10, % 20 nispetinde fe
dakârlık yapılmakla mümkün olur. 

Kısaca belirtmek gerekirse; Meclislerin iç
tüzüklerini kolayca yapabilmeleri bütün -üyele
rinin fert, fert böyle bir fedakârlık yapabilme 
yeteneğine sahibolmalarına bağlıdır. 

Yüce Meclisin tasviplerine sunmuş olduğu
muz raporu hazırlayan ve kabul eden Anayasa 
Komisyonumuz tatbik ettiği usul ve eriştiği an
layış havası içinde bir rapor üzerinde ittifak 
ederek huzurunuza gelmiştir. Huzurunuza ge
tirdiğimiz İçtüzük teklifinin 8 - 10 maddesi 

hariç, diğer bütün maddeleri Komisyonumuzda 
temsil edilen 5 siyasî partiye mensup üyelerin 
tamamının ve bugün Komisyonumuzda üye bu
lunmayan bâzı kıymetli bağımsız üye arkadaş
larımızın ittifak oylarıyle kabul edilmiştir. Bu 
hususu Anayasa Komisyonumuzun çalışmaları
na hâkim olan anlayış ve üstün vatanseverlik 
hislerinin bir örneği olarak Yüce Meclisin dik
katlerine arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Huzurunuzda bulunan Anayasa Komisyonu

muzun değiştin metninin genel gerekçeleri ra
porumuzda geniş surette izah edilmiştir. Kısa
ca arz etmek gerekirse, bu gerekçeler başlıca 
şunlardır: 1961 Anayasasının kabul ettiği çift 
Meclis sisteminin kendisine mahsus gerekleri 
vardır. Yine 1961 yılından beri uygulanan 
«Çok Partili Meclis sisteminin» ortaya çıkar
dığı birtakım gerekler vardır. 

Eski İçtüzüğün tatbikatında tartışmalara 
yol açan birçok hükümlerin açıklığa kavuşturul
ması gereği doğmuştur. Eski İçtüzüğün zaman 
kaybına yol açan birtakım usullerinin Batı de-
mokrasilerindeki örneklerine uygun tarzda ba
sitleştirilmesi gereği duyulmuştur. Bu gerek
lerle hareket eden.Komisyonumuz değiştir! met
nini hazırlamıştır. Bu hazırlanan metnin genel 
prensipleri de şunlardır: 

Eski metindeki uzun ve teferruatlı madde
ler basitleştirilmiş, pratik hale getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam
namesinin birtakım hükümlerinin altmış yılı 
aşkın bir tatbikattan sonra hâlâ canlılığını mu
hafaza eden maddeleri, gerek aynen, gerek 
ınealen Komisyonumuz değiştirisine aktarılmış
tır. 

İçtüzüklerde, Anayasanın ve özel kanunla
rının usule ait hükümlerinin tekrar edilmesinin 
gereği görülmemiş ve hattâ bu nokta zarailı bu
lunarak, bu tarz maddeler metinden tamamen 
çıkarılmıştır ve bu suretle de her Anayasa de
ğişikliğinde veya usule ait kanunların her de
ğişmesinde içtüzüklerin de değiştirilmesi gibi 
gereksiz bir işlemin yapılması önlenmiştir. 

Milletvekillerinin söz söyleme ve önerge ver
me hakları kısıtlanmadan Meclisi daha süratli' 
çalıştırabilecek tedbirler bulunmuştur. 

Batı demokrasilerinin uzun tecrübelerinden 
sonra kabul ettikleri bünyemize uygun birtakım 
tedbirler Komisyon metnine yansıtılmıştır. 
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Kaynak olarak, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünden, Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere, 
Federal Almanya, Avrupa Konseyi İstişari As> 
samblesi içtüzüklerinden ve uzun yıllar Parlâ
mento tecrübeleri olan üyelerle, Meclis görevli
lerinin tecrübelerinden yararlanılmıştır. 

Siyasî parti1 gruplarımızın İçtüzük hakkında 
görüşlerini öğrenmek için çalışmalar yapılmış, 
öğrenilebilen noktalar Komisyonca değerlendi
rilmiştir. 

Yukarda arz .edilen gerekçe ve prensiplerle, 
ilk teklifte 356 madde, ikinci teklifte 326 mad
de, son teklifte 274 madde olduğu tespit edi
len İçtüzük,' 162 maddeden ibaret, kısa, pratik, 
basit ve kolay anlaşılabilir bir metin haline ge
tirilmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
İçtüzüklerin meclislerce kabulünü güçleşti

ren ve meselenin özünden doğan birtakım güç
lükleri olduğunu yukarıda arz etmiştim ve 
yine sizin adınıza ve sizin n'iyabeten görev ya
pan Anayasa Komisyonumuzun bu güçlüğü aş
mayı başardığını ve bir metin üzerinde ittifa
ka ulaştığını ayrıca belirtmiştim. Arz etmek 
isterim ki, huzurunuza gelen raporun bir tek 
muharriri yoktur; bu metin bir tek kalemden 
çıkmamıştır. Bu değiştiri anonim bir eserdir. 
Öyle bir eserdir ki, on yıl içinde Yüce Mecli
sinizde görev aimış b'ir üye, bu metnin bir 
cümlesini yazmış, diğeri bir kelimesini ilâve 
etmiş, bir başkası virgülünü noktasını koymuş
tur. 

Şüphesiz, bu eser dünyanın en güzel eseri 
değildir ve şüphesiz bu eser Yüce Meclislimizin 
yapabileceği en güzei eser de değildir. Bunun
la birlikte şuna inanıyoruz ki1, bu eser Yüce 
Meclisimize sunulmaya lâyık, Yüce Mecl'isiniz-
ce tartışmaya değer bir hale getirilmiştir.' 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Elbette raporumuzun birtakım eksikleri, bir

takım hataları olacaktır. Yüce Meclisimizin 
kıymetli üyelerinin tamamının son noktasına 
kadar bu metinlere katılmaları belki mümkün 
değildir. Ancak, inanıyoruz ki, raporumuzu 
dikkatle tetkik eden üyeler bu rapor içerisin
de büyük bir kısmının kendi görüşlerine, kendi 
sağduyularına uygun olacağını göreceklerdir. 

Eaporumuzun hatalı ve eksik yönleri Yüce 
Meclisimizde yapılacak çalışmalarla muhakkak 
düzeltilecektir. 

Muhterem milletvekillerinin vatanseverlik ve 
fedakârlık duygularıyle ümildediyoruz ki, İç
tüzük teklifi Meclisimizin- onayına mazhar ola
cak ve İçtüzük haline gelecektir. Yüce Mecli
simizde görev yapan partilerimizfi, teker teker 
üye arkadaşlarımızı uzun çalışmalardan sonra 
huzura gelen bu teklifin kabulü için yardıma 
çağırmaktayız. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
birkaç kelime ile İçtüzük teklifinin tümü hak
kında yapılan konuşmalar hakkında görüşleri
mizi arz etmek isterim. 

Memnuniyetle belirtmemiz gerekir ki, İçtü
zük teklifinin tümü hakkında söz alan bütün 
konuşmacılar, bu teklifin çıkarılması gerekti
ği ve anahatlarıyle olumlu olduğu noktasında 
birleşmişlerdir. Sayın konuşmacıların bu yol
daki beyanlarını takdirle karşılıyoruz. Ancak, 
sayın konuşmacıların, İçtüzüğün konuşulması
na başlama zamanının tayini yönünden bâzı gö
rüş ayrılıkları olmuştur. Bu husus ise İçtüzü
ğün esasını zedeleyecek bir nokta değildir ve 
Yüce Meclisimizin karanyle çözümlenmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü 
Durakoğlu'nun tenkitlerinin birçoğu İçtüzük 
teklifinin maddelerine taallûk etmektedir. Bu 
noktalardaki görüşlerimizi konuşmalar madde
lere geldiği zaman arz edeceğiz. 

Ancak Sayın Durakoğlu, tasarının tümü 
hakkında yaptığı konuşmasında, «B'ir kanun ta
sarı veya teklifinin komisyonlarca önce Anaya
saya uygunluğu tetkik edilir. Bu hususta, ya
ni tasarının Anayasaya uygunluğu yönünden 
incelendiği hususunda Komisyon raporunda her 
hangi bir kayıt yoktur,» denmektedir. Sayın 
Durakoğlu'nun söyleği şekilde İçtüzük bütün 
yönleriyle Anayasaya uygunluk yönünden in
celenmiştir. Ancak, bu tarz inceleme her za
man yapıldığı halde, «Tasarı Anayasaya uygun
luk yönünden incelendi,» gibi bir kaydın ra
pora konması teamülden değildir. , Bahusus şu 
anda tasarının tümünü görüşmekteyiz. Tasarı
nın tümünün Anayasaya uygun olup olmadığı 
münakaşası dahi yapılamaz. Çünkü Anayasa
mızın 85 nei maddesi sadece İçtüzüğün yapılma
sına müsaade etmemiş, bunu emretmiştir. Ana
yasada, «Meclisler İçtüzüklerini yapamazlar,» 
diye bir kayıt olmadığına nazaran, tasarının 
tümünün Anayasaya aykırılığı iddia dahi edile
mez. 
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Konuşmacıların ve bilhassa Sayın Durakoğ-
lu ile Sayın İmer'in üzerinde durdukları ikinci 
nokta, İçtüzük değiştirildiği zaman, İçtüzük 
değişikliğinin Anayasa değişikliğinden önce ya
pılması halinde, Anayasa değişikliğinden sonra 
yeniden İçtüzüğün değiştirilmesi gerekeceği gö
rüşüne katılamıyoruz. Zira, Komisyonumuz, 
Anayasanın veya usul hükümlerini taşıyan ka
nunların değişmesi halinde, İçtüzüğün de de
ğiştirilmesi gibi gereksiz bir formaliteyi orta
dan kaldırmak için bir prensip kararma varmış
tır. Anayasa ve kanun hükümleri, hukuk hi
yerarşisinde üstün hukuk kaideleridir. Bu kai
deler içtüzüklerde -ister tekrarlansın, ister 
tekrarlanmasın- Meclislerce uygulanması zo
runlu kaidelerdir. Bu sebeple de, usule ait 
bütün Anayasa ve kanun hükümleri tekliften 
çıkarılmıştır. Ve zaruret olmadıkça Meclisler
ce Anayasada veya usul hükümlerini taşıyan 
kanunlarda yapılacak değişikliklerin İçtüzüğe 
konulmaması kararlaştırılmıştır ve bu husus da 
raporumuzun gerekçesinin 5 nci maddesinde 
açıkça belirtilmiştir. 5 nci maddeyi tekrar 
okuyarak sayın üyelerin ıttılaına arz ediyorum: 
5 nci madde; 

«Teklifte Millet Meclisi çalışma usulünü il
gilendiren Anayasada ve kanunlarda mevcut 
hükümler aynen nakledilmiştir. Anayasa ve ka
nunlar hiyerarşik alanda daha üstün hukuk kai
deleridir. Bunların İçtüzükte nakledilmesi ha
şivdir. İleride bu hükümlerin değişmesi, İçtü
zük maddelerinin de buna paralel olarak değiş
melini gerektirir ki, böyle bir muamelenin 
lüzumu yoktur. Bu sebeple, zaten Anayasa ve 
kanunlarda mevcut İçtüzük hükümleri Komis
yon metnine alınmamış, bu tarz maddeler tay-
yedilmiştir. Bu sebeple sayın konuşmacıların 
bu gerekçesine de katılmamız mümkün olma
maktadır. 

Diğer yandan, bildiğimiz kadarıyle, teklif 
edilen Anayasa değişiklikleri Yüce Meclisinizce 
kabul edildiği halde dahi Millet Meclisi İçtüzü
ğünün değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün ona uydurulması gereği doğacak
tır. Yani kısaca arz etmek istiyoruz ki, Mil
let Meclisine teklif edilen Anayasa değişiklik
leri kabul edilmediği takdirde İçtüzüğümüzde 
bir boşluk hâsıl olmayacak, kabul edildiği 
takdirde dahi İçtüzüğümüzün yeniden değişti
rilmesi lüzumu doğmayacaktır. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ne şe
kil alacağını biliyor musunuz? 

CEVDET AKÇALI (Devamla) — Aynı 
prensibe bağlı kaldığımız takdirde öyle olacak
tır. 

Diğer konuşmacıların konuşmalarının büyük 
bir kısmı maddelere taallûk etmektedir. Daha 
evvelce de arz ettiğimiz gibi, maddelerde o ko
nuşmaların yeri geldiği zaman Komisyonun gö
rüşü arkadaşlarımıza açıklanacaktır. 

Sayın arkadaşımız Kubilay İmer, fihrist çı
karmamızı ve bu fihristi sonradan bastırmamızı 
tenkit ettiler. Fihristler raporların mütemmim 
cüz'ü değildir. Biz, arkadaşlarımıza bir kolay
lık olsun diye fihrist çıkartıp dağıttık. Bu fih
risti Başkanlık Müşavirimiz Sayın Şükrü Efem 
hazırlamıştır; kendisine bu gayretinden dolayı 
Meclis huzurunda teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımız halen bir indeks hazırlamak
tadırlar. Kanunun müzakeresi bitinceye kadar 
bu indeks yetiştirildiği takdirde bastırılacak, 
arkadaşlarımıza dağıtılacaktır. Bu da, arka
daşlarımızın teklifi daha kolayca tetkik edip 
incelemelerine imkân hazırlayacaktır. 

Sayın İşgüzar, «Milletvekillerinin hakları 
kısıtlanmıştır,» demiştir. Biz bu kanaatte deği
liz; maddelerde sırası geldiği zaman, yapılan 
çabuklaştırma tedbirlerinin, milletvekillerinin 
haklarını kısıtlıyarak değil, milletvekillerinin 
haklarını teyit ederek yapıldığını Yüce Meclisin 
ıttılaına arz edeceğiz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Türk Milleti Cumhuriyetin 50 nci yılını kutla
ma hazırlığı içindedir. Bu kutlama için yollar, 
köprüler, barajlar yapılmakta, törenler düzen
lenmekte, broşürler, kitaplar hazırlanmakta
dır. Bütün bu hazırlıkların Türk Milleti için 
büyük bir önemi olduğu muhakkaktır. Ancak 
şurasını bilhassa belirtmek isteriz ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümünde Türk Milletine en büyük hediye
si, bu İçtüzüğün kabulü olacaktır. 

Atatürk'ün kurduğu Yüce Meclis, Türk 
Milletinin bağrından çıkan mümessilleriyle Cum
huriyetin 50 nci yılında kendi İçtüzüğünü yap
mak gibi büyük bir işi başarmış olarak bu bay
rama katılacaktır. Huzurunuzda bulunan İçtü
zük teklifinin, çalışmalarınızla daha mükemmel 
hale getirilmesini diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Bağcıoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin kıymetli üyeleri; Adalet 
Partisi Grubu adına, müzakere etmekte bulun
duğumuz Millet Meclisi İçtüzüğü hakkında ka
naatlerimizi bildirmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarım çok 
kısa bir zaman çerçevesi içerisinde, bâzı tek
nik yönleri aydınlatmak bakımından olacaktır. 
Bu sebeple Adalet Partisi Grubu adına ikinci 
konuşmacı olarak huzurunuzdayım. 

Millet Meclisi İçtüzüğü, benden evvel ko
nuşan bâzı grup sözcülerinin ifade ettikleri gi
bi, âdeta kaptıkaçtıya getirilme, çok kısa bir 
zaman içerisinde olup bittiye getirilme havası 
içerisinde çıkarılmamaktadır. 1961 yılından bu 
yana yeni Anayasa, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra 
kabul edilmiş olan Anayasa, 85 nci maddesin
de ve geçici 3 ncü maddesinde }̂ eni bir İçtüzük 
yapılmasını emrettiği halde, o talihten bu yana 
geçen 11 senelik zaman içerisinde Millet Mec
lisi hâlâ İçtüzüğünü kabul edememiş bulunmak
tadır. 11 senelik bir çalışmanın bir kaptıkaçtı 
mahiyetinde telâkki edilmesi çok kısa bir za
man içerisinde olup bittiye getirilmesi hakkın
daki sözlerin ne derece samimî olduğuna işaret
le sözlerime başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu çalışmalar 1963 yı
lında başlamıştır. 5 Ocak 1963'de (2/379) Esas 
saydı ikayıtla Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ha
zırlanmış, Anayasa Komisyonu çalışmalar yap
mış, 9 Temmuz 1961 gümlü ve 13 ilâ 1 6 . 6 . 1965 
ve 25 sayılı raporlarla İçtüzük hakkında kanaat
ler düzenlenmiştir. Dönem bitmiş, maalesef bu 
rapor görüşülememiş ve hükümsüz sayılmıştır. 

İkinci dönemde siyasî parti temsilcilerimin 
iştirakiyle muhtelif toplantılar yapılmış, çalış
malar sonunda yeni bir teklif hazırlanmış, 2/372 
esas sayılı 'olan bu teklifte, maalesef; Anayasa 
Komisyonunda metin haline getirildiği halde 
gündeme kadar gelemeden devrenin sonu gel
miştir. 

-Üçüncü dönemde, 2/55 sayı ile Anayasa Ko
misyonunca hazırlanan mezkûr teklif, tekrar ih
ya edilmiş ve Anayasa Komisyonunda, şimdi 
müzakere ettiğimiz teklif haline 'getirilmiştir. 
Bu yeni teiklif, 2 nci dönemde 2/372 sayı ile tek

lif haline sokulduktan sonra yürürlükteki, yani 
I Dahilî Nizamname ismi altında içtüzük olarak 

tatbik ettiğimiz hükümlerden de faydalanılmış
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, saymış olduğum 
şu bir iki cümle içerisindeki sözlerden, de anla
şılmaktadır ki, 63 yılından bu yana yani 1961 
yılında toplanan- Millet Meclisinin hemen onu 
takibeden ikinci senesinden sonra içtüzük tan-

I zim edilmesi için o zamanki Meclis idareleri, 
parti grupları ve milletvekilleri büyük bir gay
retin içine girmişler ve bugün müzakere etmek
te bulunduğumuz içtüzük teklifi hazırlanmış 
bulunmaktadır. Durum böyle olunca, hakikatler 
böyle olunca bu içtüzük müzakerelerinde kür
süye çıkıp İçtüzük müzakerelerini sırf baltala
mak maksadıyle ve başka maksatla İçtüzük mü
zakerelerinin bir oldu bittiye getirilmesini söy
lemek ne dereceye kadar doğrudur? Onun tak
dirini umumî efkâra bırakıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi ola
rak, müzakere etmekte bulunduğuımuz içtüzük 
teklifinin Amayasa Komisyonunda müzakere
sinden önce sayın Meclis Başkanı Avcı tarafın-

I dan bütün parti gruplarına yazılan bir yazı üze-
I rin.e, bütün parti gruplarında özel komisyonlar 
I teşkil edildi. Bu komisyonlar, Anayasa Komisyo

nuna henüz teklif gelmeden önce sayın Meclis 
I Başkanına parti gruplarının kanaat ve fikirle-
I rini bildirdiler. Zaten bu teklif, kadük olan tek-
I liflerden alman, hükümler, bil âhara ihya edilen 
I ve -yeniden yürürlüğe girmesi için Komisyonca 
I benimsenen teklifler Dahilî Nizammame ismi al

tında içtüzük olarak tatbik ettiğimiz, bugün; İn
len, içtüzük olarak tatbik ettiğimiz 924 Anaya
sasına paralel olarak hazırlanmış olan eski iç
tüzükteki hükümler, toplamı itibariyle bir ara-

I ya getirilme amacıyle hazırlandığından, parti 
I grupları kendi partilerinin fikir ve kanaatlerimi, 

özel olarak seçtikleri komisyonlar marifetiyle 
I Meclis Başkanılığma bildirmişler, Meclis Baş-
I kaaılığı da bu fikir ve kanaatleri, Aınayasa Ko

misyonuna gelmeden önce birleştirmiş ve ondan 
sonra teklifi Anayasa Komisyonumla götürmüş
tür. Böyle olunca, âdeta şimdi müzakere ettiği
miz içtüzükte bütün siyasî parti gruplarının bir 

I iki meselle müstesna, mutabakata varmış olduk-
I '1 arını söylemek yanluş olmaz. 
I Ancak, Adalet Partisi olarak bu İçtüzük ça-
J lışm al arında ne derece mesai sarf ettiğimizi, ham-
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gi meseleler üzerine ne derece eğildiğimizi za
bıtlara dercetmek maksadıyle bir kaç mesele 
hakkında teknik bâzı maruzat arz ediyorum. 

1. — Evvelâ, bu İçtüzük teferruata ait mad
deleri olmaması, çok uzun şekilde yazılmaması 
bakımından tercih edilmesi gerekir mahiyette
dir. Anayasa Komisyonunda İçtüzük teklifi iki 
yüz küsur madde olduğu halde, Komisyonda ya
pılan çalışmalar sonunda yüz küsur maddeye 
indirilmiş, âdeta fuzulî gibi görünen ve üyele
rin Meclisteki müzakereleri sırasında malûmu 
ilâm kabilinden tekrarlamalardan ibaret olan 
bütün maddeler çıkartılmış, böylece İçtüzük da
ha aaılaşılır, daha kısa, üyelerin okudukları za
man meselelerin üzerine eğilmelerini kolaylaş
tırıcı bir hale sokulmuştur. Bu bakımdan, 274 
maddeyi 162 esas maddeye, 6 geçici maddeyi de 
2 geçici maddeye indiren Anayasa Komisyonu
nun bu çalışmalarını övmek 'gerekir. 

Müzakerelerde bâzı fuzulî muamelelerin ayık
lanmış olması, kasıtlı engellemelere mâni olu
cu müesseselerin kabulü ayrıca takdire şayan
dır. 

İki kere müzakere meselesini de Anayasa 
Komisyonu halletmiş ve İçtüzükten çıkarmış bu
lunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 1924 Anayasasına 
paralel bir şekilde tatbik edilmiş, tanzim edil
miş ve tedvin edilmiş bulunaı^J^ien tatbik et
tiğimiz Dahilî Nizamnamenin yani İçtüzüğün o 
derece Meclis müzakerelerini uzatıcı maddeleri 
vardı ki, bu maddelerin bütün siyasî parti grup
larını, bazen iktidarları bazen muhalefetleri 
ne derece sinirlendirmiş olduğunu hattâ şu 
Mecliste birçok fuzulî ve kimsenin kabul ede
meyeceği, uygunsuz denebilecek hadiselerin 
zuhuruna sebebiyet verdiği hatırlanırsa, bun
lardan bir tanesi olan iki müzakerenin tek mü
zakereye indirilmesinin bize ne kadar sürat 
sağlayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. 1924 
Anayasası tek meclis esasım tanzim ediyordu. 
Tek meclis esasında iki müzakere belki lüzum
lu idi; ama Millet Meclisinin yanında bir mec
lis daha, bir meclis mahiyetinde daha olan Se
nato yeni Anayasa ile getirildiğine göre ve 
kanunlar evvelâ Mecliste, sonra Senatoda, bâzı 
kanunlar, Bütçe Kanunu gibi, evvelâ Senatoda 
sonra Mecliste görüşüldüğü halde, hem orada, 
hem burada iki defa daha müzakere edilmesi, 

böylece efkârı umumiyenin ve bazen basının 
anlayamayacağı tarzda ivedilik önergelerinin 
kabulüne burada artık lüzum kalmamıştır. 

Kısa görüşme esasını da getirmiş bulun
maktadır. Yalnız, biraz daha kısaltılmış olarak. 
Başkanvekillerinin oylamalara iştirak etmesi 
veya etmemesi hususunda yapılan müteaddit 
Tıiüakaşalar sonunda Başkanvekillerinin oyla
malara iştirakinin doğru olduğu, ancak Başkan
vekillerinin siyasî meseleler hakkında bu kür
süden ifade edebilip edemeyecekleri hakkında 
bir hüküm getirilmemiş bulunmaktadır. Bu 
hususu Yüce Parlâmento tabiî müzakere sıra
sında takdir edecektir. Yalnız, kanaatimiz, 
Anayasa Mahkemesinin bir kararı var, o ka
rarma paralel olarak Meclis Başkanvekillerinin 
yalnız müzakere mevzularma taallûk eden me
selelerde fikir ve kanaatlerini ifade etmeleri, 
onun dışında Parlâmento üyeleri gibi bu kür
süden siyasî münakaşalara katılmamaları lâ-
zımgeldiği hakkındadır. 

Klvvelâ projede 10b' ncı madde olarak tanzim 
edilmiş olan, sonra Anayasa Komisyonunda 
madde numarası değişen «ret» istemi kısaltıla
rak kabul edilmiştir ki, bu da Adalet Partisi 
grubu olarak arzu etmekte olduğumuz bir hu
sustu. 110 ncu maddede, birçok maddelerin bir
likte oylanması hususu maalesef, fikir ve ka
naatimiz bu olduğu halde komisyonca kabul 
edilmemiş, yalnız, bütün müzakereler sonunda 
oylamaların aynı günde, yani ayrı bir günde 
oylama yapılması esası kabul edilmiştir ki, bu 
husus müzakerelere gereği kadar sürat sağla
yacaktır. 

Değiştirgelerin tümünün toplanarak işaret 
oyu ile halledilmesi yine Mecliste birçok tıka
nıklıklara yol açmayacak ve sürati sağlayacak
tır. 

Divan üyelerinin bir veya ikisinin kasıtlı 
olarak çekilmeleri hallerinde ne gibi bir tedbir 
alınacağı hususu, maalesef İçtüzükte Anayasa 
Komisyonunca kabul edilmiş olan kısımda belir
tilmemiştir ki, Adalet Partisi Grubu olarak 
vermiş olduğumuz özel mütalâada ileri sür
düğümüz bu hususu tekrar benimsiyoruz, 
ifade ediyoruz. Zira metin haline getiril
mediği takdirde, ileride bir mesele ola
rak Meclisin huzuruna çıkabilir. Divanda bu
lunan kâtiplerden bir veya bir kaçının Divanı 
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kendi arzusu ile veya mensubolduğu grubunun 
tahrik ve teşviki ile terketmiş olması müzake
releri aksatabileceğinden, Başkanın bir başka 
Divan üyesini çağırması şeklinde bir madde, 
meselâ, tanzim edilebilir. 

mecburuz. Ayrı bir günde gensoruların müza
keresi, gensoruların yalnız siyasî parti grupları 
tarafından verilmesi, on kişiyi ancak aşmayan 
gensoruların verilmemesi., bunlar tedbirdir. 
(Fakat kesin şekilde meseleyi halletmemektedir. 
Kanaatimiz budur. İnşallah Anayasa değişiklik
lerinde bu hususlar dikkate alınır. 

Muhterem arkadaşlarımı, bütün bu teknik 
ifadelerimin dışında bir hususu belirterek sözle
rime son vermek istiyorum. Bu İçtüzük büyük 
bir emek mahsulüdür. Bu İçtüzüğün hazırlan
masında bütün siyasî parti grupları, bütün mil
letvekili arkadaşlarımız, hattâ Meclis idareci
leri bu arada Sayın Şükrü Efem'in sözünü za
bıtlara geçmesi için söylüyorum, takdirle an
mak ve herkes, emeği geçmiş olan bütün ar
kadaşlarıma ki, herkesin emeği geçtiği kanısın
dayım, teşekkür etmek lâzımdır. 

Adalet Partisi Genel Başkanı muhterem Sü
leyman Demirci'm Adalet Partisi Gruibunda 
yapmış olduğu İçtüzük hakkındaki konuşmada 
ifade ettiği bir cümleyi, burada, zabıtlara geç
mesi ve bir kadirşinaslık olması bakımından 
ifade ederek sözlerime son veriyorum. 

Sayın Süleyman Deımıirel Adalet Partisi 
Gruibunda şıöyle buyurmuşlardı: «Hangi par
tiye mensulbolursa olsun, bu İçtüzüğün tedvin 
ve hazırlanımasmda emeği geçmiş olan parla
menter ve diğer kişilere teşekkürlerimizi su
nar ve bu İçtüzüğün memleket ve millete ha-
yırlı olmasını temenni ederim.» 

Aynı temennileri tekrarlayarak hepinizi 
(hürmet ve muhabbetlerimle selâmlıyoruım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterliği okutuyorum efen
dim 

.Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi İçtüzük görüşmelerinin ki

fayetini arz ederim. 
Kayseri 

Şevket Doğan 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın Yıl
dız, buyurunuz. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
tümü hakkında konuşmak için söz istemiştim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bir usulsüzlük yaptınız. Yeterlik geldik
ten sonra Komisyon Başkanına söz verdiniz. 

Komisyondan, önce 119 ncu madde olarak 
ve Anayasa Komisyonunda 88 nci madde ola
rak kabul edilmiş olan bir hususa da değinme
den edemeyeceğim. Burada, verilmiş olan öner
gelerin münasip bir zamanda Başkan tarafın
dan müzakerenin kesilerek okunması esası var
dı. Halbuki Anayasa Komisyonunda bu-husus 
değiştirilmiş ve 500 kelimeyi geçen gerekçele
rin, 500 kelimeyi geçmeyen hülâsalar şeklinde 
Başkan tarafından münasibolduğu bir zamanda 
müzakerenin kesilerek Yüce Heyete sunulması 
esası kabul edilmiştir ki, bu da kasıtlı engelle
meleri önleyici niteliktedir. 

Gensoru müessesesine gelince, kasıtlı engel
lemelerin kesin olarak önlenmesini temin edici 
bir maddenin İçtüzükte yeraldığmı iddia et
mek zordur. Her ne kadar eskiden olduğu gibi 
artık her milletvekili, bir veya iki milletvekili 
ıgensoru önergesi veremeyecek, on kişi ancak 
bunu verebilecek ve siyasî parti grupları vere
cektir. Bu husus dahi bâzı arkadaşlarımız tara
fından, bâzı gruplar tarafından tenkidedilmek-
te ise de, yine bir tek şahsın duyacağı haleti ru
hiye içerisinde etrafına on kişi toplaması ve 
böyle bir engellemeyi kasıtlı olarak yapması 
mümkün bulunduğundan, kesin şekilde, kasıtlı 
engellemeleri önleyici, gensoru mevzuunda bir 
hüküm getirildiği kanısında değiliz parti ola
rak. Ancak, bunun bir Anayasa meselesi oldu
ğunu takdir ediyoruz, Anayasada bir değişik
lik yapılmasını da temenni ediyoruz, zabıtlara 
geçmesi bakımından söylüyorum, bu Meclisin 
ileride yapacağı müzakereler sırasında, müza
kerelerini, hangi parti iktidarda olursa olsun 
engelleyici mahiyette, kasıtlı engellemelerin ta-
mamıyle önüne gıeçecek, bunları tedbirlerle kı
sıtlayacak değil, hattâ tamamıyle ortadan kal
dıracak tedbirleri almak hepimizin vazifesi ol
mak lâzımdır. Çünkü, parlâmentonun dıştaki 
görüntüsünü eğer iyi istiyorsak, parlâmentonun 
çalışmalarının iyi bir şekilde eleştirilmesini, 
daha doğrusu, üzerimize bulutların çekilmesini 
istemiyorsak parlâmento çalışmalarında hassa
siyeti ve titizliği son noktasına kadar götürmeye 
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BAŞKAN —• Komisyona söz verdim, ko
misyon konuştuğu için bir kişiye söz hakkı 
doğdu. 

TURHAN ÖZaüNER (İçel) — Komisyon 
Başkanı bir milletvekilidir. Milletvekilinden 
sonra, bir grup sözcüsü de olsa söz verdiniz. 
Tatibikat bu yolda -mıdır, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bu yoldadır, tatbikat bu yol
dadır efendim. Hükümet veya Komisyon ko
nuşur ise, 6 İbişinin dışında bir sayın üyeye söz 
verilip. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tatbikatta 
'bu bir yanlışlık değil midir? İki türlü tatbikat 
oluyor. Komisyon Başkanı bir milletvekilidir. 
Her Başkan ayrı uygulama yapamaz. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir tatibikat yok 
-efendim. 

Sayın Yıldız, yeterlik aleyhinde buyuru
nuz. 

SALİH YIDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
yeterlik aleyhinde değil, tümü hakkında söz 
istemiştim. 

BAŞKAN —• Yeterlik aleyhine istemiyorsu
nuz. 

Sayın Kazova, söz sizin efendim. Yeterlik 
aleyhinde buyurunuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bendenizin ye
terlik aleylhinde konuşmamın sebebi şudur : 
Yani, bu İçtüzüğün aleyhinde değilim Çünkü 
İçtüzük bir Meclisin çalışma anahtarıdır. Bu 
-analhtar olmazsa bu Meclis çalışamaz. Bu Mec
lisin bu vaziyette ötedenlberi, senelerdir görü
yoruz. Çıkıyor, beş kişi veya 15 kişi bu Mecli
si çalışamaz hale sokuyor. Yani yeterliğin 
aleylhinde bu maksadı ifade etmek için söz al
dım. 

Şimdi, bu hareket, «bu Meclis çalışmıyor, 
Meclis çalışamıyor» demek, bunu dedirtmek 
hiçbir arkadaş aklından geçirmemeli ve geç
miyor zannediyorum. Eğer bunu bu şekilde 
aklından geçirenler, bunu engellemek isteyen
ler varsa bu, Meclisin ve Türk milletinin doğ
rudan doğruya aleyhinde demektir. Şimdiki 
İçtüzükle Anayaısanın çıkmasına imkân yok
tur, arkadaşlar. Bu tatbik etmekte olduğumuz 
İçtüzükle Anayasa değişikliği, bilmem şu re
form, bu reform... Bunlar hayaldir, aldatma
dır ' oyalamadır arkadaşlar, 

Bunda samimî isek, bu memleket için ça
lışacaksak, bu çatı altına lâyık olacaksak, bu 
düşüncelerle mütenasip olarak hareket edecek
sek bu İçtüzük değişmelidir. 

Yalnız, yeterlik aleyhinde konuşmamın se
bebi; bu hususta biraz daha vuzuiha erilsin 
içindir. Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAiŞKAN —• Efendim, yeterlik önerigesini 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

(Sakarya Milletvekili Mustafa Vedat ön-
sal, Denizli Milletvekili Sami Arslan, İzmir 
Milletvekili Şükrü Akkan, Denizli Milletveki
li Hasan Kormazcan, İçel Milletvekili Hilmi 
Türkmen ve Antalya Milletvekili Süleyman 
Çiloğlu; ayağa kalkarak salonda çoğunluğun 
olmadığını ifade ettiler) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, ekseriyet yoktur, yoklama ya
pılmasını istiyoruz. (A. P. sıralarından «ıgee, 
kaldınız» sesleri ve anlaşılamayan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Kalmadı efendim, kalmadı 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, beş sayın üye, önetfgeyi oylama
ya koyacağım sırada... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, olmaz, oylamanın içinde olmaz. (A. 
P. sıralarından «oylamaya geçildikten sonra 
olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, beş sayın üye «öner
geyi oylarınıza sunacağım» sırasında ayağa 
kalktılar. (A. P. sıralarından «kaibul oyu kul
lanırken ayağa kalktılar» sesleri) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, «oylamaya geçiyorum, kabul edenler» 
sözünüz zapta geçti. 

BAŞKAN —• Ben, kendime inanırım efen
dim. Yoklama yapacağım efendim. (A. P. sı
ralarından «îhayır efendim» sesleri ve gürültü
ler) 

Bu şekilde müzakereye devam edemem 
efendim. (A. P. sıralarından «olmaz» sesleri, 
gürültüler ve anlaşılmayan müdahaleler) 

Biriniz söyleyin duymuyorum anlamıyorum 
ki. Biriniz söyleyin efendim. (A. P. sır alarm
dan gürültüler) 

Biriniz söyleyin efendim, 

_ 508 — 



M. Meclisi B : 15 7 . 12 . 1972 O : 3 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Saym 
Başkan, söz istiyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN —• Biriniz yerinizden söyleyin 
efendim. (A. P. sıralarından .gürültüler) 

Sadece siz, yerinizden söyleyin efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yerimden arz 

edeyim efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz, yerinizden lütfe
diniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Baş
kan,... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir daıkika efendim. 
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 

Size yakıştıramadık doğrusu, Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Mühim değil efendim, yakış-

tıraJbilinsiniz. 
Buyurun, Sayın Denigiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Baş
kan, dün aynı şekilde oylamaya geçmiş idiniz. 
Ve hepimizin elleri kalkmış idi. O sırada Halk 
Partisi arkadaşlarımdan ve Demokratik Par
ti arkadaşlardan beşer kişi ayağa kalktı, on
ları kabul etmediniz Dün hadise naısıl böyle 
cereyan etmiş ise, şu anda da aynı şekilde cere
yan ettiğine göre, dünkü tatbikat... (A. P. sı
ra larmda n gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun, 
-efendim müsaade buyurunuz Saym Dengiz'i 
dinliyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Baş
kan, bitirmedim. 

BAŞKAN —• Sizi dinliyorum, beyefendi. 
Buyurun. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Allah, 
Allah. 

BAŞKAN — Bir şey mi oldu hanımefendi? 
ZEKKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bir 

şey değil çok şey oldu, çok şey oldu. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sayın 
Denjgiz, siz buyurun efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oylama ay
nen bu biçim cereyan etmiştir. 

O halde, oylama yapılmağa başlandığı ve 
eller kalktığı bir sırada beş kişinin ayağa kalk

mış olması, oylamaya takaddüm edemez. Bu 
durumda dünkü tatbikatınızın aynen tatbik 
edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN —• Efendim,.. (A. P. sıralarından 
«oylamaya geçilmişti» sesleri) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — «Kabul 
edenler» sözünden sonra olmaz efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, dinledim 'beyefendi. 
Bir dakika efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Saym 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka değişik bir şey söyle
yecek değilsiniz.--. 

Saym Dengiz, dünkü beş kişinin ayağa 
kalkışında, evvelâ bir arkadaşımız - hatırladı
ğıma göre - (A. P. sıralarından «o, ayrı» ses
leri) 

Ayrı değil efendim. 
Arkasından diğer dört arkadaşımız ayağa 

kalktı, bu sebeple gerekli sayıyı tasımladığın
dan ve geciktiğinden... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Oylama ta
mamlanmamıştı. 

BAŞKAN —• Efendim, bir dakika müsaade 
buyurunuz, derdimi anlatayım, rica ediyorum. 
Yani zorlama ile bir şey yaptıramazsınız, muh
terem arkadaşlarımı. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

Yaptıramazsınız. Müsaade buyurunuz, ri
ca ediyorum. Efendim rica ediyorum, zorla
ma ile hiç bir şey yaptıramazısınız. (A. P. sıra-
1 armdan gürül tül er) 

Efendim, Saym Dengiz'e hitalbediyoruim. 
Buna rağmen Sayın Denigiz, bir nüans olabilir, 
iddia etmiyorum. Divan üyelerinden bilgi ala
cağım, ona göre karar vereceğim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
Zaptı getirtiniz, efendim. 

i (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, gü
rültü etmeyiniz. Bir dakika efendim. 

(A. P. sıralarından anlaşılamayan mjüdaha-
leler) 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek 
istiyorum. Ben, oylamaya geçiş anıımı, bir en
gelleme yapacak beş tane arkadaşım, siz veya 
öbürü, anını nasıl kestirelbilİT? B'ir (A. P. sı
ralarından gürültüler) 
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Müsaade buyurunuz, müsaade buyurunuz 
of endim, rica ediyorum. 

Anını nasıl kestirebilir1? Ve iki göze sahi-
bolan bendeniz, acalba parmaklar mı önce kalk
tı, beş kişi mi önce kalktı bunu nasıl kestireibi-
Urim? Nitekim... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Müsaade buyurunuz efendim, rica ediyo
rum. 

Nitekim, Divan üyesi sayın arkadaşlarınla 
sordum. Bir tanesi olayın benim gördüğüm 
şeklinde cereyan ettiğini, bir tanesi de Sayın 
Dengiz'in beyan ettiği şekilde cereyan ettiğini 
ifade etmiştir. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski
şehir) — O taraftaki zaten göremez, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Di
vanı parçalamayınız beyefendi. Rica ediyo
rum. 

Bu itibarla yoklama yapmak mecburiyetin-
deyim efendim. 

Yoklama \apıyoruım efendim. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bunun usulü yok, usulü yok 
efendim. 

TALÂT KÖSEO&LU (Hatay) — Usul 
hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bunun usulü yok efendim. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve anlaşılma
yan müdahaleler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Usulsüzlük 
ediyorsun, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben mi, Sayın Hun siz mi? 
(A P. sıralarından gürültüleı ve sıra kapakla
rına vurmalar) 

Efendim, yoklamaya başlayınız. 
Sayın önsal, Sayın Aralan, Sayın Korkmaz-

can, Sayın Akkan ve Sayın Çiloğlu; ayağa kal
karak yoklama istemişlerdir. Yoklama yapıla
caktır. 

ı(İsim okunarak yoklamaya geçildi) 
Adana 
Cevdet Akçalı... Burada. (C. H. P.'İİ millet

vekilleri salonu terk ettiler ve A. P. sıraların
dan «yuh» sesleri) 

Fazıl Güleç... Yok. 
(Yoklamaya devam edildi) 
AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — İlk yoklamada bulunmayan.. 

. AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — ...ıSayın üyelerin isimlerini ol
dukları yerden rica ediyorum efendim. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Yoklamayı bitireyim efendim, 
ondan sonra. 

Sayın Erez... 
AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Sayın 

Başkan lütfen işaret buyurun. 

BAŞKAN —• Yoklamayı bitirdikten sonra 
heye£endi. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Şu an-
da, bütün Türk kamuoyunun yakinen taki-
bettiği Meclisin en haissas döneminde... (A. P. 
sunalarından bir üye : «Brarvo») 

BAŞKAN — Beyefendi, yoklama yapıyo
rum diyorum, siz neler söylüyorsunuz1?. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Millî 
Güven Partisinden beş kişi, Demokratik Par
tiden dört kişi, geri kalan bütün Adalet Parti 
milletvekilleri. 

BAŞKAN —Evet.. 

AKGÜN SİLİVRİLİ (Istanhul) — Bunun 
lütfen zapta geçmesini istiyoruz 

BAŞKAN —. Geçti zapta efendim, geçti 
((A. P. sıralarından bir üye : «Zapta geç

sin.») 
BAŞKAN —• Ben mi tekrar edeyim zapta 

'geçmesi için efendim söylenen sözleri? 

AKGÜN SİLİVRİLİ (İstanbul) — Beş ki
şi, geri kalan hep Adalet Parti milletvekilleri. 
(D. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale-
ler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Eıvet, Sayın Erez... 
Efendim başka lütfen... Sayın Arıkan. 
Perinçek. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) 

— Sayın Başkan, tekrar okunmalarını rica 
ecleliım. 

— 505 -



M. Meclisi B : 15 7 . 12 .1972 O : 3 

BAŞKAN.— Anlamadım!, 
.MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) 

— Raptedemedik, gelenler var; tekrar okunur
sa iyi olur efendim. 

BAŞKAN — Onları tespit ediyorum efen
dim. 

Daha çok zaman mı kaybedeyim efendim .. 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) 

— Hayır zaman kaybetmezsiniz... 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş

kan, zaten zaman kaybedilmektedir, zaman 
kayibe diyoruz. 

BAŞKAN — Bir daha mı okuyayım efen
dim? 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bir 
daha okunsun. Kayıp olan ne zaten 1 

BAŞKAN —• Bir dalha mı okuyayım, efen
dim 

(A. P. sıralarından- gürültüler, «.Okunsun» 
•sesleri.) 

BAŞKAN — Olur efendim okuyayım, 
Buyurun okuyun efendim. 
(İlk yoklamada' bulunmayanların isimleıri 

tekrar okunarak sonradan gelenlerin yoklama
sı yapıldı.) 

/. -— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
«Çoban Sülü» adlı hitabın bâzı resmî bankalar 
tarafından satmalın ip alınmadığına dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı ce
vabı (7/1132) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara-' 

fjtıdan yazılı olarak cevaplandırılmasını emirle
rinize arz ederim. 

31 . 5 . 1972 
•Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz 

Ergin Konuksever tarafından J969 yılında 
yazılan «Çoban Sülü» isimli kitaptan Vakıf
lar Bankası, İller Bankası, Ziraat Bankası, De-

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, yapılan yokla

mada gerekli çoğunluğumuzun olmadığı an
laşılmıştır. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Kaç kişi 
bulunduğunu ilân et. (A. P. sıralarından, 
«İlân et» sesleri) 

Efendim duydum beyan edeceğim. Yalnız 
lütfen bu salona uygun bir davranış iç erlisin
de olmamız gerekiyor, Sayın Kazova. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Lütfen siz 
olunuz. 

BAŞKAN —• Sizin kanınıza göre öyle be
yefendi. Hiç önemi yok benim için. 

Efendilin, 205 sayın üyenin hazır hulımdu-
ğu Divan Üyesi arkadaşımız tarafından biMi-
rilmişitir. 

Çoğunluğumuz yoktur. 8 Aralık Cuma gü
nü saat 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,58) 

nizcilik Bankası ve Halk Bankası tarafından, 
1969 ve 1970 yıllarında satmalmmış mıdır? Alın
mışsa beher teşekkül tarafından kaçar adet sa
tmalı inmiştir? Her teşekkül tarafından kitap 
bedeli olarak ne kadar para ödenmiştir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29 . 11 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı .- 77-106/11950 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . G . 1972 tarih ve 7/1132-5932-44813 
sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, «Çoban 
Sülü» adlı kitabın bâzı resmî bankalarca satma-

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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lınıp alınmadığına ilişkin 31 . 5 . 1972 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Eerid Melen 

Başbakan 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, «Çoban 
Sülü» adlı kitabın bâzı resmî bankalarca satı-
nalmıp alınmadığına ilişkin 31 . 5 . 1972 tarihli 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Ergin Konuksever tarafından hazırlanıp 
1969 yılında yayınlanan «Çoban Sülü» adlı ki
taptan resmî bankalarca satınalmıp alınmadığı 
huşu su sorulm akt adı r. 

İlgili bakanlıklardan alınan bilgilere göre; 

Sözü edilen kitaptan 1969 yılında ' Türkiye 
Vakıflar Bankasınca 510 adet ve İller Bankasın
ca da 100 adet satmalmdığı ve her bir kitap 
için 20 lira ödendiği, 

T. C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. 
Emlâk Kredi Bankası ve Denizcilik Bankasınca 
adı geçen kitaptan satmalmmadığı anlaşılmış 
bulunmaktadır, 

Ferid Melen 
Başbakan 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi {Engiz'in, 
kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör miktarı ile 
fiyatlarına dair soru önergesi [ve Sanayi <ve Tek
noloji Bakanı Vekili Ulaştırma Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın yazılı cevabı (7/1186) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki • hususların Sanayi ve Teknoloji 
Bakamı tarafından yazılı olaraik cevaplandırıl
masını eminlerinize arz <ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi En giz 

1. Montaj taliımıatıuamesi gereğince yerli 
nispetini her yıl belirli ölçüler içinde artırmak 
mecburiyetinde iolan kamyon, kamyonet, otobüs 
ve traktör fabrikalarının 1971 ve 1972 yılları 

7 . 12 . 1972 0 : 3 

gerçekleştirmeye mecbur oldukları yerli yüzde 
nispetleri nedir"? 1971 yılında mecburiyetini ye
rine 'getirmeyen firnra var mıdır ? 

2. Montaj talimatnamesine göre çalışan 
kamyon, kamyonet, otobüs ve traktör fabrika
larının beherinin ve toplamının yıllık kapasitesi 
nedir? 1971 ynlı fiilî istihsal 'nedir1? 1972 yılı is
tihsali ne olacaiktır? 

3. Memleketimizde çeşitli firmalar tarafın
dan imal edilmekte ola<n 'kamyon, kamyonet, oto
büs ve traktörlerin 1972 yılında müşteriye peşin 
satış fiyatları nedir? Ve bunlar hangi kıstaslara 
göre tespit edilmiştir? Bu fiyatlar 1969'dan ön
ce hangi tarihte tespit edilmişti ve ne idi? 

T.C. 
Sanayi ve Teknoloji . - 25 . 8 . 1972 

Bakanlığı 
Sanıayi Dairesi Reisliği 

Dosya No. : 24751 
Sayı: 4/111 

Millet Meclisi G*enel .Sekreterliğine 

İlgi - . 1 . 8 . 1972 tarih ve 6225/46733-7/1186 
sayılı yazınız. 

İlgideki yazınızla istenen malûmatlar, aşağı
ya çıkarılmıştır. 

1. — Montaj Sanayii Talimatı gereğince ger
çekleştirilmesi öngörülen yerli nispetleri; 

1971 1972 

— Tarım Traktörü % 55 % 55 
—• Kamyon - Kamyonet % 55 
a) 

1)) 

c) 
— • 

•a) 

b) 

Kamyon - Kamyonet 
Minibüs 
Arazi binek ve arazi 
tipi vasıtalar 
Treyler çekicisi 

Otobüs 
Şehirlerarası turistik 
tip 
Belediye tipi 
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2. — Montaj Sanayii Talimatıma göre faa
liyette bulunan kamyon - ıkamyoıuet, .otobüs ve 
tnaktör fabrikalarının yıllık kapasiteleri, 1971 
yılı imalât adetleri ile 1972 yılı imadât prog
ramı j 

1. 

Finma ismi 

. — OTOSAN 

— ÇELİK MONTAJ 
— M.A.N Kamyon ve 
— Otobüs ıSanayii A.Ş. 
— GENOTO 
— OTOMAESAN 

Otobüs ve Motorlu 
Araçlar Sanayi A.Ş 

— BMC Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 

—«. Uzel Ticaret ve 
San. Ltd. Şti. 

— Türk Traktör ve 
Ziraat Mak. A.Ş. 

— T.O.E 
Türk Otomotiv 
Endüstrileri A.Ş. 

— T.Z.D.K. 
— CHRYSLER 

Sanayi A.Ş. 
— Otobüs Karoseri 

Sanayi ve Turizm 
İşletmeleri A.Ş. 

— Taşıt Sanayi A.Ş. 
— Oto Yoû San. A.Ş. 

Cinsi 

Kamyon, (kamyonet 
Minibüs 
Kamyonet 
Kamyon 
Otobüs 
Kamyon 

Otobüs 

Traktör 
Kamyon 
Minibüs 

Traktör 

Traktör 

Kamyon 
Traktör 
Traktör 

Kamyon 

Otobüs 
Kamyon 
Treyler çekici 

Yıllık 
Kapasite 

4 800 
1 800 
5 000 
1 200 

600 
2 400 

450 

4 500 
4 500 
1 500 

8 000 

10 000 

3 600 
1 500 

6 000 

524 
2 100 

360 

1971 imalât 
adedi 

1179 
1459 
916 
323 
77 

444 

322 

395 
1786 
425 

5765 

5087 

196 
128 

4319 

501 

137 
47 
78 

1972 
programı 

200O-2200 
2200—2500 
2000 

720 
144 

1104 

406 

1000 
3000 

9000 

4500 
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3. — 10 . 8 . 1970 tarihli devalüasyon ve fi
nansman Kanununun otomotiv sanayiine getir
miş bulunduğu maliyet artışı ve vergi yükünü 
müteakip İktisadî Kurul kararına uygun olarak 
kamyon satış fiyatları serbest bırakılmış bulun
maktadır. 

Otomotiv sanayinin maruz kaldığı kriz nede
ni ile alınmış bulunan bu karara paraılel olarak 
Bakanlığımızca traktör ve otomobil dışında sa
tış fiyatı tespitine gidilmemiştir. 

1972 yılında, gerek menşei memleketlerdeki 
fiyat artışı ve gerekse memleketimizdeki fiyat 
artışları (toplu sözleşmeler, yan sanayiideki 
artışlar vb.) nedeniyle traktörlerin müstehlike 
peşin satış fiyatlarının yeniden tespiti zorunlu 
görülmüştür. Bu nedenle Mayıs başından itiba
ren! traktörler için her türlü ekipman ve teçhi
zat dahil olmak üzere tespit edilen satış fiyat
ları ile bu fiyata dahil olmayıp ilâve fiyatla 
satılan ihtiyarî dripmanlar, fiyatları ile birlikte 
aşağıda gösterilmiştir. 

Firma ismi 

UZEL Ticaret ve 
Sanayi Ltd. Şti. 

Marka ve Model 

MF - 135 

Müstehlike peşin satış fiyatı 

64 000 TL. 
Basm kontrol tertibatı 1 194 TL. 
Traktör krikosu (ön ve 'arka) 444 TL. 
Traktör örtüsü 162 TL. 

Türk Traktör ve 
Ziraat Makineleri 
A.Ş. 

T.O.E Türk Otomo
tiv Endüstrileri 
A.Ş. 

BMC Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
T.Z.D.K. Türkiye 
Ziraî Donatım 
Kurumu 

Fiat - 450 

Mc. Cormik .- 624 

L - 154 

Ford - 3000 

Stanıdart tip 
Takviyeli tip 

Kalın tekerlekli 
İnce tekerlekli 
Kısa Çeki Düzeni 
Treyler Salmumlı Kancası 
Çeki Düzeni Braketi 
Salımmlı Çeki Demiri 

63 000 TL. 
64 000 TL. 

76 500 TL. 
75 000 TL. 

300 TL. 
784 TL. 
160 TL. 
130 TL. 

54 000 TL. 

64 000 TL. 
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— 1969'dan önce traktör, kamyon ve kam
yonetler için, her türlü ekipman ve teçhizat da
hil olmak üzere tespit edilen fiyatlar, 3 .11.1967 

İmalâtçı firma adı Cinsi 

tarihi itibariyle olup, aşağıda gösterilmiştir. 
(1969'dan önce imaılleri yapılan bütün mar

ka ve modeller gösterilmiştir.) 
Satış fiyatı 

3 .11.1967 tarih 
Marka ve Mo:del itibariyle 

— T.Z.D.K. 

> —• Uzel Ticaret ve 
Sanayi Ltd. Şti. 

— BMC Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 

— Türk Traktör ve 
Ziraat Mak. A.Ş. 

— M.K.E.K. 
— BMC Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
— Chrysler Sanayi A.Ş. 

Traktör 
Traktör 
Traktör 
Traktör 

Traktör 

Traktör 
Traktör 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 

— T.O.E Türk Otomotiv 
Endüstrileri A.Ş. 

— OTOSAN 

— M.A.N. 
—. Çelik Montaj 
— ÜÇSOM 
— T. Willys - Over-

iand 

—• Verdi Ticaret 
— Oto - Yol Sanayii 

A.Ş. 

— Çiftçiler Ticaret 
ve Sanayii A.Ş. 

— Verdi Ticaret 
ve Sanayii A.Ş. 

Bilgilerinize arz ederim. 

" Kamyon 

Kamyon 

Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Minibüs 
Kamyonı 
Kamyonet 
Kamyonet 

Kamyonet 
Arazi - Binek 
Arazi - Binek 
Kaımyon 

Treyler çekicisi 
(Kaloriferdi) 
(Kalorifersiz) 

Minibüs 
Panel 

Minibüs 

Ford - 2000 
Fıord - 5000 
MF - 135 
MF - 165 

Nuffield 
(Austin Morris) 10/60 
İnce Tekerlekli 
Kalın Tekerlekli 

Fiat - 415 
Hanomag - 600 
TM - 100 
TM - 140 
PD - 600 

INTER İH/1800-205 
INTER IH/1800-151 
(Hava frenli) 
INTER IH/1800-151 
(Hidrolik frenli) 
INTER IH/1600-175 
Ford D - 750 
Ford - Transit 
520 - H 
Skoda -1202 

UAZ - 451D 

Jeep - J - 2600 
Jeep - CJ - 6 
Jeep - CJ - 5 
Commer VBAW - 762 

Fiat 643 - T 
Fiat 643 - T 
Fiat 643 - T 

V.W - 231 Kombi 
V.W - 211 

Commer 1500 - LB 

Sanayi ve r 

34 500 TL. 
47 500 TL. 
40 500 TL. 
49 500 TL. 

47 500 TL. 
49 000 TL. 

40 500 TL. 
57 500 TL. 
73 000 TL. 
92 000 TL. 

117 540 TL. 

127 700 TL. 
113 560 TL. 

109 450 TL. 

72 600 TL. 
94 725 TL. 
49 785 TL. 

142 200 TL. 
22 000 TL. 
26 620 TL. 

63 825 TL. 
51 500 TL. 
47 850 TL. 

110 250 TL. 

143 200 TL. 
142 00O TL. 

46 250 TL. 
43 475 TL. 

51 800 TL. 
R. Danışman . 

reknoloji Bakanı V 
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3, — içel Milletvekili Celâl Kargılının, 1969 

yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1203) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Millî 

Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 
1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâhi

linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım yap
mıştır? 

Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alman yatırımlar nelerdir.? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
484 

9 . 10 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6307/47465-7/1203 

sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılın

dan bugüne kadar İçel ilinde yapılan ve bun
dan sonraki yıllar programa alman yatırımlara 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan ve bundan 
sonraki yıllar programa alman yatırımlara dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

A) İçel ilinde 1969 - 1972 yıllarında yapılan yatırımlar 

1. 1969 malî yılı : 

İlkokul yapımı 61 derslik 
Mer. ilçe Arpaç Sakarlar Ortaokulu 16 derslik, 200 Ki. Pa. 
Silifke Lisesine 12 derslikli ek pavyon inşaatı 
Mut Ortaokulu 8 derslik ek pavyon inşaatı 
Silifke Kız Enstitüsü yeni bina, 350 öğrencilik 
Mersin Halk Eğitim Merkezi onarım ve tadili 
Silifke Müzesi inşaatı 

TOPLAM : 

TL. 

3 050 000 
350 000 
650 
760 
400 
135 
150 

5 495 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

1970 malî yılı TL 

— İlkokul yapımı, 33 derslik 
— Merkez ilçe Arpaç Sakarlar Pan. Ortaokul 16 derslik, 200 kişilik 
-— Merkezde Lise yeni bina, 24 derslik 
— Tarsus'ta Ortaokul yeni bina, 16 derslik 
—- Silifke Kız Enstitüsü yeni bina 
— Mersin Kız Enstitüsü yeni bina 
—• Silifke Müzesi inşaatı 

TOPLAM : 

1 650 000 
2 000 000 
700 000 
700 000 

1 000 
150 
150 

6 350 

000 
000 
000 

000 

-~ttl; — 



M. Meclisi B : İ5 7 . İ2 . İ972 0 : 3 

3. 1971 malî yılı : TL. 

— İlkokul yapımı, 40 derslik 
— Merkez il Arpae Sakarlar Pansiyonu Ortaokulu 16 derslik, 200 kişilik 
— Tarsus Ortaokulu yeni bina, 16 derslik 
— Merkezde lise yeni bina, 24 derslik 
— Cengiz Topel Lisesine kat ilâvesi 
— Silifke Kız Enstitüsü yeni bina 
— Kız Enstitüsü yeni bina 
— Silifke Müzesi ikmal inşası 
— Tarsus Müzesi onarımı 
— Ören yerleri tanzimi 

! 
TOPLAM : r * " !"' '*•'••"' 

4. 1972 malî yılı 

3 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
2 140 000 
375 000 
i800 000 

1 850 000 
100 000 
50 000 
100 000 

10 415 000 

TL. 

— İlkokul yapımı, 45 derslik 3 375 000 
— Merkez ilçe Arpae Sakarlar Pansiyonlu Ortaokul 16 derslik, 200 kişilik, Su, 

saha tanzimi 1 600 000 
— Tarsus Ortaokulu yeni bina, 16 derslik 
— Merkezde lise, 24 derslik 
— Atatürk Lisesine kat ilâvesi 
— Tarsus Sanat Enstitüsü T. At. 60 öğrencilik 
— Kız Enstitüsü yeni bina 
— Uzuncaburç, Meryemcik, Cennet - Cehennem ve diğer Ören yerleri Ees. 

TOPLAM : 11 540 000 

B) .1973'- 1977 yıllarında (TTl. neü Beş Yıllık Plân dönemi) yapılacak yatırımlar 

1. 1973 malî yılı : TL. 

1 100 000 
2 000 000 
415 000 
500 000 

2 500 000 
50 000 

İlkokul yapımı ve donatımı, 224 derslik 16 800 000 
Okul öncesi eğitimi İçin derslik yapımı, 13 deslik 975 000 
.Merkezde Pansiyonlu Ortaokul 21 derslik, 200 kişilik 1 500 000 
Tarsus'ta bir ortaokul, 21 derslik 1 600 000 
Anamur'da bir ortaokul, 16 derslik 1 200 000 
Mut Lisesine kat ilâvesi 300 000 
Bereket Ortaokulu yeni bina, 8 derslik 560 000 
Çeşmeli Ortaokulu yeni bina, 8 derslik 560 000 
Hacı Hamzalı Ortaokulu yeni bina, 8 derslik 560 000 
Ovacık Ortaokulu yeni bina, 8 derslik 560 000 
Yayla Çukuru Ortaokulu yeni bina, 8 derslik 560 000 
İmam - Hatip Okulu inşaatı, 21 derslik 1 000 000 
Sanat Enstitüsü Motor At, in§. 240 öğrencilik 500 000 
Sanat Enstitüsü Tevs. At. yenileme ve toplantı salonu, 2 konut 1 000 000 

TOPLAM : ^m^-p ' 27 675 000 
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2. 1974 malî yılı : TL. 

— İlkokul yapım ve donatımı, 224 derslik 
— Okul öncesi eğitim için derslik yapımı, 26 derslik 
— Bölge okulu yapımı, 500 öğrencilik 
— Merkezde Pansiyonlu Ortaokul 16 derslik, 200 kişilik 
— Anamur Lisesi ek bina, 12 derslik 
— Gülnar Lisesi ek bina, 12 derslik 
— Erdemli Lisesi ek bina, 12 derslik 
— İmam - Hatip Okulu inşaatı, 21 derslik 
— Sanat Enstitüsü Motor At. inşaatı, 240 öğrencilik 

TOPLAM : 

3. 1975 malî yılı : TL. 

Bölge okulu yapımı 500 öğrencilik 
İlkokul yapımı ve donatımı, 230 derslik 
Okul öncesi eğitimi için derslik yapımı, 52 derslik 
Mersin'de bir lise, 24 derslik 
Silifke'de bir ortaokul, 21 derslik 
Tarsus'ta bir ortaokul, 21 derslik 
Kozanlı Kas. bir ortaokul, 8 derslik 
Kuzucu Belende bir ortaokulu, 8 derslik 
Kırobası buc. ortaokulu, 8 derslik 
Tarsus Sanat Enstitüsü Elektrik Atelyesi, 240 öğrencilik 
Anamur Akşam Kız Sanat Okulu yeni bina, 350 öğrencilik 

TOPLAM : 

16 800 000 
1 950 000 
1 500 000 
1 900 000 
700 000 
700 000 
700 000 

1 500 000 
1 500 000 

26 500 000 

Bölge okulu yapımı, 500 öğrencilik )2 000 000 
İlkokul yapımı ve donatımı, 224 derslik 16 800 000 
Beslenme deposu yapımı, 100 ton 200 000 
Okul öncesi eğitimi için derslik yapımı, 39 derslik 2 925 000 
Mersin'de bir lise, 24 derslik 1 200 000 
Silifke'de bir ortaokul, 21 derslik 1 000 000 
İmam - Hatip Okulu inşaatı, 21 derslik 750 000 

TOPLAM : 24 875 000 

4. 4976 malî yılı : TL. 

2 000 000 
17 250 000 
8 900 000 
1 500 
1 600 
1 000 
560 
560 
560 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

250 000 
800 000 

29 980 000 
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5. 1977 malî yılı TL. 

Bölge okulu yapımı, 500 öğrencilik 
İlkokul yapımı ve donatımı, 230 derslik 
Okul öncesi eğitimi için derslik yapımı, fi5 derslik 
Rehberlik ve Arastama Merkezi yapımı 
Tarsus'ta bir ortaokul, 21 derslik 
Bahçelievler Ortaokulu ek bina, 16 derslik 
Silifke Ortaokulu ek bina, 12 derslik 
Tarsus Sanat Enstitüsü Elektrik At. 240 öğrencilik 
Anamur Aksam Kız Sanat Okulu yeni bina, 350 öğrencilik 

TOPLAM : 

1 326 000 
17 250 000 
4 875 000 
1 250 000 
1 600 000 

800 000 
700 000 
750 000 

2 000 000 

30 551 000 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî EğitimBakanı 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı Mukadder Öztekin'in yazdı cevabı (7/1204) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ba

yındırlık Bakam tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâ

hilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır1? 

Ayın ilde bu yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alman yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 6 . 10 . 1972 
Pl. Büt, D. Bşk. Prog. Ta, 

Sayı : A - 08/78/756 
Konu : İçel ili yatırımları. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 6308/47464-7/1204 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafm-

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

dan Bakanlığımıza yöneltilen yazılı önergeye 
cevap olmak üzere 1969 - 1972 yılları İçel ili 
yatırım programı ve henüz Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca onaylanarak kesinleşmemiş bulu
nan Karayolları Genel Müdürlüğü ile Demiryol-
lar Limanlar ve Meydanları İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün 1973 - 1977 yılları yatırım teklifleri 
ekte sunulmuştur. 

İnşaatları Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 
yapılan resmî yapı işleri, ilgili yatırımcı kuru
luşlarca teklif programlarına alınıp, kabulünü 
^müteakip ödenekleriyle birlikte Bakanlığımıza 
aktarıldıktan sonra yerine getirilmekte olduğun
dan, bu konudaki 1973 - 1977 programı Bakan
lığımızca bilinmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder üztekin 
Bayındırlık Bakanı 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1205) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
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1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâhi
linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır ? 

Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alınan yatırımlar nelerdir! 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 23 . 9 . 1972 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112/1.-436/994 
50054 

Konu :.İçel ili yatırımları hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6309/47463/7/1205 
sayılı yazılarınız : 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İçel ilinde 
yapılan yatırımlara dair yazılı soru önergesi ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm İçel 
ilinde yapılan yatırımlara dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 
Soru : 
1969 yılından günümüze kadar, İçel ili 

dâhilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştı r <? 

Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alınan yatırımlar nelerdir? 

Cevap : 
İçel ilinde 1969 yılından itibaren yapılan 

ve yapılmakta olan yatırımlar, Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafın
dan yayınlanmakta olan yatırım projeleri cet
vellerinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Orman Bakanı 
Belahattin İnal'ın yazılı cevabı. (7/1206) 

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

I Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Or

man Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
I 1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâhi

linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır! 

Aynı ilde İm yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alman yatırımlar nelerdir'? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 14 . 10 . 1972 

Orman Genel Müdürlüğü 
Plân ve Kur. 

H. No. : 29-6106 
U. No. : 1001 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargıli'nın yazılı sorusu hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

19 . 9 . 1972 gün ve 6310/47462-7/1206 sayılı ya
zılarına ekli İçel Milletvekili Celâl Kargılı tara
fından verilen yazılı soru önergesiyle istenilen 
hususlara dair cevaplar ekli 5 cetvel halinde su-

l nulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

j Orman Bakanı 
Selâhattin İnal 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, 1969 
i yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı

rımlara dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Erol Yılmaz AkçaVın. yazılı cevabı 
(7/1207) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tu

rizm ve Tanıtma Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâhi
linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır ? 

ı Aynı ilde İm yıl ve bundan sonraki yıllar 
i programa alman yatırımlar nelerdir1? 
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T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 12 . 10 . 1972 

Hukuk Müşavirliği 
XIV-430/18064 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Mel.. 
6811/47461-7/1207 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından ve
rilen, 1969 yılından bugüne kadar İçel, ilinde 
yapılan yatırımlara dair yazılı soru önergesi in
celendi. ; 

Bilindiği üzere yatırımcı değil, koordinatör 
bir kuruluş olan Bakanlığımızca İçel ilinde 1969 
yılından bugüne kadar bir yatırım gerçekleşti
rilmemiş, ancak 1969 ve 1970 yıllarında il dahi
lindeki Turizm derneklerine Bakanlık bütçe
sinden toplam 77 000 TL. tutarında yardım ya
pılmıştır. 

İlin geuel olarak turizmle ilgili çeşitli altya
pı soranları Bakanlığımızca incelenerek gerekli 
görülen durumlarda bu sorunların çözümlenme
si için ilgili kuruluşlar nezdinde teşebbüste bu
lunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(Erol Yılmaz Akçal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor 
Bakam Adnan Karküçük'ün yazılı cevabı 
(7/1208) 

Millet Meclisi' Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Genç
lik ve Spor Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1969 yılından günümüze kadar, İçel ili dâhi
linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi* yatırım yap
mıştır? Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıl
lar programa alman yatırımlar nelerdir? 

7 . 12 . 1972 " 0 : 3 

T. C. 
Gençlik ve'Spor Bakanlığı 18 .10 . 1972 

Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 

Dairesi : Tesisler : 
•' Sayı : T-3329/331*5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekrterliği Ka
nunlar Müdürlüğünün 19 Eylül 1972 gün ve 
6312/47460 - 7/1208 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm 1969 
yılından günümüze kadar, İçel iline yapılan ya
tırımlarla, 1972 yılında ve 3 ncü Beş Yıllık 
program döneminde yapılması öngörülen yatı
rım hizmetleri ile ilgili yazılı soru önergesinin 
cevapları ilişik listede sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 

1969 yılı içinde Mersin ili spor tesisleri 
için yapılan harcamalar listesi. 

TL. K. 

Mersin ve Tarsus stadları sel tah
ribatı onarımı için 51 609,92 
Mersin Stadına cim parkı tesisi için 19 749,05 
Mersin Stadına çim ekimi için 75 024,40 
Mersin 2 000 kişilik spor salonu 
yapımı için 2 097 823,44 

1970 yılı içinde Mersin ili spor tesisleri 
için yapılan harcamalar 

TL. K. 

2 000 kişilik spor salonu yapımı için 346 899,79 
Mersin Stadı çimleme işi 117 404,14 
Mersin Stadı sulama tesisatı işi 53 926,80 
Mersin ve Tarsus Stadı sel tahri
batı onarımı 61426,15 
Mersin futbol sahası çimleme işi 118 354,53 

Not : 

Üçüncü Beş Yıllık programda yapılması ta
sarlanan hizmetlerle ilgili liste Devlet Plânlama 
Teşkilâtı vizesine sunulmuştur, 
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1972 yılı yatırım programında 
yapılması öngörülen işler 

TL. K. 

Merkez kayıkhane yapımı işi için 
(Arsa durumunun halli gerekiyor) 200 000,00 

3 neü Beş Yıllık program döneminde 
Mersin ilinde yapılması tasarlanan 

yatırım hizmetleri 
TL. K. 

Tarsus salon demontabl 
1973-73 1.250 000,00 

Silifke Stad tanzimi 
1973 - 73 850 000,00 

Stad aydınlatması 
1973 - 73 1 500 000,00 

Tarsus Stad tevsii ve tanzimi 
1973 - 73 400 000,00 

Yüzme havuzu acık 
1973 - 73 2 500 000,00 

Açık sahalar (Basket, voleybol) 
1973 - 76 250 000,00 

Anamur Stad tanzimi 
1974 - 74 850 000,00 

Erdemli Stad tanzimi 
1975 - 75 850 000,00 

Mut saha tanzimi 
1976 - 76 400 000,00 

Tarsus yüzme havuzu açık 
1976 - 76 1 750 000,00 

Anamur salon demontabl 
1977 - 77 1 250 000,00 

Çok maksatlı salon 
1977 - 77 1 500 000,00 

.9. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, 1969 
yümdan bugüne kadar İçel Umde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Nahn Talû'nun yazılı cevabı (7/1210) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ti

caret Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 
• Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1969 yılından günümüze kadar, İçel ili da
hilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım 
yapmıştır? Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki 
yıllar programa alman yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20 .11.1972 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII. 

Sayı : 15/20705 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 - 6314/47458 r 7/1210 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
1969 yılından günümüze kadar İçel ili dahilin
de nerelere ne gibi yatırım yapıldığına ilişkin 
yazılı soru önergesi 'incelendi. 

Bakanlığımızın İçel . ili dahilinde her hangi 
bir yatırım programı bahis konusu değildir. Zi
ra yatırım çalışmaları Bakanlığımız mevzuuna 
girmemektedir. 

Ancak Bakanlığımıza bağlı; 
1. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Mersin'de faaliyette bulunan soğuk hava depo
suna 1969 yılından bu yana küçük çapta yatı
rım yapmıştır. 

2. T.-C. Ziraat Bankası, 1973 yılında Mer
sin ve Gülnar'da, 1976 yılında da Silifke ve 
Mut'ta birer hizmet binası yaptırmayı progra
mına almıştır. 

3. Türkiye Halk Bankası, Mersin'de 1969 
yılında bir hizmet binası yaptırmış olup gele
cek yıllar için bir yatırım programı bulunma
maktadır. 

4. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, in
şaatı 1970 yılında tamamlanan bir Mersin şu
besi binası ve aynı sene içinde bir de Mersin si
losu kamyon kaldırıcısı hizmete sokulmuştur. 

İ971 yılında Mersin sel duvarı inşaatı ve 
Mersin silo sahasının tahdidi işi gerçekleştiril
miş, 1972 yılında da Mersin ve Yenice'de 30'ar 
tonluk birer baskül kurulmuş, Mersin nodaları-
mn ıslahı tamamlanmıştır. 

1973 yılında Mersin'e bir kamyon kaldırıcı 
ve hap makinası (Tremer) alınması, 1975 yılın
da Mersin'e 20'li lojman inşaatı, 1976 yılında 
Yenice'ye 6'lı lojman inşaatı programlanmıştır. 
Ancak, 1973 yılı ve uzun vadeli yatırımlar he
nüz Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtında 
görüşülerek karara bağlanmamış olduğundan 
kesinlik kazanmamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
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10. — t çel Milletvekili Celal Kargılı'mn, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/1211) 

Millet Meclisi' Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından ccvap-
landııılma»sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
tecl Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1969 yılından günümüze kadar, içel ili dâhi

linde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi yatırım yap
mıştır? Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıl
lar programa alman yatırımlar nelerdir? 

T. C. , 
Sağlık ve Sosyal 12.10.1972 
Yardım Bakanlığı 

Bakan 
1637 

Konu: İçel Milletvekili Celâl Kar
gı lı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 19 .9 .1972 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğü : 6315/47457-7/1211 sayılı yazınız: 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn İçel ilinde 

1969 yılından bu yana yapılan yatırımlara ait 
yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İçel iline ait yatırımlar (1969 , 1976) 
(Bin TL.) 

Konusu 
İnşaat Proje 1972 yılı 
yılları bedeli payı Durumu 

İçel Devlet Hastanesi 400 Yt, 1971 -1974 21 500 4 000 Projesi bitmediği için ihale edilemedi. 
1973 yılında ihale edilecek. 

İçel Sağlık Okulu 150 öğrenci 1971 -1972 2 700 1000 Bulunan arsa için Bayındırlık Ba
kanlığının muvafakati1 bekleniyor, ge
lince ihale edilecek. 

3 ncü 5 yıllık plân döneminde inşa edilecek tesisler : 

İçel Sağlık Koleji 200 öğrenci 
Silifke Verem Savaş Dispanseri 

Not 

3 ncü 5 yıllık plân döneminde yapılması plânlanan tesisler taslak olup yatırım seviyelerine ve ön
ceki yıllara ait tesislerin gerçekleşme durumlarına göre realize edilebilecektir. 
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11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 
yılından bugüne kadar İçel İlinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İs
mail Arar'ın yazılı cevabı (7/1214) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1969 yılından günümüze kadar içel İlinde 

hangi köylere imam kadrosu verilmiştir? 
Halen leel îli kövlermde imam kadrosu veril

meyen köy var mıdır? Varsa bu köylerin adı ne
dir? Ve bu köylere ne zaman imam kadrosu veri
lecektir? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 . 10 . 1972 

Ankara 
Prs. D. Bşk. 
öz. İş. Md. P/2-9/72/3082 
3-01/501 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19 . 9 . 1972 gün ve ve Gıenel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 6318/47453/7/1214 
sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alman İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın yazılı soru önergesine verilen cevap 
ve" bu konu ile ilgili olarak tanzim edilen cetvel
ler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

10 . 10 . 1972 gün ve P/2-9/72/3082 sayılı ya
zı ekidir. 

1969 yılından bugüne kadar İçel İl ve ilçele
rine bağlı köylere tahsis edilen imam hatip 
kadrolarını gösterir cetveller Ek : 2'de, kadrosuz 
köyleri gösterh cetveller de Ek : 3'de gösteril
miştir. 

Kadrosuz köyleri gösterir cetveller, Bakanlı
ğımın 30 . 3 . 1972 gün ve P/1-4/972-3 sayılı 
genelgesinde belirtilen esaslar dahilinde, il ve il
çelerde kurulan komisyonlar tarafından tespit 
edilmiş olup, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince her yıl verilecek 2 000 adet karodan 
gene aynı genelge esasları dâhilinde il konten
janına düşecek kadrolardan sözü edilen listeler
deki sıralamaya göre bu köylere tahsis yapılacak
tır. 

1972 malî yılında Başkanlık emrine kadro 
tahsisi yapılmamıştır. 

İçel İl ve ilçelerine 1969 yılından, bugüne kadar verilen bucaik ve .'köy imam - hatip kadrolarını 
gösterir cetvel 

1969 1970 1971 

Merkez 
» 
» 
!» 
i» 

i» 

Anamur 
:» 
» 
» 

Erdemli 
» 
» 
» 

Gülnar 
» 

Yalınayak 
Musalı 
Horozlu 

Ilemin 
Aydınlar 
Arpaçbahşiş 

Bereket 
Katırcılı 

Aladağ 
Mezitli 
Camili 
Akarca 
İğdır 

Bozdoğan 
Gözce 
Kızılca 

Kayacı 
Sarıkaya 
Kızıleın 
Çarçılı 
Dayıcık 
Çavuşlar 

Çandırlı 
CemiHi 
Kurudere 
Işıktepe 
Tol 
Kuzucu 
Karadere 
Mengen 
Çataloiluik 
Tekman 
Hüsametli 
Doğusandal 

İshaklar 
Kavakoğlu 

— 519 — 



Sıra 
No. 

— 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

, 18 

» 
» 

Mut 
» 
» 

i», 

> 
Silifke 

» 

Tarsus 
» 
> 
» 

» 

.» 

Köyün adı 

Pelit Koyağı 
tnsu 
Atlılar 
Taikanlı 
Koeaıhamzıalı 
ıSarılıar 
Kepirlli 
Doğançay 
Kavalklıpınar 
Alanyalı 
Kerimler 
Çevlifc 
Turun çlu 
Kayraıkkeşltük 
Çağlarca 
Evrenli 
Uzunlkaş 
Demirışıfe 

M. Meclisi 

1969 

Bozağaç 

Çavlıca 

B : 15 

Kırıkkavak 
Pa'lantepe 

Sömek 
Yeğenli 

Dumalan 
iSarıkavak 
Fakılar 
Karadıiker 
Kurbanlı 

L 

7 . 12 . 1972 

1970 

Çampmar 
Yukarı köserli 

Sökün 
Keban 
Canbazlı 

înlköy 
Belenköy 
Böğrüeğri 

11 merfeeızEinııMîü! feaıdirosaız feöylıeı 
Sıra 
No. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Köyün adı 

Çukurlkeşlifc 
Yenıiköy 
Korucular 
Kocayer 
Yüksekolu 
Darısekisi 

k 

Göfcçebel'en 
öelebilıi 
Kürkçü 
Demirlıisıar 
Hamzabeyl 
Kale 
Men'teş 
Resul 
Beriikialan 
Bululklu 
Hoımurlu 
Kaşlı 

i 
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1971 

Tırnak 
Koçaşlar 
Çivi 
Köserli 
Demirkapı 
Yeşilköy 
Dağpazarı 
Esençay 
özlü 
Kepez 
Gökbelen 
Ayaştürkmenli 
Yenibahçe 
Yenisu 
Mahmutağa 
Taşobası 
Tepeçaylak 
Yanıkışla 
Kuşçular 
Gömmece 
Kadelld 
Sayfköy 
Piriömerli 
Arıdıçllı 
Bpğazpmar 
Yalamak 

Sıra 
No. Köyün adı 

37 Ydka, 
38 Koeavilâyet 
39 Esenli 
40 Karaisalı 
41 Akdaım 
42 Tekke 
43 Doruklu 
44 Çopurlu 
45 Burhan 
46 Arpaçsakarlar 
47 Kuyuluk 
48 Peğ'inmençay 
49 Çiftlik 
50 Teoe 
51 Karacıaâlyas 
52 ıDalakdere 
53 Adanalıoğlu 
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Anamur üçesinidelki feaidrösuz -köyler 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Köyüı 

Sıiigözü. 
Boğuntu 
Kükür 
Derle 
Korucuk: 
Çalitıbükü 
Kızılca 
Karaağa 
Lâle 
Çukuraıbanoz 
Bozdoğan 
Güngönen 
Ucan 
Sarıağa 
Sarıdıana 
Tdkedüzöi 
Ormıaneıfc 
Demirören 

Sıra 
No. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Köyün adı 

Çamlıpınar'alanı 
Çaınılıpmar 
Akdine 
Anitlı 
Narince 
Gössüce 
Evciler 
Gercebahşdş 
Güneybahşiş 
Karalarbahşiş 
Karaisalı 
Balıçeıkoyağı 
Kaııadere 
Çubufckoyağı 
Malaklar 
Ovabaşı 
Köprübaşı 
Alataş 

Sıra 
'No. 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Köyün aidi 

Güleç 
Kalınönen 
Akcamiî 
Derebaşı 
Kükür (Masat Malı.) 
Karaçukur (Yenicami) 
Bozyıazı (Kızılalan) 
Çarıklar (Efeler) 
Bozdoğan (Akbaş Mıah.) 
Bozyazı (Denizciler Malı.) 
Tekmıea (Doğancılar) 
Bahçelkoyağı (Yeni Mah.) 
Demirören (Yeni Cami) 
Gercebahşiş (Yeni Malı.) 
Ovab'aşı (Boğaz Malh.) 
Eımrşah (Yeni Mah.) 
Çarıklar (Kocatut) 

Erdemli ilçesin© bağlı OsaJdiüosıız köyler 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Ilı 
12 

Köyün adı 

Faikılı 
Köis'erli 
Veyselli 
Gücüş K. Sarılar C. 
Batısandal 
Doğulu 
ıÇerçdli 
Karaahmeltli 
Yağıda K. (Kırındı) 
Küistüllü 
Dağlı 
Şahna 

Sıra 
No. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Köyün adı 

Çamlii 
Sıracı 
Sarıyer 
Hacı Halilarpaç 
Tıdtoar 
Ayaş (Merdivıenlıik Kuyu) 
Pınarbaşı 
Çifitepınar 
Çiriş 
Arslanlı 
'Tabureli Bozalan 
Yağda Körlü 

Sıra 
No. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Köyün adı 

Elıbeylii AMbeyli 
Karabııdırlı Yayla 
Karayakup Yayla 
Esienpınar Poşlu Malı. 
Aydınlar Yayla 
Kösbucağı Köypmiarı 
Ayaş Kızkalesi 
Ayaş (Yeımiiş Kuımu) 
Arpaçbahşis Yeni Mah. 
Kargıpmarı Yeni Mah. 
Tömüik Bııc. Yeşiildene Mah. 
Tömıük Buc. Keli Mıaih. 
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Sıra 
' No. 

1 
2 
3 
4 
5 
•6 
7. 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

iSıra 
. . No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

,8 
•9 

10 
11 
12 
13 
14 

M. Meclisi B : 15 7 

GHilinar ilçesine ıfoağlı 

Nüfu-
Köyün adı su 

Hailifeler 
Telknieciik 
Kö&eçobanlı 

141 
190 

Alanboğaz 213 
Ilıısu OMıerlkez) 
Örtülü 
Kurbağa 
Köseçıobanlı 
(Taştüşdü) 
Karaselki 
.MoUaömerlıi 

244 
250 
299 

313 
330 

(Mıerkez) 341 
Bereket (Kütlubey) .452 
Çukurkonak 
Ardıçrpınarı 
Üçjolulk 
Dedeler 

Mut i 

Köyün aidi 

Bayın 
Kurtuluş 
Topkaya 
Kızıl Alan 
Kumaeukuru 
Mucuk 
Aydınıoğlu, 
İbrahimli 
Bozdoğanı 
Çaltüı 
Esen 
Pamuklu 
Bağeağız 
Grüme 
illice 
Kavak özü 
Karacıaoğlan 
Kayabaşı 
Tökel 

Sıra 
(No. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

461 
487 
526 
575. 

. 1 2 . 1972 O 

kadrosuz köyler 

iSıra 
No. 

1 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

: 3 

Nüfu-
Köyün adı su 

Duruıhan 592 
Arkuyusu (uVlerkez) 650 
Çulkurasmia 817 
Yentiikaş Soğuksu 838 
Pembe edk 
Eskiyörük 

883 
Merkez 952 

OaaoM bulunımıayaaı köyler 

1 
2 
3 
4 
'5 
6 

Yeniyörük Kaş 122 
Beydili 
Yanışlı 
Emirhacı 
Tepe 
Sipahili 

İçesdmıe 'bağlı UflaJduıasıız köyler 

Köyün adı 

Narlı 
Oritaköy 
Çalkallı 
Hacıilyaslı 
Sanveliiler 
Göcekler 
Derinçay 
Kem enli 
Karaddk'en 
Selamlı 
Dere 
Burun 
Çatalhıarman 
Çukurbağ 
Geıçimli 
Kelce 
Köprübaşı 
Yalnızcıabağ 
Bar ab anlı 
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Sıra 
No. 

39 
40 
41 
42 
43 

.44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

155 • 
168 
179 
185 
372 

Köyün adı 

Diştaş 
HacmuMu 
Hamam 
Suçatı 
Haydar 
Hisar 
Hooalı 
Tuğrul 
Fakırca 
Kadı 
Öz 
Evren 
Mirahor 
Çortıalk 
Kışla 
ElbeyM 
Topluca 
Yıldız 
Gençıali 
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Silifke ilçesine bağlı kadrosuz köyler 

Sıra Sıra Sıra 
No. Köyün adı No. Köyün adı No. Köyün adı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

Bayındır 
İniiamibeıMrliı 
KaraböcülHü 
Şahımurlu 
Kızılıgeçdlt 
Gtadakpınar 
Bülkdeğirmıeni 
Seydıili 
Peliitpmarı 
Kar abacılar 
Cılbayır 
Seyranlık 
Çadırlı (Sarnıç Koyağı 
•Mah.) 
Kıça (M'erkez Mah..) 
Hırmanlı (Arapsazı Mah.) 
Kazılisalı (Alamdam M.) 
Çatak 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Çaltıbozkır 
Ovacık 
Eskiler 
Bolacalı/koyunu 
Hüseyinler 
Karakaya (tncirbüküM.) 
Kieşiditürikmenli 
İmamlı 
Kocapmar 
Bıalanıdız 
Haısanaliler 
Sabaik 
Demircili 
Kavalk 
EvkatfçiftMği 
Susanoğlu (Paşaini Mah.) 
Bahçe 
Çelıtibgi 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Toismorlu 
Burunucu 
Kabasaikallı 
Ulugöz 
Altınîkum, 
Karadedeli 
Kapızlı 
Bahçıederesi 
Argarası 
'Gülümpaşalı 
Esenbel 
Sayağzı 
Sarıcalar 
Boynuinceli 
Türkımenuşağı 
Nasurullah 

Köylere aiit ınlahlallte caanileri 

Sıra Sıra Sıra 
No. Köyün adı No. Köyün 'adı Nto. Köyün adı 

1 , 1 :—. ( , 

1 Şamaydın (Yukarı Mah.) 6 Hırmanlı (Uşakpınarı M.) 10 Sabaik (Müsayit Mah.) 
2 Keban (Değirmenderesi 7 İmamuyağı (Bağalam 11 Ortaörcn (Yukarı Mah.) 

Mah.) Mah.) 12 Oluikbaşı (GaziçdMiği 
3 Recepli (Gedik Mah.) 8 İmamuyağı (Başak Mah.) 
4 Recepli (Kırağı Buc. M.) MevMi) 13 Kurtuluş (Çayır Mah.) 
5 Çadırlı (Kabasakızlık M.) 9 Işıklı (Kargı Malı.) 
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Tarsus Üçtesinte bağlı (kjaidıtosuz köyller 

Sıra Sıra (Sıra 
No. Köyün adı No. Köyün adı No. Köyün adı 

> 1 : ' • • i , 1 , 1 , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 -

28 
29 
30 
31 
32 
33 

Çavuşlu; 
Kızılçukur! 
Körmenlifa 
Kis'ecik 
Kafclıiktaşı 
Durak 
Parmaklkurdu 
Karadirlife 
Çevreli 
Çimialk 
Çokafc 
Bıağçaltgı 
Koracak 
Topçu - Taşobası 
OBoğu Malı.) 
Kütüklü, 
Topafclı 
Kerimler 
Sarıveli 
Ebrişim 
Eminlik 
Emirler - Taşobası 
(Kazaklı Mah.) 
Kuzoluk 
Sandal 
Yeni 
Karakütük 
Göçük - Ağzıdelik 
Çavdarlı - Kadelli -
(Bekirağa Mah.) 
Giden 
Sarikoyak 
Darıpmarı 
Hacıhıamzalı (Kor'af M.) 
Kıratlar 
Sıra 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Yazlık 
Kadelli (Köy İçi) 
Avadan 
Yuikarılkösebalcı 
Gürlü 
Eskişehir 
Taşkuyu 
Kalburcu; 
Sucular 
Knmdere 
Yunacık 
Çavdarlı 
Cırbıklar 
Akçakocalı 
Büy üikköiseb alcı 
Meşelik 
Arıklı 
Yenice 
Özlfücıe1 

Dadalı 
Evciköyü 
Muratlı 
Yunusoğlu 
Bağlarbaşı 
Çamtepe. 
6in 
Kayadibi 
Özbek 
Akgedik 
Baharlı 
Kula 
tnoirlikuy 
Dedeler 
Camilimanda 
Kavaklar 
Esenler 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

• 89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Kocakıöy 
Kamberhfüyüğü 
ıHacıbozan 
Günyurdu 
Karsavuran 
Karaıçerçili 
Nacarlı 
Simit Haeılı 
Yeriiçay 
Yaramış 
Verimli 
Ulaş 
Bal'talı 
Yüksok 
Ihsaniye 
Köselerli 
B'aıhşiş1-
Aliifakı 
Reşadiye 
Neımiroğiu 
Çöplü 
Ballıca 
Akarsu 
Halitağa 
Kelahımfât 
Beılimıinneffc 
Yeşilkuyu 
Mantıaş 
Haısanağa, 
Çataltepıe 
Çağlbaşı 
Aliefendioğlu, 
Aliağa 
Kefeli 
Tıekeliören 
Kaburkediği 
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12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 15 
Ekim 1970 - 13 Aralık 1971 tarihleri arasında 

. yurt dışına gitmek için döviz alan parlamenter
lere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1216) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye B,akanı ta-
tafından yazılı olarak cavaplandırılmasmı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

15 Elkim 1970 tarihi ile 13 Aralık 1971 ta
rihleri arasında yurt dışına gitmek için hangi 
parlamenterlere hangi tarihlerde ve ne mik
tar döviz verilmiştir?., 

T. C. 
Maliye, Bakanlığı 

Hazmiit : HZM. 593583-051/1/8 95812 
27 . 11 . 1972 

Konu : Yurt dışına gitmek 
için döviz alan parlamenter
ler Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

»İlgili : 19 . 9 . 1972, 211 . 11 . 1972 gün ve 
6320/47450/7/1216, 6320/50736/7/1216 sayılı 
yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı; 
19 . 9 . 1972 gün ve 7/1216 sayılı yazılarına 
ekli olarak Bakanlığıma gönderilen soru 
önergesinde, 15 Elkim 1970 ile 13 Aralık 1971 
tarihleri arasında yurt dışına gitmek için han
gi parlamenterlere hangi tarihlerde ve ne 
miktar döviz verilmiş olduğunun yazılı ola
rak cevaplandırılmasına istemektedir. 

I. - Yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hü
kümlerine göre; parlamenterler için istenilen 
dövizler : 

1. Görevli olarak yurt dışına gidilmesi ha
linde, diğer görevliler gibi Merkez Bankasın
ca, 

,2. Takvim yılı itibariyle yılda bir defa
ya maihsus olarak yapılan seyahatler için yet
kili bankalarca, 

3. Bunların dışında kalan seyahatler için 
Türk Parası Kıymetini Koruma lıaikkında 17 

j sayılı Karara ilişkin seri IV No. 3 Tebliğinin 
i 2 rici maddesi hükmüne dayanarak Bakanlı

ğımızca, tahsis edilmiştir. 

II. - Yukarda üç kısımda toplanmış olan 
seyahatler için döviz tahsisi talebinde bulun-
nıuş olan parlamenterlere kambiyo mevzua
tına göre uygulanması gerekli işlemler aşağı-

I da açıklanmıştır: 
1. Birinci bentte belirtilen esaslar daare-

I sinde döviz almış olan parlamenterlerin al
dıkları döviz miktarlarının ancak Millet Mec
lisi Muhasebe Müdürlüğü kayıtlarından çılka-

I rılması mümkün 'bulunduğundan sıoru sahibi
nin bu konuda Millet Meclisi idare Amirliğine 
müracaat etmesinin uygun olacağı düşünül
mektedir. 

2. Parlamenterlerin ikinci bende göre 
döviz almış olmaları halinde, bu hususun, yet-

| (kili bankaların yurdumuzun her yanma da
ğılmış şubelerinden tespit edilmesi çok uzun 
bir zamanı gerektirmekte ve hattâ bu bilgile-

j rin toplanması imkansız bulunmaktadır. 

Bu nedenle, böyle uzun bir süre sonunda 
bile tam olarak sağlanamayacağını tahmin et-

I tiğimiz bilgilerin İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı için yararlı olup olmayacağı hususu
nun kendilerine duyurularak görüşlerinin Ba
kanlığımıza intikal ettirilmesinin ve gereğinin 
bundan sonra yapılmasının uygun olacağı dü-

I şünülmektedir. 

,3. Yukarda üçüncü bentte belirtilen teb
liğin ilgili hükmüne göre; Bakanlığımızca söz 
konusu dönemde kendilerine döviz tahsis 
edilmiş olan parlamenterlerin adları ve tahsis 
edilmiş 'bulunan dövizlerin cins ve miktarı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Parlamenterin 
adı Soyadı 

Parlamenterin 
Adı Soyadı 

Bülent Ecevit 
Bülent Ecevit 
Turhan Bilgin 
Turhan Bilgin 
Hamdi Hamamcıoğlu 

Tahsis 
tarihi 

28.11.1970 
20.12.1970 
29.11.1970 
19.12.1970 
20. 9.1971 

T a M s 
edilen 
döviz 

miktarı 

$ 600 
$ 200 
£ 200 
£ '250 

mı. ı ooo 
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Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Mec
lisince istenilen ve yukarda anılan hüküm uya
rınca Bakanlığımızca tahsis 'edilmiş bukınan dö
vizler buraya dâhil edilmemiştir. 

Arz ederim. 
' Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu 

13. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, or
manların korunması ve orman ürünlerinin de
ğerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâ-
hattin İnal'ın yazılı cevabı (7/1217) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

il. Ormanlarımızın korunması ve gelişti
rilmesi yolunda Bakanlığınızca alınan ted
birler nelerdir? Bu yolda Bakanlığınız ne gi
bi çalışmalar yapmaktadır. 

2. Orman ürünlerimizıin en iyi şekilde de
ğerlendi ilmesi için yaptığınız çalışmalar ne
lerdir T 

3. Orman ürünlerinin ihracatını geliştir
mek yolunda çalışma ve projeleriniz varandır, 
varsa bunlar nelerdir? • 

T. C. 
Orman Bakanlığı 4 . 1,1 . 1972 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 10. 2056 
Konu : İçel Milletvekilli Ce
lâl Kargılı 'nın yazılı soru 
önergesi Hk : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 6321-47451-7/1217 sayılı yazınız: 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm 
«Ormanların korunması ve orman ürünlerinin 
değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına dair» yazılı soru önergesi ile ilgili 
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cevabî muhtıra, iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

Orman Bakanlığı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın, or
manların korunması ve orman ürünlerinin de
ğerlendirilmesi konularında yapılan çalışma
lara dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî 
muhtıra 

1. Her yıl memleket ekinomMne sağladı
ğı büyük faydalar yanında, yurt savunmasın
da, insan sağlığında, sanayi, turizm, tarım ve 
hayvancılığın gelişmesinde önemli katkısı bu
lunan ormanlarımızın korunması, her şeyden 
evvel sahaların sınırlan ve sahipleri ile ke
sin olarak belli edilmesi önkoşuluna bağlıdır. 

(Bu konuya gereken önemi veren Bakanlığı
mızca ; daha önce yapılmış sınırlamaları reviz
yona tabi tutmak ve henüz sınırlaması yapıl
mamış mıntıkaların kadastrosunu tamamla
mak için, bir kanun tasarısı hazırlanmış ve 
Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. Bu 
tasarının kanunlaşması halinde, Anayasamı
zın 13!1 nci maddesiınin 5 nci fıkrası hükmü
nün uygulanması sağlanacak, sınırlama ile il
gi]! ihtilâfların büyük bir kısmı sona erecek 
ve kısa bir sürede ormanlık sahaların kadast
rosunun tamamlanması mümkün olacaktır. 

-Ormanlarımızın korunması konusunda üzıe-
rinde önemle durulacak ikinci önkoşul; halk -
orman ilişkilerinin düzenlenmesMir. Bunu temin 
etmek; orman içinde ve kenarında oturan köy
lülere alacağımız sosyo - ekonomik tedbirler
le yardımcı olmak suretiyle onları, orman üze
rindeki olumsuz etkilerinden uzak tutmakla 
mümkündür. 

Bu nedenle, ormanlarımızın korunması, ge
liştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaç
larını gerçökleştiranek için, orman köylüleri
nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
sağlamak ve çeşitli kredi ve yardım kaynak
larını bu nitelikteki hizmetlere yöneltm'ek ga
yesiyle, Bakanlığımız bünyesinde 21 . 1 . 1970 
tarihinde bir «Orman - Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğü» kurulmuştur. 
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Orman köylülerinin kalkındırılması sure
tiyle ormanların korunmasını sağlamak için, 
Devlet Ormıaın işletmesi ve Döner Sermayesi 
Yönetmeliğinin 42 nci maddesi uyarınca, 

1970 yılı sonu itibariyle : 
T.L. 

Linyit ocakları : 3 213 900 
Isıtma ve pişirme aracı için : 806 559 
Dam örtülüğü ve kiremit ocağı için: 24 677 269 
Fennî arı kovanı için : ,1 '570 662 
olmak üzere toplam 30 268 39P 
kredi verilmiştir. 

(Bunlardan başka; orman köylüsünün zati ve 
müşterek yapacak ve yakacak odun ihtiyaçları 
ile, pazar ihtiyaçlarına karşılık 1071 yılında : 

6831 sayılı Orman Kanununun 31 nci mad
desi gereğince, 446 035 M3. tomruk ile 
10 250 247 ster yakacak odun, 1/10 tarifıe be
deli karşılığında; 

Aynı Kanunun 32 nci maddesi gereğince 
24 605 M3, tomruk, kesme - taşıma masrafla
rı ile tarife 'bedeli karşılığında; 

Ve yine Orman Kanununum 34 ncü madde
si uyarınca 2 190 363 ster yakacak odun, ma
liyet bedeli ile lantırmasız olarak hak sahiple
rine verilmiş bulunmaktadır. 

Köylü vatandaşlarımıza daha çıok yardım
cı olabilmek içıin, ayrıca «Devlet ormanları 
içinde ve bitişiğinde oturan halikın kalkındırıl
ması fonu teşkili» hakkında bir kanun tasa
rısı hazırlanmış ve bütün bakanlıkların olum
lu mütalâası alındıktan sonra, Başbakanlığa 
sunulmuştur. 

Yukarda sayılan bütün bu çalışmalarımız 
sonucu köylüye temin edilen faydalar ve köy
lü lehine yapılan fedakârlıklar; orman köy
lüsünün ekonomik, sosyal ve kültürel yön
lerden kalkındırılması suretiyle ormanlar 
üzerindeki olumsuz etkilerini önlemesi ama
cını taşımaktadır. 

Ormanlarımızın usulsüz kesim, tarla aç
ma ve yerleşme, düzensiz otlatma, yangın or
man böcekleri ve hastalıkları zararlarına kar
şı koruma hizmetlerinin itfası için de, yeterli 
tedbirlerin alınması ve çalışmaların yapılma
sı hususunda gerekli hassasiyet gösterilmekte
dir. 

Ormanlarımız, koruma hizmetleri bakımın
dan, 5112 adet bölüme ayrılmış olup, muhafa

za kuruluşunun ilk kademesini teşkil eden bu 
bölümlerin her birine hizmetin ifası için bir 
muhafaza memuru verilmektedir. Ayrıca istih
lâk merkezlerine ayrılan yollar üzerinde, tek 
geçit veren mevkilerde, mühim iskele ve istas
yonlarda salbit kontrol merkezleri ile atlı ve 
motorlu koruma ekipleri kurulmuş, ve Kaçak
çılık hâdiselerinin fazla olduğu Orman İşletme 
Müdürlüklerinde koruma âmir ve ekip şeflik
leri ihdas edilmiştir. Halen teşkilâtımızda ko
ruma hizmetleri ile görevli 5 573 adet muha
faza memuru bulunmaktadır. 

Yangıların önlenme ve söndürülmesi hiz
metleri için; zuhur eden yangıları zamanında 
haber alıp süratle müdahalede bulunmak üze
re 239 yangın gözetleme kulesi ile, 762 yan
gın .gözetleme kulübesi inşa edilmiş, yangın
lara karşı hassas bulunan Antalya, îzmir, İs
parta, Muğla ve Denizli Orman Başmüdürlük
leri ormanların VHF sdsıtemi ile telsiz örtüsü 
altına alınmış ve ıbuna paralel olarak bütün 
başmüdürlük merkezlerinde Orman Genel Mü
dürlüğü ile yangın haberleşmesi yapara. SlSOB 
telsiz santralleri kurulmuştur. Ayrıca yan
gın mahallinle süratle yetişebilmek amacı ile 
4 telsiz otosu 12 kamyon ve '154 pikaptan kuru
lu motorlu yangın ekipleri teşkil edilmiş ve 
bunlara ilâveten yangınlara karşı hassas olara. 
orman mıntıkalarında her an müdahaleye ha
zır salbit yangın «kipleri ihdas edilmiştir. 

Koruma hizmetlerinin en iyi bir şekilde gö
rülmesi için; muhafaza memurlarımın emniyet 
sınıfına ithali zarurî görülerek Maliye Ba
kanlığı ile personel dairesi nezdlinde teşebbü-
s geçilmiş, ölüm ve yaralamalarda kendilerine 
veya dul ve yetimlerime bir yardım yapılabil
mesi için 1475 sayılı «Nakdî Tazminat» Kanu
numda değişiklik yapan ve halen bütçe ve Plân 
Komisyonunda bulunan tasarıya orman muha
faza 'memurları da ithal ettirilmiş ve genel za
bıta hizmetlerinde olduğu gibi, emeklilik için 
itilbarî hizmet müddeti tanınması ile ilgili ka
nun tasarısı hazırlanmış ve bakanlıkların mü
talâasına sevk edilmiş olup, ayrıca, koruma 
kuruluşunda görevli memurların daha randı
manlı ve disiplinli çalışmalarını temin bakı
mından bir «Koruma talimatı» hazırlanması, 
bütçe imkânları nispetinde yeniden koruma, 
yangın ekipleri ihdas ve miadını doldurmuş 

-~mı -~ 
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vasıtaların yenilenmesi, yangınlara karşı has
sas bulunan Çanakkale, Balıkesir, Mersin, Ada
na ve Maraş Orman Başmüdürlükleri orman
larının da telsiz örtüsü altına alınması öngö
rülmüş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Yüzyıllar boyunca devam edegelen usul
süz müdahaleler düzensiz ve hesapsız fayda
lanmalar, yangınlar ve başıboş hayvan otlat
maları yüzünden- saha itibariyle % 60'ı bozul
muş, verim gücünü kısmîen veya tamamen kay
betmiş ormanlarımızdan, birim sahadan kali
te ve kalite itibariyle en yüksek verimi almak 
ve bu suretle yurt ihtiyacını, ihracata yönel
miş orman ürünleri1 sanayiinin hammaddesini 
devamlı olarak temin etmek amaeıyle, orman
ların geliştirilmesi çalışmaları üzerinde de 
(Bakanlığımızca önemle durulmaktadır. Bu 
amaçla; Amenajman plânlarına göre normal 
ıkoru ormanlarında, yaşlı generasyıcın yerine 
yeni bir generasyon getirilmesi için gençleş
tirme ve bakım,, bozuk ve verimsiz orman sa
halarının verimli hale getirilmesi için de İmar 
- Islah ve ağaçlandırma çalışmaları ile bunlar
la iligili olarak, kaliteli orman ağaçları tohum
larının zamanında ve yeter miktarda temin 
'edilmesi, gerekli fidan üretimini sağlamak üze
re fidanlık tesislerinin genişletilmesi ıele alın
mıştır. 1 ve 2 inci plân dönemlerinde önemle 
ele alman bu çalışmalar neticesinde yılda or
talama 94 580 hektar İmar - Islah ve bakım ça
lışmaları, 2i2 500 hektar ağaçlandırma çalış
maları gerçekleştirilmiş, fidanlıklar ise top
lam alanı 2.557 hektar olan 144 üniteye ulaş
tırılmıştır. İyi ikaliteli tohum temini, tevzii 
ve kontrolü gerçekleşme yoluna girmiştir. 

(Bozuk ormanların bir idare müddeti için
de verimli hale getirilmesi gerekmıekte, bunun 
için malî kaynak temini olanakları sağlanarak 
ormancılık tekniğine uygun imar - is'lâh ve ba
kım çalışmaları ile ağaçlandırma çalışmalarına 
daha hızlı 'bir tempo ile devam 'edilmesi za
rurî görülmektedir. Bu amaçla Üçüncü Beş Yıl
lık plân döneminde yılda 50 000 heiktar orma
nın gerçekleştirilmesii, 450 bin hektar orman 
bakımı çalışmalarının yapılması, ağaçlandırma 
çalışmalarının artan bir tempo ile plân dönemi 
sonuma kadar yılda 100 000 hektara ulaştırıl
ması ve .bunların gerçekleştirilebilmesi için fi
danlıkların, toplam alanı 2 831 hektar olan 191 
üniteye çıkarılması öngörülmüştür. 
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.2. Orman ürünlerimizin en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi keyfiyeti ilk plânda, orman 
ürünü işleyen sanayiin ve piyasanın ebat, ev
saf ve miktar bakımından ihtiyaç, ve taleple
rinin dikkate alınması suretiyle üretim ya
pılmasına bağlıdır. Bu da ürünlerin istihsali, 
nakliyatı, depolaması, muhafazası standardi-
zasyonu ve satış (Pazarlama) sistemi ile yaki-
nen ilgili bulunmaktadır. Bu bakımdan istih
salden satışa kadar orman ürünlerinin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi için; tekniğin'e uy
gun, verimliliği artırıcı kesim metotlarının 
uygu']anmasına ve bununla ilgili teknik ele
man, memur ve işçi eğitimine, modern kesim 
âletleri, naikliyat sırasında değer kaybına 
ve zayiata sebebolan elle veya ağaç küskü-
lerle veya hayvanlarla sürütmek suretiyle il
kel nakliyat usullerinin zamanla terk edilebil
mesi için orta veya kısa mesafeli havai hatlar, 
çekici vinçle mücehhez traktörler, yükleme 
vinçleri, teminine; ürünün orada bekletilerek 
evsafını kaybetmemesi için süratle ve zama
nında naklini temin edeceik standarda uygun 
orman yolları ve üst ve alt yapı tesislerinin 
inşasına, ekonomik depolamaya uygun ve her 
zaman satış yapılabilecek depo yerleri seçi
mine, depolamada emyalin toprakla temasını 
kesecek beton depıo içi ızgaralar ve 'kayının 
ardaklanmasını önleyecek tomruk havuzları 
inşasına önem verilmekte ve bu çalışmalar ma
lî kayınaikların imkânları oranında geliştiril
mek tleıdir. 

Değerlendirm'ede önemli rolü bulunan stan
dart uygulaması, kesimden depolamaya ve sa
tışa arz edilmeye kadar bütün safhalarda iti
na ile yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlü
ğümüze bağlı Devlet orman İşletmelerinde bu 
şekildeki çalışmalarla hazırlanan orman ürün
leri; piyasa icap ve şartlarına göre açık ar
tırma veya tahsisen ve pazarlıkla satılmak su
retiyle en iyi bir şekilde değerlendirmeye ça
lışılmaktadır. 

Bu çalışmaların yanı sıra orman ürünleri
mizin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için 
ormaın ürünlerini işleme sanayii alanında 
ORÜS (Orman ürünleri sanayii) Geniei- Mü
dürlüğümüz faaliyet 'göstermektedir. Bu Genel 
Müdürlüğümüz 'kereste, parke, lif ve yonga lev
ha, ambalaj sandığı dallarında teknolojik ye-
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niKkleri getirerek stamdatları uygulayarak, I 
piyasada denge sağlayarak özel sektöre örnek 
ve yardımcı olmakta, ihtiyaç fazlası ürünle
ri bizzat ihraç ederek dış pazarlarda malları
mızın tanıtılmasına çalışmaktadır. 

Bakanlığımıza ait toplam 605 000 M3. ka
pasiteli 16 kereste fabrikası ile bir ambalaj 
sandığı fabrikası ve ayrıca 1 emprenye tesisi 
halen faaliyet halindedir. Memleketimizin ar
tan levha mamulleri ihtiyacını bir ölçüde gi- I 
denecek olan 28 600 ton kapasiteli bir Uf lev- i 
ha fabrikası yakında faaliyete geçecektir. Ay
rıca 5 000 ve 15 000 ton kapasiteli iki yonga 
levha fabrikası da inşa halinde bulunmakta
dır. Üçüncü Beş yıllık Plân döneminde; fab
rikalarda uygulanması gereken yenil teknolo
jilerin tespiti, entegre kuruluşta ve artıkla
rı da işleyerek mamul hale getirtecek mo
dern tesislerim, kurulması ve teşvik edilmesi, 
hammadde satışlarının müteşebbise emıniyet 
içinde faaliyet imkânı veren bir sisteme bağ- I 
lanması, mevcut tesislerdeki atıl kapasitele
rin faal hale geçirilmesi, ahşap malzemenin 
tabiî dayanma süresini artırma ve mamuller
de tasarrufun sağlanması için ahşap mamulle
rin emprenye edilmesi, vergilerin Özel sektör 
üzerindeki etkilerinin, aynı şekilde amortis
manların ve sermaye durumunun /olumlu yön
de düzenlenmesi, krediler, standartlar ve eği
tim konularınım ele alınması gibi çok çeşitli 
tedbir ve çalışmalar öngörülmüş bulunmakta
dır. 

3j Orman ürünleri ihracatı, bugün or
manlarımızın verim gücü, üretim gücümüz ve 
iç tüketim miktarı muvacehesinde bir miktar 
fazla ürün için bahis konusu olmaktadır. Ba
kanlığımız her sene iç tüketimden fazla olan 
üretim miktarını ihracat programı olarak tes
pit etmekte ve ibu program «Orman ürünleri
ne ihraç gücü kazandırmasına ait» kararna
meler gereğince Rresmî Gazete ile ilân edil
mekte, programdaki ürünler mamulünü ih
raç kaydliyle ihracatçılara ve imalâtçı ihra
catçılara satılmaktadır. Ayrıca yine bu prog
ramda belirtilen miktarlardaki kerestelerin ih
racatı doğrudan doğruya Orman Ürünleri 
Sanayii Genıel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 
1961 yılında başlayan ihracat çalışmaları, 30 
Temmuz 1969 gün 6/12062 sayılı «Orman ürün- [ 
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lerine ihraç gücü kazandırılmasına dait» ka
rarname ile hızlandırılmıştır. ORÜS Genel Mü
dürlüğümüzde ihracatçı sıfatıyle 1969 yılın
dan beri ihracata yönelerek, 1939 yılında 
2 225 M3., 1970 yılında 26 155 M3. 1971 yılın
da 36 604 M3, muhtelif cins kereste ihraçıedil-
miştir. Bu yil ihracat miktarının ise 50 000 
M3.'e ulaşacağı tamin olunmaktadır. Bu faa
liyetimizle, dış pazarlara açılmak, ürünleri
mizin dış piyasada tanınmasını sağlamak ve 
döviz rezervlerimize katkıda bulunmak amaç
ları yanında özel sektörün de dış pazarlarla 
ilişki kurmasına yardımcı olunmuştur. 

|28 . 10 . 1972 
Bakanlık Müşaviri 

Osman N. Kalaycııoğlu 

14. — îçel 31illetvekili Celâl Kargilı'nın, hay
vanların korunması ve hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı tlyas Kara-
öz'ün yazılı cevabı (7/1218) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. Hayvancılığımızın korunması ve gelişti
rilmesi yolunda Bakanlığınızca alman tedbirler 
nelerdir? 

Bu yolda Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yap
maktadır? 

2. Hayvan ürünlerinin 'en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi için yaptığınız çalışmalar neler
dir? 

3. Hayvan ve hayvan ürünlerinin ihracatını 
geliştirmek yolunda çalışma ve projeleriniz var-
mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

T. C. 
Tanım Bakanlığı 25 . 10 . 1972 

özel Kalem Müd. 
Sayı : 710-72271 

Konu : Sayın Gelâl Kargılının öner
gesi BDk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 6322/47452 sayılı yazı. 
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Hayvanların korunması ve hayvan ürünleri
nin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair içel Milletvekili Celâl Kargı-
Iı'nm yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz 
•ederim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın öelâl Kargılı'nm hay
vanların korunması ve hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair, yazılı soru önergesinin cevabı : 

1. Hayvancılığın ilkel yapıda bulunan bün
yesini hayvansal üretimi geliştirecek olan hay
vancılık işletmeleri şeklinde ıslah etmek ve aynı 
zamanda ekonomik değerleri düşük nevi ve ırk
lar yerine değerleri yüksek ve daha verimli bir 
hayvan varlığı yetiştirmek üzere gerekli ıslah 
çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca kaliteli et üretimini artırmak ve birim 
başına et verimini yükseltmek amacıyle 40 ilde 
besi hayvancılığı çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
amaçla karşılık paralardan sağlanan 15 milyon 
lira ile CR-44-13-2 sayılı besi hayvancılığı pro
jesi 7 ilde, aynı kaynaktan sağlanan 10 milyon 
lira ile 277-TF-41-130-1010 sayılı besi hayvancı
lığı projesi 8 ilde, ye bunların yanında T. C. Zi
raat Bankası imkânlarından 30 milyon lira ile 
25 ilde besi hayvancılığı projesi uygulanmakta
dır. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kanun
larla yükümlü kılındığı hayvan ıslahı, hayvan 
hastalıklarıyla, savaş hayvan ürünlerinin mua
yene ve kontrolü, hayvan pazarlaması gibi ana-
bölümler içerisinde toplanan görevleri, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plân dönemi içerisinde uy
gulanmak üzere Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığına teklif edilen projelere bağlı olarak yü
rütülmesi öngörülmektedir. 

Bu projeler şunlardır : 
1. a) Türkiye'de merinos koyunu yetiştir

me ve ıslah projesi, 
b) İnce yapağı üretimini geliştirme proje

si, 
2. • a) Ankara keçisi yetiştiriciliğini ıslah 

projesi (12 yıllıktır.) 
b) Tiftik üretimini geliştirme projesi, 
3. Türkiye'nin yerli koyunlarını ıslah ile ko

yunculuğunu geliştirme projesi (12 yıllıktır.) 

4. Veteriner Sağlık Kontrol lâboratuvarları 
projesi (Beş yıllıktır.) 

5. Hayvan park ve pazarı projesi (Beş yıl
lıktır.) 

6. Yumurta ırkı ve broiler anaçları ıslahı 
ve araştırma projesi (12 yıllıktır.) 

7. Türkiye'de etlik piliç üretimini geliştir
me projesi (12 yıllıktır.) 

8. Türkiye tavuk hastalıkları, araştırma, 
eğitim ve bu hastalıklarla savaş ile, aşı, serum ve bi
yolojik madde üretimi projesi (12 yıllıktır.) 

9. Türkiye'de yumurta üretimini geliştirme 
projesi (12 yıllıktır.) 

10. Ruam mücadele projesi (Beş yıllıktır.) 
1. Paraziter hastalıklar araştırma kontrol ve 

mücadele enstitüsü projesi (Dört yıllıktır.) 
12. Paraziter hastalıklar araştırma projesi 

(3 yıllıktır.) 
13. Şap hastalığı ile savaş projesi (Beş yıl

lıktır.) 
14. Sığır vebası hastalığı ile savaş projesi 

(5 yıllıktır.) 
Bunun yanında Hayvancılığı Geliştirme Pro

jeleri Genel Müdürlüğümün de Dünya Bankasıy-
le işbirliği içerisinde hayvancılığın geliştirilmesi
ne dönük çalışmaları bulunmaktadır. 

I. Entansif süt üretimi projesi : 
Ülkemizde modern rasyonel süt sığırı işlet

meleri kurarak yeter miktarda ve hijyenik ko
şulları haiz süt üretimini sağlamak ve dolayı-
siyle çiftçilerimizi daha iyi bir yaşama düzeyine 
çıkarabilmek yönünden T. C. Başbakanlık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Dünya Kalkınma Bankası ve 
Tarım Bakanlığı ortak (bir çalışma ile «TU 236 En
tansif Süt Üretim Projesi» adlı bir proje geliştir
mişlerdir. 

Projenin memleketimizin ziraî entansitesi ve 
süt tüketim gücü yüksek, Friesi'ne ve Brown Swiss 
ırkı sığırların üretimi yönünden ekolojik koşulları 
elverişli, pazar ve pazarlama olanakları mevcut 
ve ülkedeki şehir nüfusunun '% 50'ni ihtiva eden 
Adana, İzmir, Istaribul ve Ankara (bölgelerindeki 
15 ilde uygulanmasına başlanmıştır. 

Proje, yatırımlar yönünden 7,5 milyon Ame
rikan dolarlık Mr malî ptoreye sahibolup ıbunun 
% 60'na eşdeğer olan 4,5 milyon doları 22 Şubat 
1971 günü akdedilen Geliştirme Kredi ve Proje 
anlaşmalarına göre Dünya Kalkınma Bankası 

I Uluslararası Kalkınma Birliği (AID) tarafından 
kredi olarak ve geri kalan % 40'ı ise eşit oran-
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larda olmak üzere kredi yönünden T. C. Hükü
metinin iştiraki ve projeye dahil çiftçilerin kat-
kılarıyle karşılanacaktır. 

Proje, Tarım Bakanlığı Hayvancılığı Geliş
tirme Projeleri Genel Müdürlüğü ileT. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. 

Projenin 1 nci etap uygulama süresi 3 senelik 
bir dönemi kapsamakta olup bu müddet içinde 
Adana (Adana, İçel, Hatay illeri) İzmir (İzmir, 
Manisa, Aydın illeri), İstanbul (İstanbul, Trak
ya, illeri, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illeri) ve 
Ankara (Ankara ve Konya illeri) bölgelerinde 
muayyen koşulları haiz çiftçiler elinde 20 baştan 
az 60 baş anaç inekten fazla olmamak üzere 
20-30-40-50 ve 60 ineklik süt sığırı işletmeleri 
kurulacaktır. 

Projenin toplam malî portesi 25,9 milyon 
Amerikan doları olup yukarıda sözü edilen il
lere, durumu elverlişlji buuilnan diğer bâzı iilerd de 
ilâve ederek 2 indi ve 3 ncü etap uygulama çalışma-
larıyle birlikte yurdumuzda çiftçiler elinde or
ta güçte ve fakat rasyonel ve modern nitelik
te yaklaşık olarak 90 adet süt sığırı işletmesi
nin kurulması sağlanacaktır. 

İlk dönem uygulama çalışmalarına 4 bölge 
halinde başlanmış bulunmaktadır. 

Projenin 1 nci uygulama safhasında kurula
cak 300 işletmenin tam gelişmesi halinde bu 
işletmelerden 10 ncu yıldan itibaren yılda 27 000 
ton süt, 1 500 ton kaliteli sığır eti ve 2 100 baş 
yüksek vasıflı dişi damızlık e'lde edilecek, top
lam olarak projeye yapılan 7,5 milyon dolarlık 
yatırıma karşılık her sene ulusal gelire 4,5 mil
yon dolar eşdeğerinde bir katkıda bulunula
caktır. 

I I - Hayvancılık projesi : 
Yurdumuzun Kuzey - Doğu Anadolu bölge

sinde hayvancılığı geliştirmek ve hayvansal 
üretimi arttırmak maksadıyle Tarım Bakanlığı 
Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdür
lüğü uzmanları ile Dünya Kalkınma Bankası 
uzmanlarınca müştereken iki alt projeden olu
şan ikinci hayvancılık projesi hazırlanmıştır. 

1. Köy hayvancılığını geliştirme alt pro
jesi : 

a) Projenin mahiyeti : 
Köy hayvancılığını geliştirme alt projesinin 

iki uygulaması Kuzey - Doğu Anadolu bölge
sinin Kars, Ağrı ve Erzurum illerinin 11 ilçe 

ve 250 köyünde yapılacaktır. Bu projeye seçi
len köylerdeki şahıs işletmeleri ile müşterek 
otlaklara sahip köy ünitelerindeki sığır ve ko
yunların ıslahı hububatla münavebe yapmak 
suretiyle kuru ve sulanan şartlarda yeım bitkile
ri tarımının geliştirilmesini köy orta malı mera
ların ıslahını damızlık temini çiftlik binaları
nın yapımını, küçük sulama şebekelerinin tesis 
ve geliştirmesini öngörmektedir. 

Bunlara ilâve olark, işletmelerin ziraat alet 
ve makine ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
köylerde makine parkları kurmak suretiyle bu 
makine ve malzemelerin gruplar (Kooperatif) 
halinde .geliştirilmesi sonucunda çiftçilerin da
ha rasyonel bir şekilde istifadelerinin sağlan
ması öngörülmüştür. 

2. Besi alt projesi ': 
a) Türkiye'de ihracata dönük kaliteli et 

üretimini artırmak ve yapılmakta olan besi 
faaliyetlerine ilâve olarak 100 000 baş sığır ve 
240 000 baş koyun besiye alınacaktır. Proje 
takriben 16 ilde 1 600 besici eli ile uygulana
caktır. Bundan besicilik yapanlarla çiftçiler 
ve çiftçi kooperatifleri yararlanacaktır. Besi 
üniteleri sığırlarda 20 - 50 baş koyunlarda 
80 - 200 baş olacaktır. Projeden sağlanacak 
kredi besi tesisleri yapımında hayvan ve yem 
mubayaasında ve teknik hizmetlerde kullanıla
caktır. 

b) Projenin Finansman kaynakları ve du
rumu : 

Proje toplam olarak 28,3 milyon dolarlık 
(395,8 milyon TL.) bir malî porteye sahibola-
cak bunun % 57'si 16 milyon doları (224 mil
yon TL.) Dünya Kalkınma Bankası (IDA) ta-
rafından ve % 43 tutarının 12,3 milyon doları 
(171,8 milyon TL. si) Türk Hükümeti tarafın
dan karşılanacaktır. Köy hayvancılığını geliş
tirme alt projesinin proje toplamı 14,9 milyon 
dolar besi alt projesinin proje toplamı ise 10,3 
milyon dolardır. Mütebaki 3,1 milyon dolar 
teknik müşavirlik hizmetleri teknik etütler ve 
eğitim için ayrılmıştır. 

c) Projeden faydalanacak olanlar : 

Köy hayvancılığını geliştirme alt projesi 
kredisinden aşağıda belirtilen şahıs ve kuruluş
lar faydalanacaktır. 

1. 5 000 şahıs işletmesi, 
2. 100 sulama kooperatifi, 
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3. 80 köy orta malı mera ıslah kooperatifi, 
4. 200 Ziraat alet ve makineleri kooperatifi, 
5. 50 safkan boğa deposu kooperatifi, 
d) Projenin ekonomik fayda ve katkıları : 
İkinci hayvancılık projesi yedi yıllık tam 

'gelişnı'e sonunda % 40'ı köy alt projesinden 
% 60'ı besi alt projesinden olmak üzere 11 mil
yon dolar eşdeğerinde yıllık kümülâtif bir 
üretim değeri sağlanacaktır. Bu projenin uy
gulanması ile her yıl üretilecek hayvansal 
ürünler miktarı ve değerleri şöyle olacaktır. 

Köy alt projesi 

Süt üretimi 
iSığır eti ür'etimi 
iKoyun eti üreıtimi 

Alt toplam 
Besi alt projesi 

Miktarı 
>(Ton) 

29 000 
1 800 

300 

Değeri 

2,5 milyon dolar 
1,4 ımilyon dolar 
0,3 milyon dolar 
4,2 milyon dolar 

Karkas et üreıtimi 4 200 6,7 milyon dolar 

Toplam 10,9 milyon dolar 

Hayvancılık projesinin memleketimiz ekono
misine katkısı % 20 civarındadır. Bunlara ilâ
ve olarak proje 1 500 yeni iş alanı temin edecek 
ve kooperatiflerin yaklaşık olarak 5 000 üyesi 
projeden yararlanacaktır. Bu proje için Hükü
metimizle Dünya Kalkınma Bankası arasında 
nihai görüşmeler yapılarak mutabakata varıl
mıştır. 

2. Kasaplık hayvanların değeri fiyatına sa
tılmasını, düzenli bir şekilde pazarlanmasmı 
ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyle pa
zarlama tesisleri öncelikle üretim bölgeleriyle 
büyük tüketim merkezlerinde yaptırılmaktadır. 

"Ayrıca yurtta önemli bir üretim kapasitesi
ne sa'hdp bulunan dericilik sektörünün gelişme
sine yardımcı olmak maksadıyle İstanbul'da 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile müş
tereken bir Dericilik Araştırma ve Eğitim Ens
titüsü tesis edilmiştir. Burada kaliteli deri üre
timinin temini, yüzücüler tarafından meydana 
getirilen kesikler sebebiyle değer düşüklükle
rinin önlenmesi ve derinin muhafaza, işleıme tek
niğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngö
rülmektedir. 

1972 yılı programı İcra Plânında 115 No. lu 
tedbirde öngörüldüğü üzere hayvan ve hayvan

sal ürünlerin destekleme alım fiyatlarının tes
piti ile ilgili çalışmalarda sorumlu Ticaret Ba
kanlığına Bakanlığımız görüşü tespit edilerek 
ibildirilmiştir. Bu çalışmalar hayvansal üretimi
nin teşviki ve yetiştiricinin desteklenmesini 
esas almaktadır. 

3. Hayvancılığın geliştirilmesi birim başına 
verimin artırılması ve kalitenin düzeltilmesi ile 
hastalıklardan arınması yönünde özellikle 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi içinde uygulan
ması öngörülen ve birinci maddede belirtilen 
projeler hazırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâ
tına iletilmiş bulunmaktadır. 

Bu projelerin uygulanması ile artan üretim 
yurt ihtiyacını karşılamakla birlikte ihraç ola
nakları da yaratacaktır. 

Kurulmakta olan Dericilik Araştırma ve Eği
tim Enstitüsü özellikle deri sanayiinde ihraca
ta dönük bir proje çalışmasıdır. 

Bilgilerinize sunulur. 
15. '— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

1969 ayılından bugüne \kadar İçel ilinde yapı
lan yatırımlara dair \soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakam Turgut \ Töker'in yazılı cevabı 
(7/1219) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun yazılı olarak Sayın 

İmar ve İskân Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1969 yılından günümüze kadar, İçel ili 

dahilinde, Bakanlığınız nerelere, ne gibi ya
tırım yapmıştır? Aynı ilde bu yıl ve bundan 
sonraki yıllar programa alman yatırımlar ne
lerdir? 

T. C 
İmar ve İskan Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 1668 

Konu : Yazılı soru önergesi 

13 . 10 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Md. 6323/47455 7/1219 sa

yı ve 19 . 9 . 1972 günlü yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargıh'nm 

taraflımdan cevaplandırılmak üzere Başkanlığı
nıza vermiş olduğu 1969 yılından bugüne kadar 
İçel ilinde yapılan ve yapılması plânlanan ya-
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tırımlara dair yazılı soru önergesine karşılık 
olarak hazırlanan cevap ve ona bağlı çizelge
den iki örnek ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Turgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı •: 1669 

13 . 10 . 1972 

ıSaym Celâl Kargılı İçel Milletvekili 

1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere 
Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulundu
ğunuz «1969 yılından günümüze kadar İçel ili 
dahilinde Bakanlığımca nerelere ve ne gibi 
yatırımların yapıldığına ve aynı ilde bu yıl 
ve bundan sonraki yıllar programına alman 

A) 1969 yılı : 

Yeri 

Merkez 
Anamur 
Anamur 
Gülnar 

B) 1970 yılı : 
Anamur (Is.) 
Anamur (Is.) 
Gülnar (Is.) 
Gülnar (Ön.) 

C) 1971 yılı : <•*; 
Merkez (Is. Ön) 
Merkez (Is. ön) 
Anamur (Is.) 
Anamur (Is.) 
Anamur i (Is.) 

D) 1972 yılı : 
Mersin (Ön.) 
Mersin (Örn.) 

Karakteristiği 

Kamulaştırma 
Teknik Yardım 
Kamu Tesisi 
Teknik Yardım 

Yol 
Elektrik 
Yol - ISU 
Kamulaştırma 

Alt Yapı Tes. 
Alt Yapı Tes. 
Yol 
Elektrik 
içme jsuyu 

,'Su 
Kanal 

yatırımların neler olduğuna» dair yazılı soru 
önergenize cevabımız ikinci maddeye çıkarıl
mıştır. 

2. I - Kamulaştırma, kamu tesisleri, teknik 
yardım, yol, su, elektrik, kanal ve diğer alt 
yapı tesisleri için yapılmış ve yapılması plân
lanmış olan yatırımlara ait çizelıge ek l 'de; 

I I - Harita, imar plânı, elektrik, içme suyu 
için belediye ve köylere yapılan ve yapılması 
plânlanan yatırımlara ait çizelge ek 2'de, 

III - Çeşitli afetler nedeniyle yapılan ya
tırımlara ait çizelge ek 3/A da, yapılması plân
lanmış yatırımlara ait çizıelge ek 3/B'de, 

IV - İller Bankasınca yapılan ve yapılma
sı plânlanan yatırımlara ait çizelge ek 4'te su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

Programlanan Ödeme Tutarı 
(TL.) (TL.) 

Uygulayıcı 
Kuruluş 

229 300 
25 000 

300 000 
25 000 

25 000 
25 000 

1 100 000 
104 000 

582 0,00 
500 000 
200 000 

74 000 
30 000 

200 300 
300 000 

229 385,48 Belediye 
12 500,— Belediye 

115 695,36 Belediye 
25 00O,— Belediye 

25 000,— Belediye 
19 205,55 Belediye 

683 087,15 Belediye 
104 000,— Beılediye 

200 00,0,— 
60 783,22 
10 799,88 

Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 
Belediye 

Belediye 
Belediye 

E) Önümüzdeki yıllarda programlanan yatırımlar : 
1973 - 1977 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemine ilişkin yatırım projeleri Bakanlığımız

ca hazırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının onayına sunulmuştur. 
Kamu uzun vadeli (1973 - 1977) programını Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabulü halinde, adı 

geçen il merkezinde; 

Not : 1971 yılı programı uygulaması 1972 yılında da devam etmektedir. 
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162 ünite kiralık, 644 ünite kredili mülk konut, 3 366 altyapısı hazır arsa dağıtımı öngörül
müştür. Bu program çerçevesinde 10 320 000 TL. konut, 40 570 000 TL. alt yapı yatırımı yapıla
cak, ayrıca önleme bölgeleri kamulaştırmasına 7 050 000 TL. harcanacaktır. 

Tarsus ilçesinde ise, 82 ünite kiralık, 324 ünite kredili mülk konut, 1 695 alt yapısı hazır arsa 
dağıtımı öngörülmüştür. Bu program çerçevesinde 5 720 000 TL. konut, 21 010 000 TL. alt yapı 
yatırımı yapılacak, ayrıca önleme bölgeleri kamulaştırmasına 4 200 000 TL. sı harcanacaktır. 

1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan ve yapılacak o;lan yatırımlar 

I - İmar uygulamaları : 
Tahsis edilen 

Yılı Belediyesi Konusu ödenek (TL.) 

1971 
II 

1971 
III 

19,69 
» 
» 
»i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 

1970 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>i 
» 
»Î 

Mut 
- Harita : 

Mersin 
- Belediyeler 
Anamur 
Bozyazı 

» 
» 
» 

Arslanköy 
Mezitli 
Namrun 

» 
Gülnar 
Gözne 

;» 
Mut 
Yaylaçukuru 
Erdemli 
Silifke 

» 
Anamur 
Bozyazı 

!» 
» 

Kazanlı 
Tömük 
Çeşmeli 
Kargıpınarı 
Mezitli 

> 
Namrun 
Gözne 
Mut 
'Silifke 

,» 

Kamulaştırma işi için 

Halihazır harita alımı (687,6 Ha.) 
fonu : 

tmar plânı 
Harita 
îmar plânı 
İçme suyu 
Elektrik 

» 
Harita 
tmar plânı 
Elektrik 
İçme suyu 

tmar plânı 
Elektrik 
İmar plânı 
Elektrik 
İçme suyu 
îmar plânı 
içme suyu 
îmar plânı 
Harita 
îmar plânı 
îçme suyu 
Harita 

» 
» 

i » 

» 
» 

îmar plânı 
îmar plânı 
îmar plânı 
İçme suyu 
Kanalizasyon 

150 000— 

129 889,92 

40 000,— 
82 000,— 
9 000,— 

100 000,— 
13 000,— 

760 000,— 
30 000,— 
24 000,— 

600 000,— 
22 000,— 
22 000.,— 

280 000,— 
8 000,— 

700 000,— 
1 014 000,— 

97 100,— 
30 000,— 
61 000,— 
70 000,— 

5 000,— 
22 000,— 
80 000,— 
80 000>,— 
80 000,— 
80 000,— 
50 000,— 

8 200,— 
30 000,— 
10 000 — 
87 500,— 
7 759,— 

68 500 — 
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Tahsis 'edilen 
Yılı Belediyesi Konusu ödenek (TL.) 

1971 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»1 
> 
» 

1971 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1972 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
»I 
» 
» 
» 
» 
» 

Anamur 
Bozyazı 

» 
Arsılanköy 

» 
Kazanlı 

» 
Tömük 

» 
Çeşmeli 
Kargıpınan 
Mezitü 
Namrun 

X 
» 

Gülnar 
» 

Gözne 
» 

Yaylaçukuru 
Bozyazı 
Limonlu 

» 
Huzurkent 
Teee 
Arslanköy 
Kazanlı 
Tömük 
Çeşmeli 
Kangıpmarı 
Mezitli 
Gülnar 
Mut 
Yaylaoukuru 

Kanalizasyon 
İmar plânı 
Elektrik 
İçme suyu 
Elektrik 
Harita 

» 
» 
» 
» 
» 

İmar plânı 
İmar plânı 
İmar plânı 
Elektrik 
Harita 
İçme suyu 
İmar plânı 
Elektrik 

:» 
İmar plânı 
Harifta 
Elektrik 
Harita 

» 
> 

İmar plânı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Harita 
İçme suyu 
İçme suyu 

66 000 — 
36 000 — 

252 000,— 
17 000,— 

230 000,— 
50 000,— 

700,— 
110 000,— 

3 80O,~ 
45 000T— 
65 000,— 
25 000,— 

1 119,— 
5 733,— 

130 000,— 
17 200,— 
99 000— 
20 000,— 
63 000 — 

100 000,— 
68 000,— 
60 000,— 
10 000,— 
35 000,— 
40 000 — 
35 ooo,— 
2 000,— 
5 000,— 
2 000 — 
2 OOO,— 
6 000,— 

650 — 
1 900,— 

30 000 — 

IV - Köy payları : 
Tahsis edilen 

Yılı İlçesi Köyü Tahsis konusu ödenek (TL.) 

1969 Erdemli Erenpmar Gazino 44 000,— 
1969 Mut Geeimli Gazino 44 000,— 
1970 Tarsus Olukkavağı Su değirmeni 20 000r— 
1971 Gülnar Büyükeceli 2 adet dükkân 20 000— 
1972 Erdemli Ayaş Gazino 25 000,— 
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İçel ili dâhilinde önümüzdeki yıllar programına alınacak yerler 

Yatırımlar 
Sıra Âfetin Konut tutarı 
No. İlçesi 

1 Tarsus 
2 Tarsus 
3 Gülnar 
4 Gü'laıar 
5 Tarsus 
6 Gülnar 
7 Erdemli 
8 Merkez 
9 Erdemli 

10 Tarsus 
11 Tarsus 
12 Tarsus 
13 Tarsus 
14 Tarsus 
15 Tarsus 
16 Gülnar 
17 Erdemli 
18 Erdemli 
19 Tarsus 
20 Gülnar 
21 Merkez 
22 Silifke 
23 Silifke 
24 SMifke 
25 Merkez 
26 Mut 
27 Merkez 
28 Mut 
29 Merkez 
30 Erdemli 
31 Merkez 
32 Merkez 
33 Silifke 

Köyü 

Reşadiye 
Köselerli 
Yanışlı 
Yenitaş 
özelbahşiş 
Köşeçobanlı 
Arslanlı 
Erçel 
Dağlı 
Pirömerli 
Çamlıyayla 
Büyrüeyri 
Yalamak 
Boğazpmar 
Korucak , 
Çukurasma 
Arsılanlı 
Karayakup 
Çukurbağ 
Ilısu 
Korucular 
Ortaköy 
Işıklı 
Kargıcak 
B>ekiralan 
Ortaköy 
Sarılar 
Malhoca 
Çukurkeşlik 
Kösbucağı 
Kocayer 
Turunçlu 
Karalıacılı 

türü 

SB M 
SB M 
YK M 
YK M 
SB M 
YK M 
KD M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
KD M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
KD M 

adedi 

26 
16 
35 
10 
69 
19 
60 
67 
28+7 
13 
27 
17 : 

24 
27 
63 
43 
43 
53 
15 
25 
23 

7 
22 
29 
28 
35 
52 

7 
8 

96 
47 
18 
75 

(10.00 TL.) 

312 
192 
420 
120 
828 
228 
720 
804 
420 
156 
324 
204 
288 
324 
756 
516 
516 
636 
180 
300 
276 

84 
264 
348 
336 
420 
624 
84 
96 

1 440 
564 
216 
900 
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Yatırımlar 
Sıra Âfetin Konut tutarı 
No. ilçesi Köyü - türü adedi (1000 TL) 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Silifke 
Erdemli 
Gülnar 
Tarsus 
Merkez 
Merkez 
Tarsus 
Tarsus 
Mut 
Gülnar 
Mut 
Erdemli 
Erdemli 
Anamur 
Silifke 
Silifke 
Silifke 
Merkez 

Karakaya 
Fakılı 
Yanışlı 
Kumdere 
Araplar 
Çandır 
Yaylaçukuru 
Köristan 
Meydan Mh. 
Gezende 
Burun 
Karamsalı 
Doğusandal 
Lonyer 
Kıça 
Sarıaydm 
Çılbayır 
öamlıyayla 

KD-YK M 
YK M 
YK M 
KD-YK M 
YK M 
KD-YK M 
YK M 
YK M 
YK O + M 
YK M 
YK O + M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 
YK M 

90 
18 
16 
20 
13 
55 
49 

•68 
4+16 

38 
30+20 
27 
10 
6 

18 
11 
6 

81 

1 080 
216 
192 
240 
156 
660 
588 
816 
360 
456 
600 
324 
120 
72 

216 
132 
72 

972 

Toplam 1 730 21 168 

Not : İşaretler; SB : 8u baskını, YK : Yer kayması, KD : Kaya düşmesi, M : Muhtemel, O : Olmuş 
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1969 yılından itibaren yapılan yatırımlar 
(30.. 8 . 1972 itibariyle) 

197 
İli : İçel (Çukurova su baskını) Proje son 

Yapını Konut Devam Başla;- tutarı ca 
ilçesi Köyü şekli sayısı Biten eden mayan (TL.) (T 

srsiin 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
Merkez (200 yangın 
evleri) 
Çavuştu 
Çandır 
Çopurlu 
Çelebili 
Çevlik 
Çiftlik 
Civanyalağı 
Danseki 
Deynek 
Dalakderesi 
Doruklu 
Düdüveren 
Emirler 
Tekke 
Tece 
Tepeköy 
Yanpar 
Yalınayak 
Kuzucu 
Esenli 
Gözne 
Grökçebelen 
Hamzabeyli) 

E. Y. Y. 

İhale 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

55 

200 
6 
1 
9 
2 
1 
7 
4 

14 
44 
7 

45 
9 
1 
1 
2 
6 
5 
2 
1 
3 
9 
1 
1 

30 

200 
5 

— 
8 
2 

— 
5 
4 

13 
33 
7 

39 
3 
1 

— 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
4 

— 
1 

15 

—. 
— 
—. 
—. 
— 

1 
2 

— 
— 
11 
—. 

3 
5 

— 
— 
— 

4 
2 

— 
— 

2 
5 
1 

—. 

10 

— 
1 
1 
1 

— • 

— • 

— 
— 

1 
— 
— 

3 
1 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
—. 

825 

5 000 
54 

9 
81 
18 
9 

63 
36 

150 
421 

63 
405 

81 
9 
9 

18 
54 
45 
18 
18 
27 

135 
9 
9 
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•••""•' İ Ç E L I 
içmesuyu tesisi : 
1. Mersin içmesuyu işi için 1969 yılında 

490 000 TL., 1970 yılında 11 000 TL. yatırım 
yapılmıştır. 

2. Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
3 500 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaat 
1973 yılında başlamak 1976 yılında ikmâl edil
mek üzere 1973 önprogramımıza teklif edilmiş
tir. 

İmar plânı işi : 
İlâve imar plânı işinin yapımına bankamız

ca devam edilmekte olup, 1971 yılı sonu genel 
masrafı 116 490,13 liradır. Ayrıca 1971 yılında 
yapılan imar plânı tadilât masrafları 35 941,35 
liradır. 

GÜLNAR 

içmesuyu tesisi : 

Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
2 500 000 TL. proje bedelli tesis 1970 yılında 
başlamak ve 1973 yılında ikmâl edilmek üzere 
1970 yılında programa alınmış ise de tesise ait 
avan projeler 26 . 11 . 1971 tarihinde tasdik edil
miş olduğundan işin inşaatı 28 .2 . 1972 tarihin
de tamamlanmıştır. 

Tesise 1972 yılında 7 000 TL. sarf edilmiş 
'Oİüp, şebeke borularının yıl içinde tahsisi dola-
yısiyle yatırımı 500 000 liraya yükselecektir. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba hidroelektrik ve şebeke tesisi 

15 . 10 . 1971 tarihinde ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır. 

Yapı işi : 
Kasabanın sinema ikmal tesisi bankamız 

1973 yılı önprogramı ile 300 000 TL. proje topla
mı üzerinden teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Halihazır harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işi 19 000 TL. 

bedelle 1971 yılında ikmal edilmiştir. 

ERDEMLİ 
içmesuyu tesisi : 
3 200 000 TL. proje bedelli kaptaj, isale, de

po ve şebekeden ibaret içmesuyu işi 1971 yılın
da ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. Tesise 
1969 yılında 891 000 TL., 1970 yılında 137 000 
TL:, 1971 yılında 252 000 TL. ve 1972 yılında 
da 55 000 TL. yatırım yapılmıştır. I 
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Elektrik tesisi : 
1 000 000 TL. proje bedelli kasaba şebeke 

tevsii ve ıslahı işi 1975 yılında ikmal edilmek 
üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Çeşitli yapı işi : 
Soğukhava tesisi : Tesis 1971 yılında ban

kamız programına girmiş olup, proje toplamı 
1 000 000 liradır. İnşaat kısmı ilgili bölge mü
dürlüğümüzce emaneten, tesisat kısmı ise ban
kamızca ihale edilmek suretiyle yapılmaktadır. 
Programa göre yıl sonuna kadar ikmal edilecek
tir. 

Harita işi : 
45 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır ha

rita alımı işi 1972 yılında tamamlanmıştır. 

ANAMUR 
içmesuyu tesisi : 
2 600 000 TL. proje bedelli kaptaj, isale, de

po ve şebekeden ibaret içmesuyu işi 1969 yılın
da işletmeye açılmıştır. Tesise 1969 yılında 
376 000 TL. 1970 yılında 40 000 TL. ve 1971 yı
lında ise 28 000 TL. yatırım yapılmıştır. 

Çeşitli yapı işi : 
Turistik tesisler : Tesis 1971 yılında banka

mız programlarına girmiş olup, proje toplamı 
1 000 000 TL. dır. Belediyesi tarafından yap
tırılan tesisin programa göre yıl sonunda biti
rilmesi gerekmektedir. 

imar plânı işi : 
Yüksek Mimar Gündüz Özdeş tarafından ya

pılan ve 26 . 12 . 1970 tarihinde tasdik edilen 
imar plânının maliyeti 105 600 TL.dır. 

Kanalizasyon işi : 
Kasaba kanalizasyon işinin arazi çalışmaları 

bitirilmiş olup, proje çalışmaları yapılmakta
dır. 

YENİCE 
içmesuyu tesisi : 

1 400 000 TL. proje bedelli kaptaj, isale, de
po ve şebekeden ibaret içmesuyu işi 1969 yılın
da işletmeye açılmıştır. Tesise 1969 yılında 
875 000 TL. 1970 yılında 56 000 TL. ve 1971 yı
lında da 2 000 TL. yatırım yapılmıştır. 

BOZYAZI 
içmesuyu tesisi : 
Keson kuyu, terfi hattı, terfi binası, moto

pomp tesisi, depo ve şebekeden ibaret 1 900 000 
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TL. proje bedelli içmesuyu tesisi 1972 yılında 
ikmal edilmek üzere 1969 yılında programa alın
mıştır. 1972 yılı yatırımı 153 000 TL. <olan iş 
ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba OG - AG. Şebeke tesisi işi 24.11.1969 

tarihinde ihale edilmiştir. Halen devam eden 
tesis programa göre 1972 yılında ikmal edilerek 
işletmeye açılacaktır. 

Kasabanın türbin grubu montajı işi 
2 . 2 . 1972 tarihinde ihale edilmiştir. Halen 
devam etmekte olup, programa göre 1972 yılında 
ikmal edilecektir. 

tmar plânı işi : 
Halen bankamızca yapımına devam edilmek

te olan imar plânının 1971 yılı sonu masrafı 
96 806,64 TL. sidir. Programa göre 1972 yılın
da ikmal edilecektir. 

Halihazır harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işi 220 000 TL. 

bedelle 1969 yılında ikmal edilmiş bulunmak
tadır. 

SİLİFKE 
içmesuyu tesisi : 
Keson kuyu ile depo arası terfi hattı inşaatı 

ikmal edilmiştir. Depo ve şebekeden ibaret 
2 000 000 TL. proje bedelli içmesuyu tesisi 1973 
yılında ikmal edilmek üzere 1971 önprogramı-
mızla teklif edilmişse de kabul edilmemiştir. 
Avan projesi 7 . 9 . 1970 tarihinde tasdik edilen 
depo ve şebekeden ibaret 2 400 000 TL. proje 
bedelli içmesuyu inşaatı 1973'te başlamak 1975 
yılında bitmek üzere 1973 yılı önprogramımızla 
yeniden teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Kanalizosyan işi : 
Kasaba kanalizasyon projesi bankamız ara

cılığı ile yaptırılmıştır. Tesis 20 000 000 TL. 
proje bedeli üzerinden 1973 yılı önprogramımız
la teklif edilmiştir. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba şebeke tevsii ve ıslahı işi 1974 yılın

da ikmal edilmek üzere 1973 yılı önprogramı
mızla teklif edilmiştir. 

Çeşitli yapı işi : 
Soğukhava tesisi : Tesis 1969 yılında banka

mız programına girmiş olup, proje toplamı 
970 000 TL. dır. Bankaraızea ihale edilmek su
retiyle yaptırılmış ve işletmeye açılmıştır. 

Sinema ikmal inşaatı : Tesis bankamız 1973 
yılı önprogrammda 500 000 TL. proje toplamı 
üzerinden teklif edilmiştir. 

MUT 
içmesuyu tesisi : 
Avan projesi 19 . 10 . 1971 tarihinde tasdik 

edilen kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
3 500 000 TL. proje bedelli içmesuyu işi 1974 yı
lında ikmal edilmek üzere 1972 yılı önprogramı
mızla teklif edilmiş ise de kabul edilmemiştir. 

Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
4 200 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
1973'te başlamak 1976 yılında ikmal edilmek 
üzere 1973 yılı önprogramımızla yeniden teklif 
edilmiştir. 

Kanalizasyon işi : 
t ik etüt raporu tanzim edilmiş bulunmak

tadır. 
Çeşitli yapı işi : 
Mut kasabası soğukhava tesisi 1971 yılında 

bankamız programına girmiş olup, proje topla
mı 850 000 TL. dır. Tesisat kısmı bankamızca 
ihale edilmek suretiyle yaptırılmakta olup, ge
çici kabulü yapılmıştır. 

İmar plânı işi : 
Yüksek Mimar Bülent Berksaıı tarafından 

yapılan ve 27 . 3 . 1970 tarihinde tasdik edilen 
imar plânının maliyeti 79 000 TL. dır., 

TARSUS 
içmesuyu tesisi : 
Avan projesi 31 . 8 . 1966 tarihinde tasdik 

edilen kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
10 000 000 TL. bedelli içmesuyu tesisi 1969, 
1970 ve 1971 yılları önprogramlarımızla teklif 
edilmiş ise de kabul edilmemiştir. Kaptaj, isa
le, depo ve şebekeden ibaret 12 000 000 TL. pro
je bedelli içmesuyu inşaatı 1973'te başlamak 
1977 yılında ikmal edilmek üzere 1973 yılı ön
programımızla yeniden teklif edilmiştir. 

Elektrik tesisi : 
Kasabanın OG - AG. şebeke tevsii işi 1967 

yılında ihale edilmiş olup, belediyesi tarafın
dan yaptırılmaktadır. Programa göre 1972 yı
lında ikmali gerekmektedir. 

Çeşitli1 yapı işi : 
Soğuk hava tesisi : Tesis 1970 yılında ban

kamız programına girmiş 'olup, proje toplamı 
1 675 000 liradır. Belediyesince yaptırılmakta 
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olup tesisin programa göre yıl sonunda bitiril
mesi gerekmektedir. 

İmar plânı işi : 
Bankamız 1972 yılı programında olup, proje 

bedeli 500 000 TL. dır. Henüz ihale edilmemiş
tir. 

Harita işi : 
Bankamız 1971 yılı programında yer alan 

kasaba halihazır harita alımı işi halen devam 
etmekte olup, proje toplamı 950 000 TL. dır. 

KARGAPINARI 
İçmesuyu tesisi : 

Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
2 500 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
1973 yılında başlamak ve 1975 yılında ikmal 
edilmek üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba şebeke tevsii ve ıslahı işi 1974 yılın

da ikmal edilmek üzere 600 000 TL. proje bedeli 
ile 1973 yılı önprogramımızla teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

İmar plânı işi : 
Bankamız 1972 yılı programında olup, proje 

bedeli l l ö 000 TL. dır. Henüz ihale edilmemiş
tir. 

Harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işi 29.11.1971 

tarihinde tasdik edilmiş. Yapılan yatırım 
144 000 TL. dır. 

YAYLAÇUKURU 
içmesuyu tesisi : 
Halen proje çalışmaları yapılmaktadır. Yeral

tı suyu araştırılması için 7 nci Bölge Müdürlü
ğümüz emrine 30 000 TL. havale edilmiştir. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba enerji nakil hattı ve şebeke tesisi 

26 . 1 . 1972 tarihinde ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır. 

HUZURKENT 
içmesuyu tesisi : 
Kasaba içmesuyu işinin ıslahı için 1972 yılın

da belediyesine 25 000 TL. yardımda bulunul
muştur. Nüfusu 3 000'den az olduğundan içme
suyu konusu işi bankamız iştigal sahası dışında 
bulunmaktadır. 

Çeşitli yapı işi : 
Hal tesisi : Kasaba hal tesisi bankamız 1973 

yılı önprogrammda 500 000 TL. proje toplamı 
üzerinden teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işi halen devanı 

etmekte olup, proje toplamı 42 000 TL. dır. 

TAŞUCU 
içmesuyu tesisi : 

İçmesuyu işinin onarımı için 1972 yılında be
lediyesine 25 000 TL. yardımda bulunulmuştur. 
Nüfusu 3 000 den az olduğundan içmesuyu işi 
konusu bankamız iştigal sahası dışında kalmak
tadır. 

Elektrik tesisi : 

Kasaba şebeke tevsii ve ıslahı işi 1974 yılın
da ikmal edilmek üzere 1973 yılı önprogramı
mızla 600 000 TL. proje bedeli üzerinden teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

İmar plânı işi : 
Belediyesince istenilen imar plânı tadilât 

masrafı 1971 yılı sonu itibariyle 1 651,15 TL. dır. 

LİMONLU 

içmesuyu tesisi : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 

2 200 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
1973'te başlamak 1975'te ikmal edilmek üzere 
1973 yılı önprogramımızla teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işi halen devam 

edilmekte olup, proje toplamı 75 000 TL. dır. 

KAZANLT 
içmesuyu tesisi : 

Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 
2 700 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
1973'te başlamak 1975 yılında ikmal edilmek 

' üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Elektrik tesisi : 
Kasabanın şebeke tevsii ve ıslahı işi 1974 yı

lında ikmal edilmek üzere 1973 yılı önprogramı
mızla 600 000 TL. proje toplamı üzerinden teklif 
edilmiştir. 
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imar plânı işi : 
İmar plânı işi 24 . 8 . 1972 tarihinde Yüksek 

Mimar Halis Pektaş'a 44 950 TL. bedelle ihale 
edilmiştir. Programa göre 1974 yılında ikmali 
g e re kine kt e di r. 

Harita işi : 
Kasaba halihazır harita alımı işine 144 000 

TL. sarf edilmiş ve 1971 yılında ikmal edilmiş 
bulunmaktadır. 

TÖMÜK 
içmesuyu tesisi : 
Kaptaj, isale depo ve şebekeden ibaret 

5 500 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
1973 yılında başlamak ve 1976 yılında ikmal 
edilmek üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif 
edilmiştir. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba şebeke tevsii ve ıslahı işi 1974 yılın

da ikmal edilmek üzere 500 000 TL. proje top
lamı üzerinden 1973 yılı programımızla teklif 
edilmiştir. 

imar plânı işi : 
İmar plânı işi 24 . 8 . 1972 tarihinde Yüksek 

Mimar Mutlu Yolal'a 59 300 TL. bedelle ihale 
eclilmis bulunmaktadır. Programa göre 1974 yı
lında ikmali gerekmektedir. 

Harita işi : 
202 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır 

harita alımı işi 1971 yılında tasdik edilmiştir. 

ÇEŞMELİ 
İçmesuyu tesisi : 
Kaptaj, isale, depo ve şebekeden ibaret 

3 500 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 
i973 yılında başlamak ve 1976 yılında ikmal 
edilmek üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif 
edilmiştir. 

İmar plânı işi : 
Kasaba imar plânı işi bankamız 1972 yılı 

programında olup, proje bedeli 110 000 liradır. 
Henüz ihale edilmemiştir. Programa göre 1974 
yılında ikmal edilecektir. 

Harita işi : 
118 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır 

harita alımı işi 1971 yılında tasdik edilmiştir. 

ARSLANKöY 
, İçmesuyu tesisi : 

Kaptaj isale, depo ve şebekeden ibaret 
1 200 000 TL. proje bedelli içmesuyu inşaatı 

1973 yılında başlamak ve 1974 yılında ikmal 
edilmek üzere 1973 yılı önprogramımızla teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Elektrik tesisi : 
Kasaba enerji nakil hattı ve şebeke tesisi 

işi 15 . 8 . 1971 tarihinde ikmal edilerek işletme
ye açılmıştır. 

Harita işi : 
'200 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır 

harita alımı işi halen devam etmekte olup, prog
rama göre 1974 yılında tasdik edilecektir. 

MEZİTLİ 
İçmesuyu tesisi : 
Kasaba nüfusu 3 000'den az olduğundan iç

mesuyu işi bankamız iştigal sahası dışındadır. 
İmar plânı işi : 
İmar plânı işi 1972 yılı programımızda >olup, 

proje bedeli 126 000 liradır. Taşkın nedeniyle 
henüz ihale edilememiştir. 

Harita işi : 
88 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır ha

rita alım. işi 1970 yılında tasdik edilmiştir. 

TECE 
İçmesuyu tesisi : 
Kasaba nüfusu 3 000'den az olduğundan iç-

L:osuyu konusu işi bankamız iştigal sahası dışın
dadır. 

Harita işi : 
200 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır 

harita alımı işi bankamız 1972 yılı programında 
olup, halen devam etmektedir. Programa göre 
1974 yılında ikmal edilecektir. 

GÖZNE 
İçmesuyu tesisi : 
Kasaba nüfusu 3 000'den az olduğundan iç

mesuyu konusu işi bankamız iştigal sahası dı
şında kalmaktadır. 

Elektrik tesisi : 
900 000 TL. proje bedelli kasaba enerji nakil 

hattı ve şebeke tesisi işi 12 . 8 . 1971 tarihinde 
ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. 

500 000 TL. proje bedelli şebeke tevsii işi ise 
1974 yılında ikmal edilmek üzere 1973 yılı ön
programımızla teklif edilmiştir. 

İmar plânı işi : 
Yüksek Mimar Ergim Un aran tarafından ya

pılan ve 4 . 7 . 1972 tarihinde tasdik edilen plâ
nının maliyeti 47 900 TL. dır. 
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ZEYNE 
Elektrik tesisi : 
800 000 TL. proje bedelli şehir şebekesi 1974 

yılında ikmal edilmek üzere 1973 yılı önprogra-
mımızla teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Harita işi : 
80 000 TL. proje bedelli kasaba halihazır ha

rita alımı işi 1973 yılı önprogramımızla teki i f 
edilmiş bulunmaktadır. 

ÇAMLI YAYLA 
Elektrik tesisi : 
3 600 000 TL. proje bedelli enerji nakil hat

tı ve şebeke tesisi işi 26 . 11 . 1968 tarihinde 
ihale edilmiştir. Programa göre 1972 yılı sonu
na kadar bitirilmesi gerekmektedir. 

NAMRUN 
imar plânı işi : 
Yüksek Mimar Ersen Gömleksizoğlu tarafın

dan yapılan ve 12 . 11 . 1971 tarihinde tasdik 
edilen imar plânının maliyeti 79 000 TL. dır. 

KOCAHASINLI - ARPAÇBAHŞİŞ -
KUSKAN - SEBİL 

Harita işleri : 
100 000 TL. proje bedelli Kocahasanlı, 

100 000 TL. proje bedelli Arpaçbahşiş, 100 000 
TL. proje bedelli Kuskan ve 100 000 TL. proje 
bedelli Sebil kasabaları halihazır harita alımı 
işi bankamız 1973 yılı önprogramı ile teklif edil
miş bulunmaktadır. 

16. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, her 
yıl kaybolan 10 milyon baş koyuna dair soru 
önergesi ve Başbakan adına llyas Karaöz'ün 
yazılı cevabı (7/1221) 

Millet Meclisıi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazıilı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Türkiye dünyada en çok hayvan varlığına 
sahip ülkelerden birisi olmasına rağmen, Ke
ban'da yaptığınız konuşmada, «Hayvancılığımı
zı bugünkü haliyle bırakmayız aksi halde Tür
kiye 1980 yılında «et ithal yetmek ımecburiyetin-
de kalacaktır.» demişsiniz. 

öte yandan, Tarım Bakanına yönelttiğim 
yazılı sorulara aldığım cevaplarda ise, hayvan
cılığımız açısından korkunç bir gerçek ortaya 
çıkmıştır. Bu gerçek şudur: Bakandan aldığım 
cevaba göre, Türkiye'de her yıl 10 milyon ko
yun ve kuzu varlığımızın artması icabederken, 
her yıl artması ieabeden 10 milyon baş hayvan 
ve kuzunun yok olduğu, meydanda bulunmadı
ğı ortaya çıkmaktadır. 

Her yıl kaybolan ve nereye gittiği bilinme
yen bu koyun ve kuzuların ihraç tutarı ise or
talama 400 milyon dolar etmektedir. 

Ayrıca her yıl Türkiye'ıde 3,5 (milyon baş 
civarında kuzu kesimi yapılmakta ve önemli 
miktarda süt danası kesimi olmaktadır. 

Hayvancılığımızı bu durumda bırakamaya
cağımızı söylediğinize göre : 

1. Her yıl ortadan kaybolan bu 10 milyon 
baş koyun ve kuzu varlığımızın nereye glttiğd 
ve ne olduğu hakkında Hükümetiniz bugüne 
kadar herhangi bir araştırma yapmış mıdır? 

2. ISüt danası ve kuzu kesimi hayvancılığı
mızın mahfma sebebolmakta ve et buhranının 
başlıca nedenini teşkil etmektedir. Bu duruma 
engel olmak için Hükümetinizin süt danası ve 
kuzu (kesiminin yasaklanması yolunda herhangi 
bir çalışma var mıdır? Var ise, bu çalışmalar 
ne safhadadır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

•özel Kalem Müd. 
Sayı : 1242 - 74890 

13 . 11 . 1972 

Konu : Celâl Kargılı'nm önergesi 

İlgi : Başbakanlığa hitaben yazı'lan 19.9.1972 
tarih Kanunlar Müdürlüğü 6327-47531-7/1221 
sayılı yazı. 

Her yıl kaybolan 10 milyon baş koyuna dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Sayın Baş
bakana yönelttiği ve Bakanlığımızca cevaplan
dırılması tensibolunan yazılı soru önergesi ce
vabının iki nüsha olarak lekliee sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

tlyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

Her yıl kaybolan 10 ınıilyon baş hayvana dair 
İçel.. Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm Sayın 
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Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbaikanımız 
tarafından cevaplandırılması tensibolunan ya

zılı soru önergesi cevabı 

1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, 
hayvancılık bölümünde (sayfa 328-336) Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde biriım 
başına verimin geliş mesane paralel olarak, çe
şitli türlerde sayıca da artışlar oildıığu belirtil
mektedir. 

Bu sayıca artış, koyun türünde Beş Yıllık 
dönem için % 10.3'tür. 

Bunun baş olarak miktarı ise 4 246 000'ıdür. 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için ise hay

vancılıkta sayıca artış yılda % 1-2.2 olacağı 
tahmin 'edilmiştir. 

Ancak, İkinci Beş Yıllık Plân dönemiyle il
gili istatistik rakamlar bu sayıca artışın ger-
çekleşımediğini ortaya koymalktadır. 

Bu istatistikler aşağıdadır. 
Artış 

Yıl Koyun (Baş) % 

1967 
1968 
1969 
1970 

35 878 000 
36 587 000 
36 351 000 
36 471 000 

100 
102 
102 
102 

Kaynak : D. 1. E. 
Yukarıdaki rakamlarda görüleceği gibi, 

3 ncü Beş Yıllık dönemde artış yaklaşık olarak 
% 2'dir. Bunun sayı olarak miktarı ise, sadece 
593 000 baştır. 

Bu bakımdan, sayıca yıllık artış yönünden 
10 milyon başlık bir rakam söz konusu olamaz. 

Koyunu kesim yönünden incelersek, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında kasaplığa ayrıla
cak koyun - kuzu miktarı için öngörülen kabul
ler esas alındığında, kasaplık .miktar yıllara gö
re şöyledir : 

Kasaplığa 
Kasaplık ayrılacak 

Yıl Koyun (Baş) güç % miktar '(Baş) 

1967! 35 878 000 38.20 
19G8 36 587 O00 38.46 
1969 36 351 OC'O 38.72 
1970 36 471 000 38.88 

Kaynak : 
1. D. I. E. İstatistikleri 
2. D. P. T. kabulleri 

13 703 396 
,14 071 3601 

14, 075 107 
14 179 924 

Kasaplığa ayrılan bu miktarın, aşağıda gös
terilen kısmı mezbahalarda kesilmektedir. 

Mezbahalarda kesilen koyun - kuzu ımiktarı 
(Baş) 

Kuzu! 
Yıl Koyun (Baş) (Baş) Toplam (Baş) 

1967 2 723 591ı 2 444 954 5 168 545 
1968 2 824 355 ,2 512 689 5 337 044 
1969 3 046 430 2 877 830 5 924 260 
1970 3 197 954 3 514 686 5 712 640 

Kaynak : D. î. E. İstatistikleri 
Kasaplığa ayrılan koyun miktarının 357 333 

başı ihracata gitmekte, geri kalan 8 milyon ci
varındaki koyun, kuzu da mezbaha dışı kesil
mektedir. 

Bilindiği gibi, yurdumuzun ancak 750 il, il
çe, bucak ve köyünde ımezbaha vardır. 

Mezbaha bulunmayan yerler ihtiyaçlarını 
mezbaha dışı kesimlerle sağlamaktadırlar. 

Bu bakımdan da 10 <mıilyon başlık bir kayıp 
söz konusu olmamaktadır. 

Koyunu hayvan hastalıkları yönünden aldı
ğımız takdirde, İkinci Beş Yıllık Kalkmmıa Plâ
nı kabullerine göre çeşitli nedenlerden dolayı 
yıllara göre aşağıdaki oranlarda ölüm husule 
geleceği kabul edilmiştir. 

Yıl 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Ölüm oranı % 

14 
13,8 
,13,6 
13,4 
13,2 
13 

Eğer söz konusu önergede üzerinde durulan 
husus bu kayıp ise bunun miktarı da yaklaşık 
olarak şöyledir : 

Yıl 

1967 
1968 
1969 
1970 

ölüm miktarı 
(Baş) 

5 022 920 
5, 049 006 
4 943 736 
4 814 172 

Ancak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da belirtildiği gibi, bu ölümler, daha çok yavru 
ve genç hayvanlarda bakımsızlık ve yemsizlik 
nedeni ile husule gelmektedir. 
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Söz 'konusu plânın 331 nci sayfasında belir
tildiği gibi, Veteriner hizmetlerindeki gelişme 
ve hastalıklarla mücadelede etkililiğin artışı 
sonucu, 1967'de 8.4 milyon Kg. et kaybı önlen
miş iken, 1972'de 24.3 milyon Kg. et kaybı ön
lenecektir. 

Fakat hastalıklarla mücadele yönünden Ve
teriner Hizmetlerindeki bu hızlı gelişmeye kar
gılık yem açığı hâlâ devam etmektedir. 

Yem durumu 

(Milyon Ton) 
İhtiyaç Karşılanan Açık 

Kaba Kesif Kaba Kesif Kaba Kesif 
yeni yem yemi yem yem yem 

52.5 17.2 1.7.1. 3.5 34.4 13.7 

Sonuç olarak teorik yönden varsayılan 
ölümler nedeni ile de 10 milyon baş koyun ve 
kuzu kaybı söz konusu değildir. 

2. Gene hayvan kesimleri bir yandan et 
kaybı bir yandan da hayvancılığın geleceğini 
tehdit etmSesi bakımlarından önem taşımaktadır. 

Konu, 1972 icra plânı 116 No. lu tedbirde de 
ele alınarak genç hayvan kesimlerinin önlen
mesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu 
sorunu çözümleyecek yasaların hazırlanması 
öngörülmüştür. 

Bu nedenlerde; önce mezbahalarda kuzu ke
simleri tele alınmış ve 12 Kg. olan canlı ağırlık 
16 Kg. a çıkarılarak ilgililere talimat veril
miştir. 

Bunun yanında halen Millet Meclisinde gö
rüşülmek: için sıra bekleyen Hayvan sağlık za
bıtası kanun tasarısında da, genç hayvan ke
simlerini önleyecek hükümler getirilmiş olup, 
kanun kesinleştiğinde daha etkin tedbir alına
bilecektir. 

Eriken kuzu kesimlerini önlemek içini, Ba
kanlığımızca konunun ekonomik yönünü kapsa
yan ve üreticilere yeterli imkânlar sağlayacak 
projeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu amaçla, 
erken kuzu-kesimlerinin en çok olduğu Trakya, 
Marmara ve Ege bölgelerinde uygulamak: ve il
lerde bütün kuzu yetiştirme bölgelerine teşmil 
edilmek üzere bir ikuzu besisi projesi hazırlan
mıştır. 

Bu projenin tatbikatına 1972 - 73 kuzu 
mevsimi için Kırklareli, Edirnıe, Tekirdağ, İstan
bul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Balıkesir, Çanak

kale, Aydın, İzmir ve Manisa illerinde başlan
mıştır. Bu illerde, kuzu besisi üç şekilde yapıla
caktır. 

1. Bakanlığımıza bağlı yetiştirme kurum
ları bünyesinde, 

2. Bu yetiştirme kurumlarının yardım ve 
önderliğiyle çevrelerindeki kuzu yetiştiricileri 
işletmelerinde, 

3. Bakanlığımız iller teşkilâtının yardım ve 
önderliğiyle bölgelerindeki kuzu yetiştiricileri
nin işletmelerimde. 

Kuzu besisi yapacak şahıslar Ziraat Banka
sı vasıtasıyle kredilendirilecek, kuzu besi süre
si 60 - 90 gün devam edecektir. 

Besiye alınacak kuzular genellikle 1 aylık 
olacak, besi sonunda bunların em az 25 Ikg. canlı 
ağırlığa ulaşması sağlanacaktır. 

1972 - 731 döneminde, yaklaşık olarak 300 bin 
baş kuzunun besiye alınması öngörülmektedir. 

Herki yıllarda proje bölgeleri genişletilip 
kuzu sayısı artırılacaktır. 

Kuzu asgarî kesim ağırlığının 12 kg. dan 16 
ikg.'a çıkarılması ve besi projesi uygulaması ile 
millî ekonomiye yapılan katkı şöyledir: 

(1970 yılı kesim rakamlarına göre) 
1. — 3 514 686 baş X 4 kg. = 14 058 744 kg. 

canlı ağırlık 

2. — 14 058 744 kg. canlı ağ. X f/c 60 = 
8 435 246 Ikg. 

et 
3. — 14 058 744 kg. canlı ağ. X 13 TL. = 

182 763 672 TL. 
Deri değeri artışından 
4 . - 3 514 686 baş X 20 TL. = 70 293 720 TL. 

TOPLAM 253 057 392 TL. 
Kuzu besi projesi ile kazanılacak ekonomik 

değer : 
1. ı300 000 baş ikuzu X 9 kg. canlı ağırlık = 

2 700 000 kg. 
2. 2 700 000 kg. canlı ağırlık X '% 60 = 

1.620 000 ıkg.-et 
3. 2 700 000 kg. canlı ağırlık X 13 TL. = 

35 100 000 TL. 
4. Deriden 3 000 000 baş X 10 TL. = 

3 000 000 TL. 
GENEL TOPLAM 291157 392 TL. 

Mustafa Durusoy 
Veteriner İşleri Genel Müdürü 
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17. — İçel Milletvekili Celâl KargıZı'nm, ta
rım ürünlerimizin hammadde olarak ihracından 
doğan döviz kaybı miktarına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Naim TahV 
nun yazık cevabı (7/1222) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Baş'bakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
öelfıl Kargılı 

1. Tarım ürünlerimizin işlenmiş ve .mamul 
mal olarak ihraccdilmeleri yerine, haıiMinadde 
olarak ihracedilmesi yüzünden yılda ne miktar 
döviz kaybımız olmaktadır? 

2., Hükümetimiz pamuk ve tütün gibi ta
rım ürünlerimizin işlenmemiş olarak ihracına 
son vermeyi düşünmekte midir? Düşünmekte. 
ise, l)iı hususu ne zaman tahakkuk ettirecektir? 

3. Türkiye'yi hammadde ihraceden du
rumdan. kurtararak mamul .mal ihraceden ülke 
durumuna getirnmek için Hükümetimiz ne gibi 
tedbirler almayı düşünm ektedir? Ve bu yolda 
ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Genel (Sekreterliği! 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19.C0Ö - 1667Ö 

15 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa, muhatap 19 . 9 . 1972 
gün ve 6328/47532-7/1222 sayılı yazınız ve eki. 

Başbakanlığın 25 . 9 . 1972 gün ve 77-66/ 
9708 sayılı yazıları ile Bakanlığımızca cevap
landırılması uygun görülen İçel Milletvekili 
Celâl Kargılımın «tarım ürünlerimizin hammad
de ihracından doğan döviz kaybı»1 ile ilgili ya
zılı soru önergesi hakkında Bakanlığımız görü
şü iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Naim. Taht 
Ticaret Bakanı 

(Soru 1. — Tarım (ürünlerimizin işlenmiş ve 
maunu] mal olarak ihraeedilmclerf yerine, ham-) 

madde olarak ihracedilmesi yüzünden yılda ne 
miktar döviz kaybımız olmaktadır. 

Cevap 1. — Gerek Hükümet politikasında, 
gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 
Programlarda tarım ürünlerimizin işlenmiş 
olarak ihracı öngörülmektedir. 

Nitekim, plânın «İmalât .Sanayii» bölümün
de ilkeler başlığı altında (madde 6) «Dış talebi 
olan tarım . . . . . ürünlerinin mlümkün olduğu 
kadar fazla ölçüde yurt içi imalât sanayiinde 
işlendikten sonra ihracedilmesi esastır» hükmü 
yer almakta ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı hedefleri ve stratejisinin, hedeflerle ilgili 
bölümde (madde 33) («Bugün ham/madde olarak 
ihracedilen özellikle tarımsal ürünlerin işlen
miş veya yarı işlenmiş olarak ihracı geliştirile-' 
çektir.»' denilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda belirtilen bu husus
lar Bakanlık ve Hükümet olarak teşvik edil
mektedir. Bu konuda iki anayol takibedilmek-
tedir. 

i) Kapasiteyi arttırmak, 
ii) İhracatta kolaylıklar ve imkânlar sağ

lamak, 
Tarım ürünlerinin işlenmiş ve mamul olarak 

ihracı için kapasitenin arttırılması konusunda 
aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır. 

a) '474 sayılı Kanuna dayanılarak yatırım, 
.mallarına gümrük muafiyeti ve gümrük vergi
leri taksitlendirilmesi yapılmaktadır. 

b)i İhracata dönük yatırımlara 6224 sayılı 
Kanun uyarınca dış kredilerden yararlanma 
olanağı sağlanmıştır. 

e) Plân ve programlara uygun ve teşvik 
belgesi olan yatırımlara indirim sağlanmakta ve 
bu indirim geri kalmış bölgeler için % 50 gibi 
yüksek bir oranda uygulanmaktadır. 

d ) Yatırım için teşvik belgesi alanlara dö
viz tahsisi yapılmaktadır. 

ıe) Teşvik belgesi olan yatırımlara orta va
deli iç kredilerden yararlanma olanağı sağlan
maktadır. 

f) Projesi uygun görülen yatırımlara Sa
nayi Kalkınma Bankası dış finansman için kre
di açım/aktadır. 

Tarım ürünlerinin işlenmesi olanaklarının 
sağlanması yönünden kapasitenin artırılması için 
tanınan kolaylıklar yanında ihracatın da artırıl
ması için gerekli tedbîrler de alınmıştır. Bunun-
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la -beraber ihracat için en önemli* teşvik tedbiri 
vergi iadesi uygulaması olan bu konu cevap 
3'te ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Bunların dışında İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezi de (İGEME) standartlar, alıcı bulma ve 
pazarlama yönünden ihracatçılara büyük ölçüde 
yardımcı olmaktadır. 

Bu şekilde tarım ürünlerimizin mamul olarak 
ihracı ve kapasite yaratma kolaylıkları tedbirleri 
yanında, hammadde olarak ihraç edilmesi yönün
den yılda ne miktar döviz kaybımızın olacağı 
hususunun ayrıntılı bir şekilde hesaplanması bü
yük müşkülât arz etmektedir. Ancak, bu konuda 
pamuk örnek olarak verilebilir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Sosyal Plânlama Dairesi, Araştırma 
Şubesi, Uluslararası Gelişmeleri Değerlendirme 
Biriminin «Pamuk ve pamuklu maddeler ihra
catı gelişmeleri üzerinde bir değerlendirme» adı 
çalışmasında pamuğun ham iplik veya dokuma 
olarak ihracedilmesinin avantajları şu şekilde sı
ralanmıştır. 

(i) Bir kilo pamuk yerine, kayıpları da da
hil, bir kilo pamuk ipliği ihraeedilirse <% 25 ora
nında bir katma değer artışı sağlanabilir. 

(ii) Bir kilo pamuk yerine bir kilo pamuk
lu dokuma ihracedildiğinde bu artış % 100 ol
maktadır. 

..(iii) Bir kilo pamuk yerine konfeksiyon ih
racedildiğinde % 300 oranında bir katma değer 
artışı elde edilmektedir. 

Pamuk örneğinden de anlaşılacağı üzere ta
rım ürünlerimizin işlenmiş ve mamul mal olarak 

1. Karde edilmiş 
1967 1968 

ihracında % 300' varan katma değer artışı elde 
edilebilmektedir. 

Ancak, alınmış ve alınacak bu tedbirlere rağ
men tarım ürünlerimizin tamamının işlenmiş ve 
mamul halde dış pazarlara sevk edilmesi müm
kün olmayıp, daha bir süre bir kısmının işlenme
den ihraçlarında da zaruret bulunmaktadır. 

Soru 2: Hükümetimizin pamuk ve tütün gibi 
tarım üranlerimifcin işlenmemiş olarak ihracına 
son vermeyi düşünmekte midir? Düşünmekte ise, 
bu husus ne zaman tahakkuk ettirecektir! 

Cevap 2 : Konu pamuk ve tütün olarak ay
rıntılı bir şekilde aşağıda incelenmiştir. 

Diğer bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi 
pamuğun da işlenmiş olarak ihracına önem ve
rilmektedir. Nitekim pamuk ihraç politikamız 
geçen yıl pamuklarımızı mümkün olan en yük
sek fiyatla satarak döviz 'gelirimizi maksimize 
etmek buna ımukabil pamuk ipliği ve pamuklu 
dokumalara yapılan vergi iadeleri ile ucuza ih
raç etmek suretiyle Avrupa piyasası ile rekabet 
edebilir hale getirmek olmuştur. Hampamuk 
ihraeatının1 bir kısmını pamuk ipliği ve pamuk
lu mensucata yöneltnijek isteyen ülkemizin, özel
likle Avrupa Ekonomik Topluluğu bünyesindeki 
rakipleri Belçika ve İtalya'dır. Bu şekilde ge
lişmiş ülkelerin iplik ve mensucat pazarlarına 
hâkimi olması, pamuk mamulleri ihracatımızda 
ortaya çıkabilecek güçlüklerin nıe derece oldu
ğunu gösterebilir. Bununla beraber alınan ted
birler ve uygulanan politikanın da etkisiyle iş
lenmiş pamuk ve mamulleri ihracatımız aşağıda 
da görüleceği üzere yıldan yıla büyük gelişme
ler göstermektedir. 

($ -olarak) 
1969 1970 1971 

pamuk 38 658 
2. Pamuk ipliği 
3. Pamuklu mensucat 502 612 

TOPLAM 541 270 

475 029 
3 457 361 

3 932 390 

7 693 
6 826 458 
4 779 835 

11 613 98G 

14 888 601 
4 922 392 

19 810 993 

230 530 
19 104 521 
7 660 995 

26 996 046 

1967 yılından bu yana pamuk mamullerinde 
gerek toplam olarak, gerek kalem olarak de
vamlı ve büyük bir artış görülmektedir. 
Öte yandan pamuk mamullerin&ı ilıdaeatını teş

vik etmek üzere 7/1115 sayılı Karamaime ve bu
nu tadili eden 7/1864 sayılı Kararname ile vergi 
iadesinden yararkmıııa olanağı sağlanomşıtır. 

I - !% 40 vergi iadesinden yararlanan pa
muk mamulleri : 

— Topu ve/veya ipliği boyalı, baskılı ve / 
veya şardonlu bezler, 

—• öael apreli ve/veya çekmezlik kazandırıl
mış yüksek kaliteli bezler, 
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—• İleri safhada işlenmiş kaliteli pamuklu 
konfeksiyon; (Kadın - erkek giyim 'eşyası) 

—• % 100 pamuklu im.ufJ.on, 
—• Pamuk ipliğinden 'mamul fanila kumaş

lar, 
-— Hambez, 

II - % 35 vergi iadesinden, yararlanan pa
muk mamulleri : 

— Kaşarlı ve/veya merserize bezler ve bu 
bezlerden mamul konfeksiyon, 

— Havlu bezler ve havlu konfeksiyon, 
-^ Kadife bez, 

•—• Merserize çorap (Kadın - erkek - çocuk) 
—• Merserize trikotaj mamulleri, 
I I I - % 25 vergi iadesinden yararlanan1 pa

muk mamulleri : 
— 30 ve "daha yukarı İngiliz numaralı pa

muk iplikleri, 
IV - '•% 15 vergi iadesinden yararlanan pa

muk mamulleri : 
. > — 6 ilâ 29 İngiliz numaralı paımuk iplikleri, 

b) Tütün : 

Tütünde ülkemizde monopol rejimi carî oldu
ğundan, pamükdan farklılık göstermektedir. 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli-Kanununun 
38/a maddesi gereğince «yurt içinde tüketim 
için tütün, tömbeki kıymak, sigara, yaprak si
garası, enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış 
tütün yapmak ve bunlar alâmeti fariikalı kutu
larda veya paketlerde satışa hazırlamak ve sat
mak devlet tekelindedir. Bu tekel Tekel İdare
si tarafından işletilir.» Ancak aynı Kanunun 
38/d maddesi gereğince «Tüccar yeterliliği ve 
niteliği bulunan özel ve tüzel kişilerle Tütün 
Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge birlikleri 
ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, yal
nız yabancı memleketlere satılmak üzere (a) 
fıkrasında sayılan maddeleri yapmak için. Güm
rük ve Tekel Bakanlığının izni ile fabrika aça
bilirler.» 

Tütün mamullerinin neler olduğu aşağıda 
belirtilmiştir. 

Bunllar : • " 
(i) Sigara 
(ii) Puro 
(iii) Pipo ve kıyılmış tütün 
(iv) Diğer tütün mamulleri (Tömbeki, çiğ

neme tütünü, şnfiye, vs.) dir; 

Ülkemizde tütün stok bırakan bir ürün ol
makla beraber, tütün mamulleri yönünden üre
tim teçhizat ve kapasitesi yetersizdir. 

Üretimde dar boğazlar özellikle filtreli siga
ralarda ortaya çıkmakta ve iç tüketim bile zor 
karşılanmaktadır. 

Bu konuda alman tedbirler meyanmda 
25 . 10 . 1971 tarih ve 7/3320 sayılı Kararname 
ile «Tekel Genel Müdürlüğü tarafından! yeniden 
kurulacak, tevsi edilecek veya onarılacak, fab
rika, atelye ve tuzlaların makine ve teçhizatı 
ile aynı Genel Müdürlüğün her çeşit mamulâtın-
da kullanılan malzemenin! ithal bedelleri, Tekel 
Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye, Dış Eko
nomik İlişkiler ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larının müşterek kararı ile kısmen veya tama
men tütünı ihracı suretiyle» karşılanma kolaylığı 
sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere dünya sigara içme alışkanlı
ğında 2 nei Dünya Savaşı sıraları ve daha son
raki yıllarda değişiklik olmuş ve Şark tipi tütün 
yerine Virginia ve Burley tipi tütünler tercih 
edilir duruma gelmiştir. Bunun neticesi olarak 
da sigara harmanlarında Virginia ve Burley 
tipi tütünlerin oranı artmıştır. En büyük 'alı
cımız olan Batı Almanya, savaştan sonra bu 
alışkanlık nedeniyle Şark tipi tütün ithalâtını 
azaltmıştır. Bu durum diğer ülkeler için de 
geçerlidir. Böylece ülkemizde olduğu gibi, di
ğer Şark tipi tütün üreteni ülkelerde stoklar 
meydana gelmiştir. 

Şark tütünü kendine has aroma ve diğer 
özellikleri dolayısıyle bugünJkü durumunu mu
hafaza etmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde Virginia ve Burley tipi 
tütün üretimine başlanmışsa da henüz olumlu so
n/uçlar elde edilememiştir. 

Sigara bir keyif maddesi olduğundan '•% 100 
Şark tütününden mamul sigara tüketimi veya 
Amerikan Blend tipi sigaralardaiki Şarlk tütünü 
oranının artırılması uzun vâdede gerçekleşebi
lir. 

Bununla ilgili ilk merhale olarak yurt dışın
da sigara imal ve satışı için gerekli kararlar 
alınmış ve uygulamalara geçilmiştir. 

11 . 8 . 1971 tarih ve 7/2923 sayılı Kararna
me gereğince Türk tütününden sigara imal ve 
Ortak Pazar devletleri pazarlarında satmak 
üzere Batı Almanya'da Türk ve Alman grupla-
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rımn iştiraki ile 400 000 DM.'lık sermaye ile 
bir şirket kurulmuştur. Bu şirketin Türk Gru
bunu teşkil eden 200 000 DM. TET Tütün İhra
cat - İthalât Sanayii A.Ş.'ne aittir. 

Sözkonusu şirket satın alacağı Türk tütünüm
den imal edilecek sigaraların ve Türk tütün ma-
ımulkri'nin harmanlarının münhasıran saf Türk 
tütününden hazırlanması, bu harmanlara yaban-
eı menşeli tütün katılmaması kaydı ile ve Tekel 

Genel Müdürlüğünden ad m ası şartı ile bu kuru
luşun imal ettiği sigaralar, halen Ortak Pazar 
ülkelerinde «Efes» adı altında satılmakta dır. 

Ayrıca İsviçre'de «Samsun» adı altında imal 
edilen sigaralar dış ülkelerde piyasalara arz 
edilmektedir. 

Tütün mamullerimizin son 5 yıllık 
aşağıdaki gibidir. 

ihracatı 

Değer olarak ($) 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Sigaralar 

13 773 
11 269 

5 169 
49 861 

3 153 

Sigaralar 

3 516 
2 567 
1 545 

12 657 
1 000 

Purolar 

425 
11 102 

— 
— 

398 

Miktar olarak 

Purolar 

82 
36 401 

. — 
— 
56 

Kıyılmış 
tütün 

— 
500 
— 

798 
110 

(Kg.) 

Kıyılmış 
tütün 

— 
100 
— 

150 
50 

Diğer 
tütün 

mamııllleri 

19 226 
735 
198 
— 

Diğer 
tütün 

mamııllleri 

113 546 
225 
325 
— 
— 

Toplam 

33 424 
23 606 

5 367 
50 654 
3 661 

Toplam 

1.17 144 
39 293 

1 870 
12 825 

• • 1 106 

Soru 3 : Türkiye'yi hammadde ihraceden 
durumundan kurtararak mamul mal ihraç ülke 
durumuna getirmek için Hükümetiniz ne gibi 
tedbirler almayı düşünmektedir? Ve bu yolda ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır?. 

Cevap 3 : Ülkemizden yapılan sanayi ürünle
ri ihracatını artırmak amacıyle çeşitli tedbirler 
alınmış ve alınmaktadır. Bu tedbirler daha ziya
de ihracatı ikolaylaştırmalk, belirli sektörleri teş
vik etmek suretiyle yöneltmek ve ucuz girdi sağ
lamak şeklindedir. Bunların en önemlileri etkili 
bir vergi iadesi sistemi ve ihracatçıya ucuz faizli 
kredi temini uygulamalarıdır. 

Vergi iadesi kararnamelerle saptanan mad
deler ve oranlara göre yapılmaktadır. Bu oranlar 

c/r 15 - % 40 arasında değişmektedir. İhracat 
1 200 000 doların altında yapıldığı takdirde bu 
oranlar % 10 düşürülmektedir. 

İhracatçıya ucuz faizli kredi ise mevcut faiz 
nispetinin altında faizli krediyle ihracatçıya ucuz 
girdi ve dolayısıyle maliyet düşüklüğünün temi
ni esas tutulmuştur. 

Bunlara ek olarak; 
a) Sanayi mamullerimizin krediyle ihracı

na olanak sağlanmıştır. 12 . 3 .1972 tarihli İhra
cat Yönetmeliğine Ek Yönetmeliğe göre 261 sa
yılı Kanun uyarınca vergi iadesinden yararla
nan sanayi mamullerinin (Gıda ve İçki Sanayii 
mamulleri ve Çekirdeksiz kuru üzüm hariç) yet
kili bir bankanın mal bedeli dövizlerin fiilî ihraç 
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tarihinden itibaren 9 ay içinde yurda getirebil
me olanağı tanınmıştır. 

b) Sanayi mamullerimizin Ortadoğu ve Af
rika ülkelerine olan ihracatını artırabilmek ama-
cıyle bu ülkelere ödeme kolaylıkları tanınması 
yoluna gidilmesi için çalışmalar sürdürülmekte
dir. Bu meyanda anılan ülkelerin dış ticaret re
jimlerimin özellikleri gözönünde tutularak kam
biyo mevzuatımızın ihracat bedellerinin tahsiline 
dair hükümlerinde gerekli değişikliğin yapılması 
üzerinde durulmaktadır. 

c) Ayrıca sanayi mamulleri ihracatını artır
mak için ihracata dönük sanayi kuruluşlarına 

önceli]?: verilmesi ve ihracatçılarımızın dış ülke
lerde teşkilâtlanmalarının temini çalışmaları da 
devam etmektedir. 

d) ihraç mallarımıza, özellikle sanayi ürün
lerimize yeni pazarlar bulunması ve artırılması 
amacıyle önemli dış müşavir ve ataşeliklerimizin 
personel ve teçhizat bakımından takviye edilmiş, 
Arap ve Afrika ülkelerinde yeni ti'caret ataşe
likleri ihdas edilmiştir. 

•e) İhraç mallarımızın ıbu meyanda sanayi 
ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtılması amacıy
le dış sergi ve fuarlara katılmmalktadır. 

Son yıllarda ihracata uygulanan çeşitli ted
birlerim de etkisiyle, genel ihracatımızda yapısal 
Ibir değişikliğin başladığı istatistiklerden anlaşıl
maktadır. 

Sanayi mamullerimizin toplam ihraç içindeki 
yeri yükselirken, her yıl yeni sanayi mamulleri 
ihraç mallarımıza eklenmektedir. Örneğin sanayi 
mamullerinin ihracatı 1971 yılında, 1970 yılma 
oranla % 40,5 artmış ve Ibu önemli artış sonucu 
1970 yılında sanayi ürünlerimizin genel ihracatı
mızda P/o 17,6 oranında olan payı, 1971 yılında 
% 21,5'e yükseltmiştir. 1972 Ocak-Temmuz döne
minde de sanayi ürünlerimiz bir misline yakın : 
(;% 94,3) bir artış göstermiştir, öte yandan, 
1970 yılında 125, 1972 yılında ıda 168 madde ih
raç malları listesine girmiştir. Bu yeni ihraç mal
larımızın tamamı sanayi ürünüdür. 

18. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ın, 
1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan gübre tah
mine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Ilyas 
Karaöz, Ticaret Bakanı Naim Talû ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevapları. 
(7/1223) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki siorumun Ticaret, Tarım ve 'Sana

yi bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda tavassut buyurulmasını 
saygı ile rica ederim. 

(Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Hububat taban fiyatlarının artırılması ko

nusunda, Ankara Milletvekili Sayın Şinasi öz-
dienoğlu'ıuın 26 . 6 . 1972 günü 'Mecliste gün
dem dışı yaptığı konuşmayı cevaplandıran 
Sayın Ticaret Bakanı özetle şöyle demişti: 

/«Ürünlerin fiyatlarını artırmak yerime, gir
dilerin maliyetlerini düşürmek suretiyle ted
bir almak lâzımdır. Hükümetimiz bu konuda 
hassasiyetle durmaktadır.» 

Bu 'beyana rağmen, Hükümete bağlı kuru
luşlar, köylünün ihtiyacı olaın malzemenin fi
yatlarının artırılmasına âlet ediimeıkte ve bu 
yolla bâzı açıkgöz vurguncular köylü sırtından 
milyonlar kazanmaktadır. Traktör fiyatları, 
kaşla göz arasında 6 000 liradan fazla artmış
tır. Ziraî ilâçlar hilelidir ve karaborsaya düş
müştür. Bu yıl zamanında gübre bulunama
mış veya köylünün eline çok pahalıya geçmiş
tir. Bu durumda, maliyetleri nasıl düşürecek
siniz? 

Vatandaşların bana anlattığına görie, bu yıl 
güjbre tahsisinde köylü aleyhine çeşitli oyun
lar oynanmıştır. Oysaki, Kütahya Azot Sana
yii Müessesesinde kilosu 58 kuruş olan güb
re köylünün eline 100 hattâ 125 kuruşa geeje-
'bilmiştir. Bâzı aracılara büyük tahsisler ya
pılmıştır. Bu .arada, böyle işlerle hiç ilgisi ol
maması gereken ÖEyütaİıya Sporada gübre tah
sisi yapıldığı söylenmektedir Aydın'da bâzı 
tüccarla t* Kütahya Spordan gübre satınalmış-
lardır. Bâzı haillerde, Kjütahya Spor, birinci ara
cı rolünü oynamakta, daiha sonra Kütahyalı 
bir vatandaş ikinci aracı olara'k ihtiyaç sahi
bine gübre satmaktadır. Fabrikadan doğru
dan doğruya gübre satmalın ak nıümjkün ola
mamaktadır. Büyük tahsisler kioparan ara
cılar, otel odalarına kurulmakta ve oturduk
ları yerden, kilosu 58 kuruş olan güibreyi he
men oracıkta 70 kuruşa haşkasına, devretmekte
dirler. Kütahya Spor, kendisine tahsis edilen 
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•500 ton gübreyi artırmaya çıkararak 7o kuruş
tan satmıştır. Fabrikanın ürettiği tüm gübre 
bâzı kişilerin tekelinde bulunmaktadır. Halk
tan dinlediğim, bu şikâyetler karşısında, gir
dilerin fi'yatüannı ucuzlatmak söyle dursun, 
Hükümet olarak bunların fiyatlarının artma
sına seibeibolduğunuzun farkmdamısınrz? 

1. Kütahya Spora bu yıl ve bundan önce
ki yıllarda ne kadar ton gübre tahsisi yapıl
mış/tır? Spor kulüplerini, köylü sırtından zen
gin etmeye çalışmak, memlekete ne gibi fayda 
sağlıyor? Bu metot hangi sosyal ve ekonomik 
politika gereğidir ? 

2. Bu yıl, bütün Türkiye'de kimlere, ne 
miktar gübre tahsisi yapılmıştır! Tahsisler ya
pılırken ne gibi ölçüler kullanılmıştır? Tah
sis sahipleri seçilirken tarım bölgelerinin ih
tiyaçları gözönündie tutulmuş mudur? 

,3. Tahsis alanların kaçı Kütalhya'lıdır? 
4. ;Yııkardaki iddiaların bir müfettiş ma

rifetiyle eüddî olarak in'celettirilmesi'ni düşü
nülmüşümüz? 

'5. Bu soygun gelecek yıl da devam edecek
se, Hükümet, ürün maliyetlerini hangi sihirli 
metotla düşürmeyi becerecektir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 
ıSayı : 707 - 69818 

Konu : Aydın Millet vekili' 
,Sn. M. Kemal Yılmaz'm ya
zılı soru önergesi 

14 . 10 . 1972 

jVJp-llet Meclisi Başkanlığına 
jllgi : 19 . 9 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 6329/47563-7/1223 sayılı yazı. 
-.•.Ü^T.2 yılı içinde Türkiye'de yapılaaı gübre 

tahsisine dair, Aydın Milletvekili Sayın M. Ke
mal Yılmaz'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 
soru önergesi cevaibını iki nüsha olarak ekli
ce sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

19(72 yılı içimde Türkiye'de yapılan gübre 
tahşi&iine dair, Aydın Milletvekili Sayın M, Ke
mal Yılmaz tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Tarım Bakanlığı yönünden cevabı. 

7 . 12 . 1972 0 : 3 , 

1. Memleketimizde imal ve montajı yapı
laaı traktörlerin satış fiyatları Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı tarafından tespit ve ilân edil
mektedir. 

2. 1972 yılı İlkbahar döneminde gübre fab
rikalarımızda meydana gelen arızalar ve it
halâtta meydana gelen gecikmeler sebebiyle, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde sun'i gübre 
sıkıntısı çekilmiştir. Ancaık 1972 Sonbahar ve 
1973 İlkbahar ekim dönemi ihtiyacı olan kim
yevî gübrenin tedarikinde herhangi bir sıkın
tı olmaması için gerekli bütün tedbirler za
manında alınmış bulunmaktadır. 

3. 19 Ağustos 1972 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlaman 7/4763 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararında, gerek gübre fabrikalarımızın 
üretimin muıbay&smın ve gerekse ithal suretiy
le gübre tedarikinin yalnız Türkiye Ziraî Do
natım Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri yardımlaşma 
birliği1 tarafından yapılması, öngörülmüştür. 
Bundaın böyle bu kuruluşlar dışında farikalar
dan herhangi bir şahıs veya kuruluşa gübre 
tahsis edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

4. 7/4763 sayılı Kararnameye takaddüm 
eden zamanda, gübre faibrikalarnıa, çevre çift
çisine doğrudan satış yaparak fayda sağlamak 
düşüncesiyle bir miktar gübre kontenjanı ta
nınmakta idi. Önergede bahsedilen çeşitli ku
lüp ve şahıslara yapılan tahsislerin bu kon
tenjanlardan olması gerekir ki bunun Bakan
lığımızla bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak 
Bakanlığımız, 1972 yılı İlkbaharı «Ocak - Ni
san» dönemimde gerek fabrika serbest satışla
rından ve gerek Ziraî Donatım Kurumu hisse
lerinden olmak üzere 67 ziraat odası ve "16 ziraî 
kalkındırma birlik ve kooperatiflerine 10 350 
tonu azotlu, 19 110 tonu amonyum nitrat ve 
21 176 tonu amonyum sülfat olmak üzere cem' 
an 50 636 'ton, sun'i! gübre tahsis edilmiş ve bun
lar .dışında başkaca bir tahsis yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 29 . 11 . 1972 

.Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII.-15/21204 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
ilgi : 19.9.1972 tarih ve 6329/47563-7/1223 

sayılı yazınız. 

V 
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Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmajs'ın 1972 
yılı içinde Türkiye'de yapılan gübre tahsisine 
dair yazılı soru önergesinin konusu, doğrudan 
doğruya Tarım Bakanlığı mevzuatı içinde 
bulunduğundan Önergenin Bakanlıklarınca ce
vap] andın İdi ğı mezkûr Bakanlığın 6 . 11 . 1972 
tarih ve 882 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
N'aim Talû 

Ticaret Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

payı : 9/515 
27 . 11 . 11972 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6329/47563 ve 
7/1223 sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz' 
m «1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan gübre 
'tahsisine»» dair yazılı soru önergesine Bakan
lığım, cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

,'Mesut Erez 
jSanayi ve Teknoloji Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yrıl-
maz'ın «1972 yılı içinde Türkiye'de yapılan 
gübre tahsisine» dair ilgide kayıtlı yazı
lı soru önergesine .Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının eevalbı aşağıdaki maddelerde belir
tilmiştir. 

I. - Traktör fiyatları ile ilgili cevap, 
i'1970 yılında traktörlerin perakende peşin 

fiyatı 58 500 T.L. olarak tespit edilmiştir. Bu 
satış fiyatı ile üretim müessesseleri bir kâr 
marj i sağlayamadıklarından üretim miktarla
rının azaltılmasına temayül edilmiştir; 

Zira hili'ndiği gilbi geçen senelerde gerek 
Avrupa ve gerekse Amerika'da % 10-14 arası 
fiyat artışları olmuş, bu . artışlar memleketi
mizde imâl edilen traktörler için ithali lüzum
lu aksam ve parçalanın fiyatlarını da etkile
miştir. 

Ayrıca Temmuz 1971 'de temel mallara ya
pılan zamlar maliyetleri artırmıştır. Bu suret-
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le ve işçi ücretlerinin de her- yıl artış göster
mesi nedeni ile traktör maliyetleri 58" 50Ö T.L.' 
na yaklaşmış ve yukarda belirtildiği gibi kâr 
marji hemen hemen hiç kalmamıştır. 

Yurt dışından ithal edilen ayni güçte bir 
traktörün gümrüklü maliyeti 80 000 T.L.'sı; 
gümrüksüz maliyeti 55 000 T.L.'sı olmaktadır. 
Bu değerlere % 10 ithal cı kârı % 10 ıbayi kârı 
ilâve edildiğinden ithâl traktörlerinin gümrüklü 
97 000 T.L. ve gümrüksüz 66 000 T.L. na satıl
ması gerekmektedir. 

O itibarla, ki, Bakanlığımız traktör satış 
fiyatlarında bir ayarlama yaplınıası gerektiği
ne inanarak, % 10 civarında artışın uygun ola-

1 cağına karar vermiş ve orta güçteki traktör
lerin peşin satış fiyatını (Mayıs 1972'den iti-
haren) 64 000 T.L.'sı olarak tespit etmiştir. 
Bilindiği gibi bu fiyat gazetelerde ilân edil
mek suretiyle kamuoyuna duyurulmuş, el de
ğiştirmek suretiyle fazla fiyatla, vatandaşla
rı il mağdur edilmesi önlenmeye, çalışılmıştır. 

11. - Gübre tahsisine ilişkin cevap 
1. 1972 İlkbahar döneminde gübre fabri

kalarımızda meydana gelen arızalar ve itha
lâttaki gecikmeler sebebiyle, memleketimi
zin bâzı bölgelerinde sun'i gübre sıkıntısı çe
kilmiştir. -

Ancak 1972 Sonbahar ve 1973 İlkbahar Ekim 
dönemi ihtiyacı olan kimyevî gübrelerin te
darikinde, herhangi bir sıkıntıya düşülmeme
si için gerekli tedbirler zamanında alınmış 
bulunmaktadır. 

2. 'Malûm olduğu üzere gübrenin tedarik 
ve dağıtımı hususunda 19 . 8 . 1972 tarihine ka
dar yürürlükte kalan ve güfore rejimini dü
zenleyen 24 . 8 . 1967 gün ve 6/8677 sayılı Ka
rara name ile ticarî gübrelerin tedarik ve da-
dağıtımmda görevlendirilmiş olan kuruluşla
rın dışıında; fabrika özel satışlarından ya
rarlanmak üzere hakikî ve hükmî şahıslara 
gübre alabilme olanağı sağlanmıştır. 

jBu uygulamaya göre, gübrenin tedarik ve 
dağıtımı, Tarım Bakanlığının libordinatlörlü-
ğünde üretici ve dağıtıcı kuruluşlar temsil
cilerinin iştiraki ile yapılan toplantılarda tes
pit edilen programlar dahilinde yürütülmüş
tür. 

Kütahya işletmelerine ait yıllık üretimin 
takriben % 85'i Ziraî Donatım Kurumu, Tarım 
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Kredi Kooperatifleri ve Şeker Şirketi gibi 
resmî kuruluşlara tahsis olunmuş; bakiye '% 
5'î ise dağıtımda görevli diğer kuruluşlara ve 
% lO'uda (Ceman 76 500 ton) serbest satış ile 
talep sahiplerine intikal ettirilmiştir. 

3. Önerge sahibi Sayın milletvekili söz ko
nusu ettiği hususlardan Kütahya Spora güb
re tahsisine ilişkin olarak Cumhuriyet Gaze
tesinin 16 •. 8 . 1972 tarihli nüshasında inti
şar eden haber üzerine Bakanlığımca gereken 
hassasiyet gösterilmiş olup; görevlendirilen 
bir müfettiş marifetiyle ileri sürülen iddialar 
hakkında mahallinde tetkikler yaptırılmıştır. 
Müfettiş raporuna göre; mahallinde de söy
lentilere muttali olunmakla beraber, Kütah
ya İşletmeler Müdürlüğü Satış Şefliğinde mev
cut dosyalanıl tetkikinden, Kütahya Spor ve
ya başka bir spor kulübüne gübre tahsis edil
diğine dair bir kayda raslaınmamıştır. 

4. Gübre satışlarının yukardaki kararna
meye göre yapıldığı dönemde : 

a) Kütaihya Belediyesinin 18 . 3 . 1971 ta
rih ve 1167 sayılı yazısı ille «îl ve civar ilçe
ler ile köy ziraatçilerinm fennî gübre ihti
yaçlarını ucuz olarak temin etmeleri için tan
zim satışı yapılacağı ve gülbrenin hakiki ih
tiyaç sahiplerine tevzi edileceği, satış vesi
kalarının fabrikaya ibraz edileceği» bildiri-
'lerek münasip görülecek miktar gübrenin 
tahsisi istenmiştir. Bunun üzerine Kütahya 
Azot işletmeleri Müdürlüğünce belediyeye 100 
ton tahsis yapılmıştır. 

fb) Yine mezkûr belediyenin 29 . 7 . 1971 
gün ve 2 / 816 sayılı yazısı ile tanzim satış
larının devam etmekte olduğu bunun için ye
niden gübre tahsis edilmesi istenmiştir. 

Bu talep üzerine Azot Sanayii T.A.Ş. Ge
nel Müdürlüğünün 20 . 8 . 1971 tarih ve 10 112 
sayılı yazıları ile 1971 yilııMa kullanılmak ve 
peşiln tediye kaydiyle belediyeye 500 ton da
ha gübre tahsis edilmiştir. 

Her iki talepte Sayın Ayhan Çilingiroğ-
lu'nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı zamanın
da karşılanmıştır. 

c) Aynı belediyenin, Azot 'Sanayii T.A. 
Ş. Genel Müdürlüğüne gönderdiği 20.1.1972 ta
rih ve 185 sayılı yazısı ile önceki müracaatlarda 
belirtilen hususlar tekrarlanarak 2 000 ton 
amonyum sülfat gübresinin tahsisi istenmiş

tir. Genel Müdürlükçe, tanzim satışı yapmak 
ve belge ile ihtiyaç sahiplerine ucuz gübre 
verilmesini sağlamak kaydiyle 500 ton amon
yum sülfat, gübresinin tahsisi yapılmıştır. 

Belediye Başkanlığı, 2 000 tonluk taleple
rine karşılık verilen 500 tonun yetmediğimden 
bahisle, tekrar 500 ton amonyum sülfat gübre
sinin «daha tahsisini istemiştir. Bu talep üze
rine fabrikaca amonyum sülfat yerine am,on-
yum nitrat gübresi verilebileceği bildirilerek 
tahsis yapılmış ise de; tahsisin ancak 15 tonu 
belediye mutemedi tarafından çekildiğinden 
mütebakisi iptal edilmiştir. 

'd) [Bahse konu gübreler, belediye başkan
lığının, fabrika müdürlüğüne bildirdiği mu
temetlere istenilen miktarlar üzerinden tes
lim edilmiştir. . 

e) 'İncelemelere g*öre; gerek belediyeye 
gerekse şahıslara yapılan tahsislerde bir ayı
rım gözetilmediği anlaşılmıştır. 

5. Sonuç : 
Gübre rejimini düzenleyen 24 . 8 .1967 

gün ve 6/8677 sayılı Kararnameye dayanan 
uygulamanm aksaklıklar doğurması üzerine 
19 . 8 . 1972 gün ve 7/4763 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile fabrikaların özel satış 
imkânı kaldırılmış; gerek ithalât, gerekse 
yurt içi üretimle sağlanan gübrelerin . teda
rik ve dağıtımından sadece; T. Ziraî Dona
tım Kurumu, T. Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri Birliği yetkili kılın
mıştır. Bu tedbirin gübre pazarkuımasmdaki 
aksaklıkların gideriknesini sağlayacak nite
likte olduğu şüphesizdir. 

Sora sahibi Sayın Milletvekilinin söz ko
nusu ettiği durum hakkında Türkiye çapında 
bir incelemenin yapılması Hükümetçe ele alın
mıştır. Bu cümlöden olarak Bakanlığımız, Ta
rım, Ticaret ve İçişleri bakanlıkları. Teftiş Ku
ralıları görevlendirilmek suretiyle, ticaret güb
relerinin üretim, tedarik ve dağıtımiiyle gö
revli kuruluşlar ile fabrika özel satışlarından 
igübre almış olan Ziraat Odaları ve belediye
lerin işlem ve çalışmaları incelemeye alınmış
tır. 

Tetkikler sonucunda usulsüzlük ve yol
suzluklar tespit edildiği takdirde gereken iş
lemlere tevessül olunacağı tabiîdir. 
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• M, >— Sakarya Milletvekili Hayrettin TIysal' 
m, fonduk \ve imim taban fiyatlarının yükseltil
mesinin jdüşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi w Başbakan \ve kendi adına Ticaret [Ba
ham İNaimTalû'nun yazılı cevabı (7/1225)• 

Millet Meclisi Başkan lığına; 
Aşağıdaki sorulaırımıhj sayın Başlbakan ve sa

yın Ticaret Bakam' .tarafından yazılı olarak 
cefvaplandirılimasmda aracılığmızı saygı ile di
lerim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Önemli ihraç ürünlerimizin destek alım 
fiyatları bugünlerde ilân edilecektir. Aldığı
mız bilgilere göre pamuk,T ayçiçeği, antepfıs
tığı, incir ve zeytinyağına, geçen yıla gpre % 
10 ilâ c/c 13 civarında bir zam .yapılacağı sanıl-
m'aiktadır. 

Fakat bu zammın yanı s ıraf ındık ve üzüm 
ürünlerinin fiyatlarının geçen yıltki düzeyde 
bırakılacağı söylenmektedir. 

•Bu durum yüzbinleree fındık: ve üzüm üre
ticisinin zaten ağır olan sosyo-ekonoimik şarj
larını dalha da ağırlaştıracaktır. 

. Dünya fındık üretiminin ortalama % 621si 
ülkemizde elde edilmjefctedir;- 19(07 v yılından bu 
yana yıllık ortalama olarak ihracatımızda el-
de.. edilen gelirin % 15,4!8'i içfındıktan elde 
edilmiştir. Böylece fındık, pamuktan sonra en 
önemli ihraç ürünümüz ve döviz kayna ğımuz 
'olmuştur. 

Fındık ürünümüzden,- 1967 yılından 1971 
yılına kadar 5 yılda sağladığımız döviz, 
431 787 000 dolardır. Bu Türkiye ihracatında 
yılda ortalatma 863 $74.00 dolarlık bir. önemli 
ıgelir kaynağı olmalktadır. Oysa buna rağmen 
fındık üreticisinin durumu hiçte refah düze
yinde seyiretmemiştir. 

Ülkeımizjde döviz sağlayan yoksul Türk köy* 
lüsü, yetiştirdiği bu ürünün gerçek değerini alı
yor mu? Hiç şüphesiz ki hayır. Fındıktan üzü
me dek -bütün tarım üreticisinin durumu ay
nıdır. 

Ürünlerin maliyet fiyatları dikkate alııı-
'madan destek alım fiyatları tespit edilmekte
dir. 

öübrenin karalbörsaya • intikal etmıesi nede
niyle azotlu gübrelerde fiilen ödenen fiyat 
resmî fiyatın % 50 üstündedir. Kompoze güb

re fiyatlarındaki resmî artış % 13,5 civarında
dır. İşçi ücretlerindeki bir önceki yıla nazaran 
197Ö yılında % 20 artmıştır. Üretimde kulla
nılan girdi bedellerindeki artış 1972 fındık 
maliyetini ortalama % 10 artıracaktır. ' 

Üreticinin kendi (müteşebbis kârı ve çabası 
dışında bir dekar fındık bahçesinde yaptığı 
masraf kıraçta 458..58; tabanda 541.01 lira
dır. Böylece üreticiye bir kilo fındığın mali
yeti, taiban ve kıraç ortalaması 720, yalnızca 
kıraçtaki maliyet ise 764 kuruş olmaktadır. 

Ciddî araştırma ve tespitler sonu yapılan 
ıbu hesaplara rağmen, fındık destekleme alım 
fiyatları ortak için 850 kuruş, ortak dışı 800 
kuruş olarak tespit edilmiştir. (1971/1972 dö
neminde) • • 

Bu yılda aynı fiyatlarm uygulanacağı söy
lenmektedir. Oysa (belirttiğim, maliyet hesabı 
karşısında bu yıl ortak içi taban fiyatının en 
azından 900 kuruş olması gerekmektedir. 

Dünya piyasaları konjonktürü ve bütçe 
finansmanı durumu ileri sürülerek geçen yıl
kı fiyatlar üzerinden destek alımı yapılması 
doğru değildir. 

Hükümetin bu konuda yürütmekte olduğu 
politika fındık ve üzüm üreticisini kollayıcı ve 
üreticiyi destekleyici bir politika değildir, 

İfade edildiğine göre üzümün de üreticiye 
kilosu 308 kuruşa malolmaktadır. 

Diğer taraftan fındık ihracatında sağlana
cak ^dövizlerin alışlarında dolar paritesinin 13 
lira olarak muhafazasında ısrar edilmesi hem 
ihracatımızın aleyhine ve hem de üreticileri
mizin mağduriyetine • sebebolmaktadır. Devle
tin , tarım ihraç ürünlerimizin döviz bedelin
den yaptığı bu kesinti, zaten yoksul olan üre
ticimizin emek ve hakkına el atmak demektir. 

1. Fındık ve üzüm destek alım fiyatla
rına zam yapmak zorunluğu vardır. Bu bakım
dan taban fiyatlarının mutlak yükseltilmesi 
(gerekmiyor mu? 

2. Özellikle fındık taiban fiyatının mali
yet hesaplarına göre geçen yılki düzeyde tu
tulması büyük haksızlık olacağından en azın
dan 900 kuruşa çıkarılması düşünülmüyor 
mu!. 

3. Fındık üretiminin ihracatında, gelişti
rilmesinde, planlanmasında, ihraç ve tüke
timde çeşitli kullanıma tarzları olarak ele 
alınması yönünden ne düşünülmektedir? 
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4. Bu önemli ihraç maddelerinin ihra
cından sağlanan dövizlerin alımlarında dolar 
paritesinin en azından 14 liraya çıkarılması ge-
rekmiyior mu? 

Türk 'çiftçisini kollamak' üreticinin ' yetiş
tirdiği, emek verdiği ürüne değer fiyatı ver
mek hükümetlerin, Devletin başlıca görevi 
olmalıdır. Gerçek dışı birtakım sebeplerle bu 
görevden kaçmak doğru değildir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322.91.11 - 15541 
25 . HÖ . 1972 

Konu : O. K. Üzüm ve fındık Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi*: 19 .* 9 . 1972 tarih ve 6331-47578-7/ 

1225 sayılı yazıları. 
'Sakarya Milletvekili Saym 'Hayrettin Uy-

ısal-m fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm taban 
fiyatları ile ilgili olarak Sayın Başbakan ve 
Bakanlığımıza yönelttiği 1 . 8 . 1972 tarihli 
yazılı soru önergesine verilen ve iki nüshası da 
11 . -İİO ... 1972 tarih ve 14524 sayılı yazımızla 
makamlarına sunulan cevabın, Başbakanlık Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı
nın 28 , 9 . 1972 tarih ve 77-23/9920 sayılı ta
limatları uyarınca, Sayın Başbakan ve Bakan
lığımıza ait bulunduğunu arz ederim. 

Naiııi! Talû 
Ticaret Bakanı 

Ticaret Bakanlığıi 
Bakan 11 . 10 . 1972 

14524 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şehir 

İlgi :19 . 9 . 1972 tarih ve 6331/47578/1225 
sayılı yazıları. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ve fındık taban fi
yatlarının yetersizliğine dair Sakarya Millet
vekili Sayın Hayrettin UysaPm verdiği 1.8.1972 
tarihli yazılı önergesi hakkındaki Bakanlığım 
görüşü ilişik notta sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim, Talû. 

Ticaret Bakanı 

Çekirdeksiz kuru üzüm ve fındık taban fi
yatlarının yetersizliğine dair Sakarya Milletve
kili Sayın Hayrettin Uysal'm verdiği 1.8.1972 
tarihli yazılı önergesi incelenmiştir. 

1. — 1972 - 1973 sezonunda da desteklenıe 
alımına tabi tutulan çeMrdcksiz kuru üzüm için 
9. numara- baz kabul edilmek suretiyle beher ki
loda ortaklara. 292 ve ortak dışı üreticiye 275 
kuruşluk alım fiyatı üzerinden ödeme yapılma
sı kararlaştırılmış ve uygulama esasları sapta
narak keyfiyet ilgililere duyurulmuştur. 

1971 - 1972'ile 1972 - 1973 sezonlarında baz 
•Srt. 9 numara için aynı aban fiyatı tatbik edil
miş olmakla beraber, bu sezonda diğer tipler 
için tespit edilen fiyatlar ve bunların geçen se-
nekd seviyeleri ile farkları aşağıda gösterilmiş-
th\ 

(1971 -1972 _(Kg./Kr.) (1972 -1973 (Kg./Kr.) 

Si. No. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Ortak 
içi 

272 
282 
292 
314 
347 
365 

Ortak 
dışı 

255 
265 
275 
300 
330 
350 

Ortak 
içi 

282 
• 287 

292 
332 
357 
377 

Ortak 
dışı 

265 
270 
,275 
315 
340 
360 

Görüldüğü üzere 1972 - 1973 sezonunda des
te lenroe organı tarafmdan, 

e t . 7 için 10 Kg./Kr. 
» 8 » 5 » 
» 10 » 15 » 
» 11 » 10 » 
» 12 » 10 '» 

fazla ödeme yapılacaktır. 

Buma ilâveten Türkiye OeUdrdeksiz Kuru 
Üzüm İhracatçıları Birliği nezdinde mevcut 
fondan yararlanarak üreticiye, ' 

ıSt, 8 ıNo. için kiloda 8 Kr. 
» 9 » »• » 15 » 
» 10 » » » 7 » 

eik ödeme yapılacaktır. 

Tarişin bu sezonda 60 000 ton mubayaada 
bulunacağı kabul edildiğinde, yukarda kayıtlı 
tipler, için müsltahisâlin eline uygulanan, fiyat 
faltondan dolayı 2 500 000 TL. fon hesabından 
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yapılacak ek ödemeden de 5. 580 000. TL, olmak 
üzere cem'an ortalama 8 130 000 TL. fazla para 
geçeceği hesaplanmakladır. Buna ayrıca mez
kûr tipiler dışındaki mallar için ödenecek mik
t a r da ilâve edildiğinde üretici eline geçecek 
para dana da a l ç a k t ı r . 

Tariş alımları dışında malını borsada ihra
catçıya satacak üreticinin de tevekkül edecek 
yiüsak fiyatlardan istifade edeceği tabiîdir. 

Diğer taraftan, temiz ürün alımını teşvik 
için üreticiye ödenmekte olan primlere bu sezon 
da devam edilmektedir. 

..Bunlara ilâveten^ bu sezon daüreticiden İz
mir'e kadar nakliye ve haımımaMye bedeli ola
rak yapılan kesintiden s^onra kalan miktarın 
ödenmesi şeklindeki îzıuir teslimi esasından vaz
geçilmiş ve destekleme alım kararnamelerinde 
belirtilen taban fiyatının kooperatif merkezle
rinde üreticiden alım fiyatı olarak tatıbiki ka-
rarlaştınlmışıtır. Bu durum üreticiye teslimat 
yaptığı yere göre, kiloda 3 ilâ 8 kuruşluk gelir 
sağlamaktadır. 

Esaseny Izımir borsasında tekevvün eden 
üzüm fiyatları destekleme alım fiyatlarının da 
üzerinde oluşu, üreticinin şikâyetlerini ortadan 
kaldırmaktadır. 

2. — Bilindiği üzere, 1972 - 1973 sezonunda 
Fiiskobirliğ^n % 50 randımanla'kuru değirmen
lik tombul kabuklu fındığın beher Mlosu için 
ortaklarına 850 kuruş ve ortak olmayan üretici
ye 800 Kr. ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulun
dan istihsal olunan 15 . 7 . 1972 tarih ve 7/4730 
sayılı Kararname 4 Ağustos 1972 tarih ve 14266 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunmakta
dır. 

Destelkletaıe alımına tabi diğer ınaddelerde 
olduğu gibi, fındık taban fiyatları da, Bakanlı
ğımızda, ilgili kaımu sektörü ile üretici ve ihra
catçı kuruluşlar temsilcilerinin iştiraki ile ya
pılan toplantılar neticesinde, üretici maliyetleri 
yanında dünya rekoltesi, mevcut stoklar, sürüm 
imkânları ve ekonomideki genel fiyat artışının 
üretici maliyetine yapacağı etkiler de nazara, 
alınarak tespit edilmiştir. 

Mezkûr toplantılarda, beher kilo fındık ma
liyetinin; 

Ziraat Odaları Birliğince, 
Kıraç arazi için : 764 Kr. 
Taban » » : 676 » 
Ortalatma- : 750 » 
İhracatçı birliklerince : 300 Kr. 
Tarım Bakanlığınca : 600 » 

olduğu ifade edilmiştir. 

YuikardaM rakamların tetkikinden de anla
şılacağı üzere, tespit edilmiş olan taban fîyatla-
rı, ilgili bütün kuruluşlarca ifade edilen üreti
ci maliyetinin üzerinde bıılunma'Jctadır. 

Bu durum kargısında, tespit edilen fiyatın 
değiştirilmesine mahal göralnuemektedir. 

20. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Devlet Hava Yollarının özel sektöre devredilme
sinin düşünülüp düşünülmediğim dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'-
%n yazık cevabı. (7/1226) 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba

kanı taralından yazılı olarak cevaplandırılma
sına müsaadenizi istirham ederim. 

Saygılarımla, 

İzmir Milletvekili 
Şin&si Osma 

80 . 7 . 1972 günlü, yalıuiz bık* istikametteki 
«Ankara - İstanbul 'istikametindeki» hava sefer
lerinden üçünlün - bizce malûm olmayan neden
lerle - iptali yüzlerce yolcuyu, uğurlayıcıyı ve 
karşılayıcıyı tedirjgin etmesi karşısında Bakan-
liğımzın 'tutum ve dalvraniişıııı öğrenmek istiyo
rum. 

Ceşiitili (zamanlarda meydana gelen bu gibi 
olaylar, yabancı memleketlere yapılan seferler
de buna benzer aksaklıklar Hava Yollarımız 
hakkında gerek yurt içinde gerekse yurt dışın
da çok kötü ve hattâ menfi propagandaların 
yapılmasına vesile teşkil ettiği cümlenin malû
mudur. 

Bir defasında bizzat müşahade eltıtiğim «Mü
nih - Beligrat - îstaınbul» seferini yapan Türk 
Hava Yolları ^uçağının, çdlî gecikmesi ve akıbe
tinden haber alunıamaması Beligrat Hava Mey
danında alay mevzun olmuş, benimle beraber 
orada bulunan Türkiye Büyükelçisini üzüntüle
re garketmiştir. 
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Bu hal -.gösteriyor ki bugünkü personel ve im-
kânlliarla Hava Yollarımızı çalıştıracak durum
da değiliz. Binaenaleyh : 

1. — Devleti küüSfeJtftenu kurtarmak ve itibarı
mızı daha da yitirmemek için- Devlet Hava Yol
larımızın özel sektöre devrini düşünmektemisi
niz? 

2. — Zaman zaman meydana gelen aksak
lıklarla tedirgin olan Türk Kamu-oyııntu üzün
tüden kurtarmak için neler düşünmektesiıfe ? 

3. — Bir günde, yalnız istikamette, üç sefe-
riın iptal edilmesini nıasıl izah 'buyuracaksuıız ? 

4. — Şahsen siz mesul! Bakan lolarak Hava 
Yolarımızın düzeleceğine iınanıyormusunuz ? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25 . 10 . 1972 

Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 

SHD : 5z - 3/HNK - 3253 - 13843 

'Konu : İzmir Milletvekili Şinasi 
Osmafam soru önengesi. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ligi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği 19 . 

9 . 1972 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 6333/74587 
- 7/1226 sayılı yazı. 

îlgıi yazı ekinde alman îzmir Milletvekili Şi-
aıasi Osma'nm soru önergesine hazırlanan ceva
bın ilişikte gönderildiğini bilgilerine arz ederim. 

Rıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

Millet Meclisi üyesi îzmir Milletvekili Şina-
si Osma'nan Türk Hava Yolları hakkında soru 
fönergesinin cevabı : 

iSoru : 1. — Devleti külfetteaı kurtarmak ve 
itibarımızı daha da yitirmemek için Devlet Ha-
tvıa Yollarımızın ötzel SekJtıörıe devrini düşünnıek-
tem'isiniz? 

Cevap : Türk Haya Yolları'nm özel Sektöre 
devri düşünülmemektedir. Esasen Türk Hava 
Yolları, 'kâr gayesi ile yürüttüğü ticarî faaliyet
lerin yanısıra, bu gaye ile "yapılması mümkün 
(olmayan ve Ikamu hizmeti karekteri taşıyan faa
liyetlerde de bulunmakta ve bu, İtip faaliyetleri-
riin devamı dla gerekli .görülmektedir. 

Soru : 2. —~ Zaman zaman meydana gelen 
aksaMıklaria tedîrgüı 'olan Türk Kamııöyıinıı 

(üzüntüden kurtarmak için neler düşünmektesi
niz?- . -

Cevap : THY işletmesinde zaman zaman ak
saklıklar meydana geldiği ve kamuoyunnın bun
lardan tedirgin, olduğu bir gerçektir. Uçak iş
letmeciliği, geniş çapta dış pazarlardan sağla
nan imkânlara bağlı, büyük yatırımları .gerek
tiren pahalı bir faaliyet sahasıdır. Vukubulan 
aksaklıklarda filo yetersizliği, bakım üssümün 
eksikliği, arama ve sair emniyet tedbirleri, hava 
meydanlarımızdakİ tesis ve teçhizat kifayetsiz
liği, personel eğitimi ve yetişftarilmesindeki güç
lükler ıgibi çeşitli sebepler rol oynamaktadır. 
THY filosuna yeni ve büyük kapasiteli uçakla
rın da katılması ile, 1973 yılı başlarından itiba
ren ihtiyaçları karşılayacak düzenli bir işletme
nin ^erçekleşitirümesine çalışılacaktır. 

Soru : 3. — Bir günde, yalnız bir istikamet
te, üç seferin iptal edilmesini nasıl izah buyu
racaksınız? 

Cevap : Sefer iptal ve tehMeri, uçak adedi 
yetersizliğinden ve mevcut uçakların ekonomik 
rve teknik öonürlerânin kısalması dolayısıyla sık 
sık arızalanmasından ileri gelmektedir. Bir uça
ğın bir kaç saat veya bir gün uçuş dışı kalması, 
o gün (0 uçak tarafından yapılması programlan
mış bulunan bir kaç. seferki birden, birbirine 
bağlı olarak tehir veya üpM: edilmesi zorunlu
luğum! doğurmaktadır. 

iSoru : 4. — Şahsen siz mesniil Bakanı ıdarak 
Hava Yollarımızın düzeleceğine inanıyormusu-
nuz 

Cevap : Yukarıda ikinci maddede açıklanan1 

noksanların giderilmesi ile, Türk Hava Yolilan'-
nın daha iyi bîr «işletme hüviyeti kazanacağına 
inanmaktayız. 

2i, — t çel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, dep
remlerin ekonomik ve sosyal facialara sebep ol
maması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
soru önergesi ve Ba-şbakan ve kendi adına tmar 
ve İskân Bakam Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/1227) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki storumıun sayııi ^a^bakan ile îmıar 

ve îskân Bakanı tarafından vaizlik olarak ceyap-
dırılmasına arz ederini. 4 . 8.. 1972 

Saygılanmla. 
îçjel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
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1924 yılından 1971 yılı sonuma kadar geçen 
47 yıl içerisinde Türkiye'nin seksen iki yerinde 
türlü depremler olmuş ve bu depremlerde, 54 
249 kişi ölmüş; 127 595 MIşi yaralanmış; 371 401 
konut yıkılmış; 14 395 komut ağır hasar görmüş 
ve 47 778 konut da hafif hasara uğramıştır. 

(Btu durum ülkemizde milyonlarca insanın 
sosyal ve ekonomik yönden büyük bir felâketin 
içerisine düşmesine sebep (olmuştur. 

Tekerrür edecek depremlerin yeniden eköno-
ımiik ve siosyal facialara sebep olmaması için, 
Hüikünıetiniz ve bakanlığınız vraku bulacak yeni 
deprem felaketleri karşısında ne gibi {tedbirler 
almayı düşünmekte ve bu yolda mı© gibi Ç&bş-
ıtKailar yapmaktadır.? 

T. O. ' 
İmar ve İskân 'Bakanlığı 16 . 10 . 1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1676 

Konu : Yazıttı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgi :. Kanunlar Müdürlüğü 6334/47583, 7/ 

1227 sıayı ve 19 . 9 , 1972 günlü. yazı. 

İçel Milletvekili Sayını €elâl Karigılı'nın «Sıa-
yın Başbakana ve şahsıma rMiteveccih «Deprem
lerin Ekonomik ve 'Sosyal facialara sebep olma
ması için ne gibi çalışmalar yapıldığın/aı» dair 
yazılı sioru önergesine karşılık olarak Sayın Baş. 
balkan ve Şahsım adına hazırlanmış cevaptan 
İM nüsha ilişikte takdim edilmiştir. 

Ö-ereğini müsaadelerimize arz ederim. 
Turgut Tolker 

İmar ve İskân Bakanı 

ıSayın Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

1. — iSayın Başbakamımız ve tarafımdan ce
vaplandırılmak üzere MMlet Meclisi Başkanlığı
na, vermiş olduğunuz, Tektkerrür edecek Dep-
remlerin Yeniden Ekomiomik veı Bosyal facialara 
sebep olmaması üçin ne ıgibi tedbirlerin alındığı 
ve bu yoldaki çalışmaların neler /olduğuna dair 
yazılı soru önefljgenize Başbakanlığın 77 - %%/ 
9931 sayı ve 28 . 9 . 1972 giMü yazıları üzerine 
Başbakan ve şahsım adına hazırlanan cevap 
ikinci maiddeye çıkarılmıışltır. 

2 Âfetlerin yarattığı sararların asgariye 
indirilmesi. Ekonomik ve Sosyal facialara sebep 

iolmaması ile ilgili çalışmalarımız aşağıda belir
tilmiş ıdlduğu üzere çok yönlü bir şekilde sür
dürülmektedir. 

a) Acil Yardım OEKzınıeti olarak Yurdun her-
hanlgi bir yerinde genel hayata etkili olacak de
recede bir âfettin meydana gelmesi halinde afet
zedelerin kurtarılması, yaralıların tedavisi, açık-
IHa kalanların (geçici olarak haırındırılması, giy
dirilmesi, ve öteki ihtiyaç maddelerinin sağlan
ması, yanıgınlaran söndürülmesi gibi işlerin en 
loşa zamanda yerine getirilerek afetzedelerin 
güç durumdan kurtarılması ve normal hayata 
kavuşturulması lamaeıyle örgütlenmede takvi
yeye gidilmiş merkez'de Bakanlıklar Arası Afet
ler Merkez Koordinasyon Kurulu, illerde il ko
ordinasyon kurulları teşkil edilmiştir. 

Âcil Yardımların ardından daimî iskanın 
başlaması ve geciktirilmeden sonuçlandırılması 
için geniş yetkilerle mücehhez daimî nitelikte 
deprem inşaat amirlikleri kurulmuş, bakan
lık malî güce kavuşturulmuş, araç, gereç ve 
inşaat malzemeleriyle ttjefçhiz edilmiş, 1972 yıûfı 
İcra Plânında öngörülen bölgesel donatım mer
kezleri Kurulması ciddiyetle ele alınarak bu yol
daki çalışmalara başlanılmış bulunmaktadır. 

b) Diğer taraftan Bakanlığa bağlı tolarak 
kurulmuş olan Deprem Âraşttarmıa Enstitüsünce 
ilmî araştırma, inceleme ve diğer çalınmalara 
başlanmış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak; 
I. — Yenliden ele alınan ve ilmî incelemeler 

sonucu hazırlanmış ;olan, Türkiye, deprem böl
geleri haritasının 1973 yılında bastırılması plân
lanmış bulunmaktadır. Haritada deprem bölge
leri belirtilmiş olduğundan imşaat yaptıracalkla-. 
rm inşaatlarını tehlike derecesine ıgtöre; yapma
larının sağlanması konusunda gerekli tetbirler 
düşünülmektedir. 

. I I .— Döprem böü|gelerîhde yaptırılacak her 
türlü itesfc ve yatirımlarım ilerde vukuu mıuhte-
meî depremlerden ıgöreeekleri hasarların asga
riye indirilmesi amacıyla tarahtenıel deprem kuv
vetlerinin önceden tespit edilmesini mümkün 
kılacak Aflcseleroigralf ŞebdkesMni Yurt ölçüsün
de kurulması ele almmılştıır. 

III. — Muhtemeli depremlerin çeşitli bölge
lerde, bu bölgeler içjinidieki lokal alanlarda ne 
şekilde hasar yapacaklarının önceden bilinmesi
ni sağlayarak gerekli tedbirlerin) alınmasını 
müimkün kulmıalk ve bu sebeple depreml'erîn! za-
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rarlarını asgariye dııdiırillmesina sağlayacak Mik-
ro&onal (mikro - Bölgeleme) tesisleri kurulma
sı çalışmalarına yurt ölçüsünde başlanılmıştır. 

Her iki tesisin Üçıüncü Beş Yıllık Plân dev
resinde gerçeMeiştirilınesıi plânlanmılş bulunmak
tadır. 

IV. — Bu çalışmalara paralel'olarak özellik
le ejvlerindı kendileri yapanlarla usta ve kalfala
rın her türlü teknik bilgiden yoksun oldukları, 
ıdfcrpreme dayanıklı yapı yapıma hususunda bilgi
lerinin olmadığı gözöniünde (tutularak geriş kap
samlı bir eğitimin yapılması zorunlu gömlmüş 
ve Üçüncü lBe!ş Yıllık Plân döneminde uygulan-
maya İkonulmak üzere Eğitim projesi hazırlan
mıştır. 

• V. — Bu arada depremlerin .'önceden (tespi
tine ilişkim metodlariın geliştirilmesi ..ye depre
me sebebiyet veren enerjinin kontrol altına alın
masına ilişkin: bilimsel çalışmalarda önlemle sür
dürülmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

' Turgut Tokcr 
İmar ve İskân Bakanı 

22.—; İçel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, av 
hayvanlarımızın korunması için ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair soru Önergesi ve Turizm ve 
Tanıma Bakanı Erol Yılmae Akçal ile Tarım 
Bakam İlyas Karaöz'im yazdı cevapları (7/1228) 

4 . 8 . 1972 

Millet Meölisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun' sayın Turizm ve Tanıt

ma Bakanı ille Tarım Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

İçel Milletvekili •". 
Celâl Kargılı 

Av hayvanlarımızın korunması, nesillerinin 
muhafaza ledilmesi ve miktarlarınım çoğaltılması 
yolunda Bakanlık olarak aldığınız tedbirler ve 
yaptığınız çalışmalar nelerdir ? 

T.C. 
Turizm ve Tanıtma . 27 . 10 . 1972 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

XIV-453-19056 
Konu : Celâl Kargılı'nın soru Öner-
'gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar'Müdürlüğü 19 . 9 . 1572 gün 

ve 6335/47584,7/1228 sayılı yazı. 
içel Milletvekili Oelâl Kargilı'nm Millet Mec

lisi Başkanlığına verdiği 4 . 8". 1972 tarihli so
ru önergesi incelenmiştir. 

Av hayvanlarının korunması tamamen Or
man Bakanlığının görevleri içerisinlde bulundu
ğundan Bakanlığımızca bu konuda bir çalışma 
yapılamamakta sadece, Türkiye'de avlanma 
şartları ve av sahaları-ile ilgili olarak Orman 
Bakanlığınca her yıl yayımlanan Av Mevsimi 
Merikez Av Komisyonu Kararı iç ve dış bürola
rımıza duyurulmakta ve avcılık konusunda Ba
kanlığımıza intikal eden şikâyetler ilgili (merci
ler nezdin.de takip edilerek ueticelendirilmekte-
dir. 

öte yandan'konunun önemine binaen, Ba
kanlığımızca hazırlanan ve 28 . 9 . 1972 tarihim
de yürürlüğe giren 1618 sayılı Seyahat Acenta-
ları ve Seyahat Aeeaıtaları Birliği Kanununun 
27 nei maddesinin 4 neü bendine «Av turizmi ile 
ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
Orman Bakanlığı tarafından müştereken, hazır
lanacak av turizmi yönetmeliğine uymayan se
yahat acentailarına ihtar verilir, ihtarın süresi 
15 gündür, ikinci bir ihtara sebebiyet veren, 
seyahat ac.entalarınnı belgeleri Bakanlıkça ip
tal olunur» hükmü konulmuştur. 

1972 - 1973 Av Mevsimi Merkez Av Koımis-
yonu Kararının tetikikhuden de anlaşılacağı üze
re türleri azalan hayvanların avlanması yasak
lanmış, bâzı hayvanların ise avlama mevsimleri 
yumurta, kuluçka ve yavru mevsimi gözönünde 
bulundurularak tanzim (edilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Erol Yılmaz Afcçal 

: .Turizm ve Tanıtma Baklanı 

http://nezdin.de
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T.C. 
Tarım Bakanlığı 14 , 10 . 1972 
özel Kalem: Müd. 

Sayı: 708 
69819 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 6335/47584-7/1228 sayılı yazı. 
Av hayvanlarının korun/ması için ne gibi ça

lışmalar yapıldığına dair İçel Milletvekili sayın 
Celâl Kargılı'nın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 
»ora önergesi (kapsamı itibariyle Orman Bakanlı-
ğmı ilgilendirdiğinden 27 . 9 . 1972 gün ve 1181 
/01-08-001 sayılı yazımızla adı geçen Bakanlığa 
intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederdin. 

îlyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel 
Müdürlüğü 20 . 10 . 1972 

Şube: Avcılık ve 
Balıkçılık 

H. No: 6107 
' U. No: 750 

Konu : Celâl Kargılı'nın soru öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Tarım Bakanlığına yazılan ve ilgisi 

yönünden Tarım Bakanlığınca Bakanlığımıza 
•gönderilen, Kanunlar Müdürlüğü 19 . 9 . 1972 
gün ve 6335-47584-7/İ228 sayılı yazınız; 

İçel Milletvefkili sayın Celâl Kargılı'nın av 
hayvanlarının korunması için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabî muhtıra, iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 

Av Hayvanlarının Korunması için ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair İçel Milletvekili Sa
yın Celâl Kargılı'nın 4 . 8 . 1972 tarihli yazılı 

soru önergesi ile ilgili Cevabî Muhtıra 

1. — 5 . 5 . 1937 «tarih ve 3167 sayılı Kara 
Avcılığı Kanununun 16 ncı maddesi avcılık iş
lerine bakmakla orman idarelerini görevleiîdir-
miştir, 1937 yılından beri. avcılıkla ilgili çalış
malar Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmek
tedir. Onman Genel Müdürlüğü Tarım Bakan
lığına bağlı kaldığı 1970 yılma kadar avcılık iş
leri Tarım Bakanlığınca yürütülmüş, Orman Ba
kanlığına geçmiştir, 3167 sayılı Kanunun ver
diği 'göreve paralel olarak 3204 sayılı Orman 
Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununda da avcı
lık işlerini tedvirle görevli bir şubenin kurul
masına âmir Hüküm mevcuttur. 

Kara Avcılığı Kanununca, ayrıca avcılık iş
lerinin tedviri için merkezde, Orman Bakanı 
başkanlığında Onman, Tarım ve Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Bakanın ten
sip edeceği Avcılık Kulübünden iki temsilcinin 
iştirak ettiği bir Merkez Av Komisyonu teşek
kül eder. 11 ve ilçelerde de buna paralel olarak 
vali ve kaymafkamm başkanlığı altında Merkez 
Av Komisyonunda yer alan genel müdürlükleri 
M ve ilçede temsil eden kuruluşlarla mahallî 
avcı kulübü temsilcilerinin katılması ile il ve 
ilçe av komisyonları teşekkül etmektedir. 

Kara Avcılığı Kanununun uygulanması av 
kaynaklarının korunması ve çoğaltılması ama-
eıyle il ve ilçe av komisyonları mahalleri* için, 
Merkez Av Komisyonu da bütün yurda şamil 
kararlar alır ve bu kararlan avcılara çeşitli va
sıtalarla duyururlar. 

Merkez Av Komisyon Kararı Resmî Gazetede 
neşredilir, özeti Türkiye radyolarından defa
larca yayınlanır, ayrıca bastırılarak bütün avcı
lık kuruluşlarına, Onman Genel Müdürlüğü teş
kilâtına, Emniyet ve Jandarma,Genel Komu
tanlığına ve diğer ilgili resmî kuııüuşlara du
yurulur. 

Ancak halen yürürlükte bulunan 3167 sayılı 
Kara Avcılığı Kanununun av hayvanlarının ko
runması ve üretimi bakımından bugünkü şart
larda yeterli olmadığını itiraz etmek gerekir. 

Bu husus çok evvelinden idrak edilmiş 1952 
yılında bir Kara Avcılığı Kanunu tasarısı ha
zırlanmış, ancak 1965 yılma kadar defalarca 
kadük olmuştur. 

1966 yılında I nçi Türkiye Kara Avcılığı ts-
tişarî Kongresi yapılmış, Kara Avcılığı Kanun 
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Tasarısı yeniden ele alınarak günün şartlarına 
uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca T.B.M.M.'ne Hükümet tasarısı ola
nak sunulmuştur. Ancak bugüne kadar bu son 
tasarı da Ikanunlaşma şansı Bulamamıştır. Ge
çen yasama yılında geçici karma komisyonda 
bu .tasarı görüşülmüş, gerekli düzeltmeler ya
pılmıştır. Ancak Genel Kurulda görüşülme im
kânı olamamıştır. 

Av hayvanlarımızın korunması, üretilmesi ve 
en iyi şekilde işletilmesini öngören, bir reform 
•kanunu niteliğini taşıyan bu tasarının öncelikle 
ve ivedilikle ele alınması ve kanunlaşmasında 
zaruret vardır. 

Zira halen yürürlükteki 3167 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu, esasları, müeyyideleri ve diğer 
hükümleri ile av hayvanlarının korunması, üre
tilmesi ve düzenli avcılığın tesisi için bugünün 
şartlarında yetersiz kalmaktadır. 

2. — Av hayvanlarının üretilmesi konusun
da Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
nün teknik yönde çalışmaları 1959 yılından bu 
yana devam etmektedir. 

Bu çalışmaların esasım nesli tehlikeye düş
müş av hayvanlarının tabiî veya sunî yollarla 
kapalı üretme yerlerinde veya kendi yaşama mu
hitlerinde üretmek, çoğaltmak teşkil 'etmekte
dir. 

Bu amaçla 1959 - 1963 yılları arasında 3 
yerde geyik ve karaca üretimi için 3 ikapalı av 
üretme yeri tesis edilmiştir. 

Plânlı devreye girildikten sonra av kaynak
larınım dolayısıyle av turizminin 'geliştirilmesi 
5 yıllık plânlarda yer almış ve av üretme çalış
maları yıllık programlara girmiştir. 

1966 yılından bugüne kadar: 
2 kapalı av üretme yeri daha tesis edilerek 

sayıları 5'e ulaşmış, 
Sülün ve Turaç için 3 üretme istasyonu tesis 

edilmiş, 
Av hayvanlarını tabiî yaşama muhitlerinde 

üretmek iamacı ile 18 av koruma ve üretme sa
hası tefrik ve tesis edilmiştir. 

Bu çalışmalardan müspet sonuçlar alınmıştır. 
Üretme-istasyon.1 arında üretilen sülünlerden bir 
kısmı serbest tabiata sıalmmıştır. Bu çalışmala
ra devam edilmektedir. 

Av üretme ve koruma sahalarımdan ilk tesis 
edilenlerinde av hayvanları (kesafeti normaline 
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ulaşmıştır. Bu sahaların, örnek avlak olarak 
planlanmasına geçilerek av turizmine ve av iş
letmeciliğine arz edilmeleri için çalışılmaktadır. 

Bu çalışmalar içıkı 1958 - 1962 devresinde 180 
bin, 1963 - 1967 devresinde 516 bin, 1968 - 1971 
devresinde ise 893 bin lira sarfedilmiştir. 

Orman Genel Md. 
Ömer özen 

23. — İçel Milletvekili Calâl Kargılı'nın, yaş 
sebze meyve İhracatını geliştirmek için ne gibi 
tedbirler alındığına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Naim Talû ile Tarım Bakanı llyas 
Karaöz'ün yazılı cevapları (7/1230) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Ticaret ve Tarım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Yaş sebze ve meyve ihracatını geliştirmek 
yolunda Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmak
ta, ne gibi projeler hazırlamakta ve ne gibi ted
birler almaktadır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19-322-7/8-16170 
4 . 10 . 1972 

Konu : Calâl Kargılı'nın yazılı öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6337/47635 -

7/1230 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazılarıyle Bakanlığımızca ce
vaplandırılması istenilen İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın «Yaş meyve ve sebze ihracatını ge
liştirmek için ne gibi tedbirler alındığına» dair 
yazılı soru önergesi hakkında cevabımız iki nüs
ha olarak ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 
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içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yaş mevye ve 
selbze ihracatına dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır 

Yaş meyve ve sebze ihracatını geliştirmek 
maksadıyle Bakanlığımızca yapılan çalışmalar, 
hazırlanan projeler ve alman, tedbirler aşağıda 
belirtilmiştir. 

I. - Programlı ihracat çalışmaları : 
Yaş meyve ve selbze ihracatçılarımızı dış pi

yasalarda dağınık ve birbirlerine rakip olma 
durumundan kurtararak İhracat Rejiminin 3 ncü 
maddesinde de öngörüldüğü üzere ihraç potansi
yeli yüksek ürünlerimiz için ihracatçıların da 
iştirakiyle Bakanlığımız koordinatörlüğü altında 
ihraç programları hazırlanmıştır. 

ihracat başlamadan evvel sorunların açıkla
narak, bunların çözümlenmesi ve zamanında ge
rekli tedbirlerin alınması yönünden bu çalışma
lar büyük faydalar sağlamıştır. 

Şöyle ki; 
a) Henüz yeterli olmayan frigorifik karayo

lu filomuzun bir taraftan takviyesi1 cihetine gi
dilirken, diğer taraftan derhal gerekli tedbirler 
alınarak yabancı plâkalı kamyonlara da taşıma 
müsaadesi verilmiş ve ihracatçılarımızın nalkl'iye 
sıkıntısı zamanında önlenmiştir. 

b) Yaş meyve ve sebze yüklü kamyonların 
uzun zaman boğaz geçişlerinde ve gümrük kapı
larında beklenmelerini önlemek için «İhracat için 
yaş meyve ve sebze yüklüdür» ibareli Bakanlık
ça tasdikli kartlar bastırılmış ve Bakanlığımızla 
Ulaştırma, Dahiliye, Gümrük, ve Tekel bakan
lıkları, İstanbul Valiliği ve sıkıyönetim komutan
lıkları arasında koordine bir çalışma yapılarak 
söz konusu kamyonlara geçiş önceliği sağlanmış
tır. 

c) Orman ürünleriyle ilgili kararname kap
samı içine amlbâlaj sandıkları da dahil edilerek 
yaş meyve ve selbze ihracatçılarının ucuz amba
laj sandığı temin etmeleri de sağlanmıştır. 

d) Dış piyasalar, fiyatlar ve muhtemel ge
lişmeler hakkında ataşeliklerimizden ve müşa
virliklerimizden teleksle alman bilgiler aynı gün 
birliklere ve ihracatın kesif olduğu İstanbul İz
mir ve Mersin'de bulunan irtibat ıbürolarma in
tikal ettirilmek suretiyle ihracatçılarımızın dış 
piyasaları günü gününe takip olanağı yaratıl
mıştır. 

II . - Yaş meyve ve sebze projesi : 
Dünya Bankası ve Milletlerarası Kalkınma 

Birliğinden sağlanan 25 milyon dolarlık ikraz, 
.kredi ve proje anlaşmaları 19 .5 .1972 tarihin
de efektif hale gelmiş ve bu proj enin tatlbikatı-
yle görevlendirilen Bakanlığımız 'bünyesinde «Yaş 
Meyve Sebze Proje Müdürlüğü» ihdas edilerek 
faaliyete başlamıştır. 

Proje genel olarak narenciye, üzüm, şeftali, 
kayısı ve sebze üretimini ele alarak yaş meyve ve 
selbze ihracat potansiyelinin geliştirilmesini 
a'maç edinmiş ve üretim artışının yanında de
polama, tasnif, paketleme, toplama, pazarlama 
ve nakliye dahil bütün yaş meyve ve sebze 
pazarlama ihracat sektörü altyapısının ıslahını 
gaye edinmiştir. 

Bunlara ilâveten eğitim ve teknik yardım im
kânlarının da proje ile paralel geliştirilmesi dü
şünülmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi proje, memleketi
miz meyve ve sebze tarımının geliştirilmesi ya
nında ihracata dönük, ulaştırma, pazarlama, ve 
tesis ve yatırımları öngörmekte ve bu amaçla 2 
adet özel feribot, 385 adet frigorifik treyler ve 
100 adet çekiciyi ihtiva etmektedir. 

Ayrıca, 6 adet Packing - House (Paketleme 
evi) Adana, Mersin, İzmir, Bursa ve İznik'te ya
pılacak 5 adet soğuk hava deposu, ikisi Bursa' 
da (biri bıçkı fabrikasıyle komlbine halde) diğer
leri Adana ve Mersin'de olmak üzere 4 adet am
balaj kutu fabrikaları da projede yer almakta
dır. 

Projenin finansmanı için lüzumlu döviz ihti
yacının 25 milyon, tamamının ise 44 milyon do
lar karşılığına malolacağı tahmin olunmakta
dır. 

Projede öngörülen tesis ve işletme hizmetle
rini görmek isteyen özel sektör kuruluşlarına ve 
fidanlık sahası tesis etmek isteyen çiftçiye gerek
li krediler sağlanacaktır. 

I II . - Teşvik tedbirleri : 
Yaş meyve ve sdbze ihracatımızı teşvik ama-

ciyle Bakanlığımızca 1972 Haziran ayından iti
baren % 6 faizle 90 000 000 TL. lık özel bir 
ihracat fonu tesis edilmiş olup halen bu fonun 
69 550 000 TL. lik kısmından muhtelif koopera
tif, şirket ve firma proje vermek ve yapacakları 
ihracatı taahhüt etmek şartıyle yararlanmış bu
lunmaktadır. 
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Ayrıca, serbest döviz sahasına bir takvim yı
lında 1 200 000 $'lik fiilî yaş meyve ve sebze 
ihracatı yapan kooperatif, şirket ve firmalara 
% 10 vergi iadesi uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınca yaş mevye ve sebze ihracatının frigorifik 
nakliye ihtiyacını karşılamak üzere 700 çekici ve 
700 teryler için teşvik belgesi de verilmiş bulun
maktadır. 

Yukarıda sayılan tedbirlerden başka, yaş 
meyve ve sebze ihracatında, 118 sayılı Kanunla 
kurulan İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (1GE-
ME) Teknik Yardım Ekibi tarafından ihracat
çılarımıza; kesim, ambalaj, istifleme, sevkiyat ve 
piyasaya arz konularında her türlü teknik yar
dım yerinde ve tatbikî olarak gösterilmektedir. 

Ayrıca, ihracatımızın geliştirilmesi ve ihraç 
maddelerimize dış piyasalarda pazarlama olanak
ları yaratılması amacıyle katıldığımız uluslarara
sı fuarlarda yaş meyve ve sebzelerimiz de teş
hir edilmektedir. Bu cümleden olarak; 1972 yi- . 
İmda Münih - Gıda ve Keyif maddeleri (İKOPA), 
Paris-Gıda Maddeleri (SÎAL) ve Stokholm - Ti
caret ve Tüketici Maddeleri (St Eriks) fuarla
rına iştirak edilmektedir. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd.. 
Sayı : 709-72274 

25 . 10 . 1972 
Konu : Celâl Kargılı'nm öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 19 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 6337/47635-7/1230 sayılı yazı. 

Yaş sebze ve nreyva ihracatını geliştirmek 
için ne gibi telbirler alındığına dair îçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

îlyas Karaöz 
Tarım. Bakanı 

Yaş sebze ve meyva ihracatını geliştirmek 
için ne gibi tedbirler alındığına dair îçel Mil
letvekili Celâl Kargılının Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı soru önergesi cevabı. 

Memleketimizde tarım ürünlerinin toplam 
ihracattaki yeri % 75-81.5 arasında bulunmak
ta ve bu nedenle millî ekonomimiz içersinde 
tarım ürünleri ihracatı önemli bir yer işgal et
mektedir. 

Memleketimizden yıllar itibariyle yapılan 
yaş meyva ve sebze ihracatı, kıymet ve endeks
leri ekte sunulan tablo l 'de detaylı olarak gös
terilmiş bulunmaktadır. Tablonun tetkikinden 
*de görüleceği üzere 1961 yılı 100 olarak kabul 
edildiğinde 1971 yılında taze meyva ihracatın
da % 670, aynı dönem içerisinde taze sebze ihra
catında ise % 653 oranında bir artış kaydedil
miştir. 

Yıldan yıla artış kaydeden yaş meyva, sebze 
ihracatının ihracolunan memleketler itibariyle 
ürün çeşitleri, miktarları ve Türk Lirası değer
leri ekte sunulan Tablo. II. III. IV. V. Vl'da de
taylı olarak gösterilmiştir. 

Yıldan yıla ihracatında gelişmeler olan yaş 
meyva ve sebzelerin dış piyasa talep ve istek
lerine, çeşit, kalite ve standart normlara göre 
yetiştirilmesi ve yeni pazarların bulunması için 
Bakanlığımıza bağlı araştırma istasyonlarında 
plân ve programı dâhilinde yeni çeşitlerin üre
timleri ıele alınmış bulunmaktadır. 

Bu faaliyetlerden olmak üzere II nci Beş 
Yıllık Kalkınma Plân döneminin 1969 - 1970 
yılı programlarında D. P. T. nca Bakanlığımıza 
«Yaş meyva, sebze geliştirme projeleri» nin 
hazırlanması ve yürütülmesi görev olarak ve
rilmiş ve ilk edapta «Türkiye narenciye geliştir
me projesi»1 bu espiri içerisinde hazırlanarak 
tatbikata sokulmuş bulunmaktadır. 

Hazırlanan bu proje esaslarına göre haliha
zırdaki narenciye üretim sahasına 51 000 hek
tarlık yeni bahçe tesisi ile üretimin 3 222 ÖÜO 
tona ulaşacağı hesaplanmış ve buna göre çalış
malara geçilmiş bulunmaktadır. 

Narenciye geliştirme projesi ile ilgili olarak 
Milletlerarası Yatırım ve Kalkınma Bankası 
(IBRD) ve Milletlerarası Kalkınma Ajansı 
(IDA) ile Hükümetimiz arasında Washington' 
da 22 Haziran 1971 tarihinde toplam tutarı 
31 - milyon - dolarlık proje hacminden, 25 mil
yon dolarlık bit* kısmı ikraz ve kredi anlaşma
sı olarak serbest bırakılmış ve proje tatbikatı
na geçilmiştir. 
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Bu anlaşma ile ilk etapta yalnız. Çukurova 
Bölgesinde (Hatay, Adana, içel illerinde) 8 OOO 
'hektarlık yeni narenciye sahasının geliştirilme
si, finanse edilecek ve İm çalışmalara paralel 
olarak da pazar/lama altyapı hizmetleri için lü
zumlu tesislerin kurulması ve frigorifik gemi 
ve nakil araçlarının alınması öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Heınıleketimizin yaş meyva, sebze alanında 
sahiboİduğu potansiyelden faydalanılarak ge
niş mikyasta Doğu ve Batı Avrupa ve Orta -
Doğu ülkelerine ihracatının ,galişti fümesini he
def alan yaş meyva, sebze ihracatını teşvik 
projesi esas itibariyle üretim, ulaştırma ve pa
zarlamada kademeli bir örgütlenmeye yönelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu proje ile/liretimde örgütlenme, ihraç po
tansiyeli olan ürün yetiştiren merkezlerde böl
gesel üretim kuruluşları teşvik edilmekte, üre
tici toplulukları ve özel sektör kuruluşu niteli
ğini taşıyan , teşebbüslerin pazarlama altyapı 
hizmetleri yönünden ihtiyaçları bulunan pac-
king haııse, depolama ve benzeri tesislere ka-
vuwni!aları esasından hareket edilmektedir. 

Bu üretim ve ihracat çalışmalarına paralel 
bölgesel teşebbüslerin gelecekte meyva, sebze 
işleme sanayii ve gıda sanayii konularında ör
gütlenmeleri için plân ve pdojeler hazırlan
mıştır. 

Bu anlaşma gereğince Ticaret Bakanlığı 
'bünyesinde ve koordinatörlüğünde Bakanlığı
mızla işbirliği halinde çalışan bir proje müdür
lüğü ile Bakanlığımız bünyesinde Çukurova 
Narenciye Geliştirme Bölge Müdürlüğü 'kural
ın ıış bulunmaktadır. 

Proje efektif hale geçmiş olup ilk olarak ser
tifikalı narenciye fidan üretimi için Bakanlığı
mıza bağlı içel Alata Bahçe Kültürleri Araştır
ma Enstitüsünde proje esasına göre kurulması 
gerekli anadamızlikların tesis işlerinin gerçek
leştirilmesi faaliyetlerine hız verilmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca Amerika'dan getirilmiş olan virüsten 
ari narenciye çeşitlerinden yeteri kadar aşı gö
zü üretimine başlanmıştır. 

Narenciye geliştirme projesi yanında diğer 
meyva, sebze projeleri de aynı hedefler içerisin
de hazırlanmış, bunlardan şeftali, kayısı, üzüm 
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özel geliştirme projeleri olup pek yakın bir ta
rihte DPT'na intikal ettirilecektir. 

Bu proje hazırlıkları yanında Bakanlığımı
za bağlı araştırma müesseselerinde de ihracata 
elverişli iç. ve dış pazarlarda tutulan ve ısrarla 
aranan başlıca tarımsal ürünlerin memleketimiz 
dahilinde geniş çapta yetiştirilmesini sağlamak 
üzere üzüm, meyva ve sebze tür ve çeşitleri 
üzerinde devamlı araştırma ve denemeler ya
pılmaktadır. Bu meyanda Dünyanın diğer mem
leketlerinde yetiştirilmiş ve piyasası olan en 
yeni tür ve çeşitler memleketimize getirilerek 
verim ve adaptasyon denemelerine tabi tutul
makta, memleketimiz ekolojilerindeki gelişme
leri izlenmektedir. İyi sonuçlar alınan üretici
lere intikal ettirilmektedir. 

Bu çalışmalardan İlki Akdeniz sahil şeridin
de özellikle İçel ile Tarsus bölgesinde yetişti
rilmekte Oılan Tarsus beyazı erkenci üzümün 
yerine bu üzümden daha kaliteli erkenci yeni 
üzüm çeşitlerinin ve yine Akdeniz sahi] şeri
dinde yetişebilecek çok erkenci şeftali çeşitle
rinin üreticiler tarafından yetiştirilmeleri prog
ramlanmış bulunmaktadır. 

1969 yılından bu yana gecen süre içinde Çu
kurova, Bge ve Marmara Bölgelerinde yaş 
meyva, sebze ihracının geliştirilmesi gayesi ile 
kurulmuş bulunan 5 bölgesel kuruluş (narenci
ye, ilk ve son turfanda üzüm ihracatı konula
rında) faaliyet göstermektedir. 

Yaş meyva, sebze ihracatında ürünlerin dış 
pazarlama zamanında ve bozulmadan ulaştırıl
masını sağlamak üzere yine özel sektör statü
sünde, bölgesel üretim ve pazarlama örgütleriy
le diğer ilgili 'teşekküllerin katılın asiyle bir 
merkezî ulaştırma örgütü kurulmuştur. 

Üreticilerimizin iç ve dış piyasa isteklerine 
göre üretimce geçmeleri teknik ziraat metotları
nın uygulanmaları için teknik bilgi götürül
mekte, görerek, gösterilerek eğitilmekte üretim 
ve dolayısı ile dış piyasaların taleplerine uygun 
standart çeşit ve kalitede ürün yetiştirilmesi ve 
bunların ihracatının temini hizmetlerinin tümü
nü kapsayan bir anlayış ile bu yöndeki çalış
malara Bakanlığımızca devamı olunacaktır, 
Arz olunur. 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, ar
sa ve bina spekülâsyonunu önlemek için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
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Başbakan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Tokerin yazdı cevabı. (7/1231) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ile İmar 
ve İskân Bakanı tarafından yazdı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

'Saygılarımla. 
İçel Milletvekili ' 
Celâl Kargılı 

Arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek ve 
bu durumun yarattığı zararları ortadan kaldır
mak için Hükümet ve Bakanlık olarak ne gibi 
tedbirler almayı düşünmekte ve bu yolda ne 
gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 17 . 10 , 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1708 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Mü-

dünlüğü 6338/47636, 7/1231 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılımın, 

•Sayın Başbakan'a ve saksıma müteveccih «Arsa 
ve Bina Spekülâsyonunu önlemek için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına» dair yazılı soru önerge
sine karşılık olarak Sayın Başbakan ve şahsım 
adına hazırlanmış cevaptan iki nüsha ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
Sayın Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 
L) Başbakana ve şahsıma müteveccih 

«Arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için ne 
gibi tedbirlerin düşünüldüğü, bu konuda ne 
ıgilbi çalışmaların yapılmakta olduğu» hakkın
da Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğunuz yazılı soru önergenize Başbakanlığın 
77-66/9888 sayı ve 27 . 9 . 1972 günü emirleri
ne istinaden. Sayın Başbakan ve şallısını adına 
hazırlanan cevabımız ikinci maddeye çıkarıl
mıştır. 

B) Bilindiği üzere yurdumuz topyekûn 
bir kalkınma hamlesi içinde bulunmaktadır. 

Bu dönemde sanayileşme, nüfus artışıyle 
bâzı sosyal ve ekonomik faktörler sonucu ola-
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rak köylerden şehirlere normalin üstünde nü
fus akımı olmuş özellikle büyük şehirlerde sa
na yişmiş birçok dünya devletlerinde olduğu 
(gilbi arsa ve konut talebi artarak yüksek ko-
nuit ihtiyacı doğmuş, normal konut yapımı bu
nu karşılayamaz hale gelmiş ve bu suretle ko
nut ve özellikle arsa konularında spekülatif 
amaçlı hareketleıtbaşgöstermiştir. 

Bu durum sosyal ve ekonomik bünyede 
önemli tesirler yaptığı görüldüğünden Devlet 
olarak ele alınmış ve Kalkınma Plân ve Prog
ramlarında bir dizi tedbirler öngörülmüştür. 

Kalkınma Plân ve Programlarındaki bu 
tedbir ve ilkeler muvacehesinde arsa ve konut
la ilgili spekülatif hareketlerin önlenmesi hu
susunda alınmış ve alınmakta olan uzun ve kı
sa vadeli tedbirler aşağıda özetlenmiştir. 

a) Amalarda aşırı fiyat artışlarının önlen
mesi, arsalar üzerinde kamu kontrolünün 
sağlanması .amaeıylc ,konut, sanayi ve turistik 
yerlerde kamu tesislerinin arsa ihtiyacını kar
şılamak için arsa stoku yaparak altyapı tesis
lerini yaptıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dev
retmek üzere Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ku
rulmuş ve bu konudaki çalışmalarına başla-
.mıştır. 

I)) Bölge plânlaması çalışmaları ile ülke 
çapında şehirleşme ve dengeli yerleşme prob
lemi bir plâna bağlanarak düzene sokultmıaklta-
dır. Tespit e dilen bölgeler için çevre düzeni 
ve yerleşme plânları düzenlenmekte ve mev
cut nüfus akımının belirli merkezlere kanalize 
edilmesi öngörülmektedir. 

e.) Finansman Kanunu, Bina İnşaat Ver
gisi, Emlâk Alım Vergisi, Gayrimenkul Kıy
ım et Ait iş Vergisi, ve Emlâk Vergisi kanun-
larıyle arsa ve konutta görülmekte olan aşırı 
kazançlar kamuya intikal ettirilmek suretiyle 
aşırı kazançlar kısılmakta arsa ve konutların 
spekülâsyon konusu olmaları önlenmektedir. 

ç) Kamu kaynaklı kredilerin sosyal ko
nutlara tahsisi suretiyle konut alanlarının kü
çültülmesi kabul edilmiş halk konutları rtoplu 
konut, kat adedinin artırılması, kooperatif
leşme, yurt standartlarına uygun ekonomik 
konut yapılması konut kredilerinin dar gelirli
lere tahsisi, stok arsaların altyapılarının ta
mamlanarak inşaata hazır halde ihtiyaç sahip
lerine dağıtılması gibi uygulanan ve üzerinde 
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çalışılan tedbirlerle mümkün, olan çok sayıda 
ıkonut yapılması yoluna gidilmektedir. 

d) Ayrıca belirtilmesi gereken bir tedbi
rimizde hazırlanmakta olan Konut Kanunu ile, 
Devlet eliyle kurulacak kamu yararlı kuruluş-
lar • ('Şirketler) marifetiyle ucuz konutlar ya
pılarak az kârla ihtiyaç sahiplerine intikal ete 
tirmek suretiyle fahiş bedelle yapılan satışla
rın önlenmesi düşünülmektedir. 

e) İmar Kanununda değişiklik yapan 
t'asıarı kanunlaşımış bulunmaktadır. 

Bu suretle imar tadilâtı istismarı önlenmiş 
lolaeak, .geniş ölçüde arsa spekülâsyonuna se-
ıbelbola-n mücavir sahaların imar plânlarına 
alınması ve ucuz konut alanlarının açılması 
olanağının sağlanmasıyle buralardaki arsala
rını spekülâsyon konusu olması önlenmeye ça
lışılmaktadır. 

f)' Bilindiği üzıere kalkınma plânında ko
nut sektörü özel sektöre bırakılmış bulunmak
tadır. özel sektörü satış ve kira için konut 
yapmaya teşvik, edici tedbirler üzerinde çalışıl
ın aıkfta, Devlet yoluyle yapılacak konutlarla 
özel sektör katkısının sağlanması da öngörül
mektedir. 

g) Belediyelerimizin gelir sıkıntısı için
de 'bulundukları bir gerçektir. Belediyelerin 
arsalarını ellerinden çıkararak spekülâsyon 
[konusu olmasını önlenmek için belediyelerin 
gelirlerini artıracak Belediye Gelirleri Kanun 
tasarısının bir an önce kanunlaştırılmasına ça
lışılmaktadır. 

ıh) Üzerinde durulan tedbirlerden biri de 
daha küçük yerleşme yerlerinin sosyal ve efco-
nıamik durumlarını ıslaıh etmek, yatırımları ve 
sanayi tesislerini büyük şehirler dışına ve az 
•gelişmiş bölgelere intikal ettirmek suretiyle 
şehirlere /olan nüfus akımının azaltılmasıdır. 

i) Gröceıkonudu yapımının önlenmesi ve 
•önleme bölgelerinde sosyal konutlar yapılma
sı, mahrumiyet bölgelerinde kamu personeli 
için lojmanların yapılması Emekli Sandığı ile 
ıStosyal Sigortalar Kurumu gibi kuruluşların da 
ıkonut yapımı piyasasına konulması da üzerin
de çalışılan tedbirlerimiz dendir. 
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j) Konut kredisi veren müesseselerin bu 
arada Emlâk Kredi Bankasının sermayesinin 
artırılması faaliyetlerinin asıl amaeolan konut 
sektörüne kayması ve bu suretle konutsuz va
tandaşların konuta kavuşturulması çabası 
için de bulunulacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
H. Turgut Toker 

îmar ve iskân Bakanı 

25. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nın, kurak bölgelerde buğday geliştirme pro
jesinin uygulanmasına dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı cevabı. 
(7/1241) 

7 . 8 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Sabahattin Savcı 

1. Yurdumuzda kurak bölgeler buğday ge
liştirme projesinin uygulanma safhası ile, Tür
kiye tarım ekonomisine sağlayacağı olumlu et
kileri hakkında ne düşünülmektedir? 

2. Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde hay
vancılığın kalkınması için ele alman projelerin 
finansman ve uygulama durumu ne safhadadır? 
Bunun gıda ve beslenme problemi bakımından 
ne gibi etkileri ve faydaları alacaktır ? 

3. Tarımda modernizasyonun geliştirilmesi 
ve yerleştirilmesi bakımından, köy gençliğinin 
problemleri, bu arada köylerdeki ev ekonomisi 
çalışmaları hakkında (1971 ve 1972 yıllarında 
yapılan ve 1973'te ele alınacak projelerle bir
likte) Bakanlığınızca bu hususta neler düşünül
mektedir ? 

ı4. Köy yakıt probleminin halli, ahır gübre
sinin tarlaya atılması konusunda Biyogaz tesis
leri hakkında bugüne kadar Bakanlığınızca ne 
gibi işlem yapılmıştır ve ne düşnülmektedir? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 25 . 10 . 1972 
Özel Kalem Md. 
Sayı : 703-72272 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Sn. Sabahattin Savcı'mn öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 
G350/47669-7/1241 sayılı yazı. 

Kurak bölgelerde buğday geliştirme projesi
nin uygulanmasına dair Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Sabahattin Savcı'mn Bakanlığımıza yö
nelttiği yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

Kurak bölgelerde buğday geliştirme projesinin 
uygulanmasına dair, Diyarbakır Milletvekili 

Sayın Sabahattin Savcı'mn Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı sorunun cevabı 

1. Türkiye'de hızla artan nüfusun tüketimi
ni karşılamak için, birim sahadan alman verimin 
artırılması zorunlu olduğundan önce sahil ku
şağında uygulanmasına başlanılan buğday üre
timini geliştirme projesinden alman sonuçlara 
dayanılarak, geniş çapta buğday üreten kurak 
ve soğuk iklim bölgelerimizdeki 20 ilimizde de 
aynı esaslar dahilinde bir üretim projesi uygu
lamasına başlanmıştır. 

1972 yılında 20 ilde kontrol altına alınacak 
olan 1 000 000 hektar buğday ekiliş sahası, 1976 
yılında 4 000 000 hektara çıkarılacaktır. Proje
de yıllar itibariyle illere verilen görevler ilişik 
cetvelde belirtilmiştir. 

Projenin 1972 yılı uygulaması için ilçeler 
üzerinden yatırım programları tanzim edilerek, 
bu programlara göre uygulanmaya başlanmış
tır. 

İllerden alman raporlara nazaran köyler 
üzerinden kontrol altına alınacak ekiliş sahaları 
tespit edilmiş ve bu sahaların birinci ve ikinci 
toprak işlemesi tamamlanmış olup projeye alı
nan yerlerde çiftçimize yüksek verimli buğday 
çeşitlerinin ektirilmesi ve ekme makinelerinin 

kullanılması hususunda uyarıcı ve eğitici kam
panyaya başlanmış bulunmaktadır. 

Yapılan tahmin ve kabul olunan verilere gö
re proje uygulamasıyle sağlanan faydalar, hem 
millî ekonomi yönünden, hem de sosyal yönden 
çok önemli olacaktır. Bunları şöyle sıralamak 
mümkündür : 

a) Proje sahasında 1976 - 1977 yılında 
4 000 00 hektar saha kontrol altına alınacağına 
göre yalnız bu sene meydana gelecek net millî 
gelir artışı 2 167 615 000 Türk Lirası olacaktır. 
Kontrol devam ettiği müddetçe ve verimler bu 
seviyede kaldıkça 1976 - 1977 yılından sonraki 
senelerde her sene bu miktar net gelir artışı 
millî ekonomiyle katkı olacaktır. Teknik iler-, 
lemeler sonucu ve daha müsait geçen senelerde 
projenin millî ekonomiye katkısı yapılan kabul
lerin daha da üstünde gerçekleşebilecektir. 

b) Yapılan araştırma ve uygulamalar bil
gili ve tekniğe uygun bir buğday ziraatinde ve
rimin, önemli miktarda ve rantabl olarak artı
rılabileceğini göstermiştir. Bu itibarla projenin 
uygulandığı illerde buğday üreticileri emekle
rinin karşılığını alarak borçlu durumdan kur
tulup, kârlı duruma gelebileceklerdir. 

c) Yurdumuzda nüfus hızla artmaktadır, 
Bâzı seneler hariç, üretim, tüketim ihtiyacını 
karşılamamaktadır. Nüfus basma düşen tüke
tim miktarını şimdilik azaltmaya imkân yoktur. 
Tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar üretim 
olmayınca ithalât yapma zorunluğu ile karşıla
şılmaktadır. Halbuki iyi bir teknolojik gelişime 
sağlanırsa ithal yoluna gidilmeden, ihtiyacın 
istikrarlı bir şekilde karşılanması mümkündür. 

Proje sahasının illerde buğday üretimi yö
nünden iyi bir potansiyeli mevcuttur. Bu potan
siyelin bilgi ve teknikle beraber harekete geçi
rilmesiyle hem tüketim ihtiyacı karşılanacak 
hem de ithal zorunluğu ortadan kalkarak önem
li döviz tasarrufu sağlanacaktır. 

Projenin tamamının uygulanacağı 1976 -1977 
yılında 4 000 000 hektar sahadan, elde olunacak 
verim farkı, yaklaşık iolarak 2 000 000 tondur. 
Aynı ithal fiyatları ile bu verim artışı kıymet-
lendirilirse bunun döviz olarak değeri 
2 265 000 000 Türk Lirasıdır. Projenin uygu
lanması ile sağlanacak bu döviz yanında, pro
jeye dahil illerdeki buğday üreticisinin ekonomik 
ve sosyal hayatında önemli gelişmeler olacaktır. 
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Ayrıca T. C. Ziraat Bankasınca uygulanmak
ta olan hayvancılık kredileri günün şartlarına 
uygun bir şekilde yeniden ele alınmış ve halen 
besi, tavukçuluk, hindicilik ve tavşancılık kre
dileri yürürlüğe konulmuştur. 

2. Doğu ve Gnüey - Doğu Anadolu bölge
sinde hayvancılığın kalkındırılması için Bakan
lığımızca çeşitli projeler uygulanmaktadır: Bu 
çerçeve içerisinde bölge sığırlarının esmer kül
tür ırkı ile yerli koyunlarında merinos kültür 
ırkı ile ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 

Devlete ait hayvancılık kurumlarında ıslah 
edilen kıymetli damızlıklardan yetiştiricilerin 
geniş ölçüde yararlanmasını sağlamak amacıyle 
melezleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu uygu
lamada suni tohumlama ve tabiî tohumlama me
totları kullanılarak yetiştiricilerin yüksek ve
rimli yavrular elde etmelerine çalışılmaktadır. 
Bu konudaki çalışmalar her geçen yıl genişletil
mektedir. 

Ayrıca Genel Bütçe kaynaklarından karşı
lanmak üzere Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili 
çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. 

Bunlar hayvan park ve pazar kurumları, 
' Veteriner Sağlık Kontrol laboratuvarları, hay
van hastaneleri, tabiî ve sunî tohumlama labo
ratuvarları, hayvan sağlık memuru okulları 
gibi yatırımlardır. 

Bu çalışmalara paralel olarak hayvancılığı 
geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğünce Dün
ya Kalkınma Bankası finansmanı kaynakların
dan da yararlanılarak aşağıdaki proje çalışma
ları yapılmaktadır. 

I - Entansif Süt üretim projesi : 
Ülkemizde modern ve rasyonel süt sığırı iş

letmeleri kurarak yeter miktarda ve hijyenik 
koşulları haiz süt üretimini sağlamak ve do-
layısıyle çiftçilerimizi daJha iyi bir yaşama dü
zeyine çıkarabilmek yönünden T. C. Başbakan
lık Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dünya Kalkın
ma Bankası ve Tarım Bakanlığı ortak bir çalış
ma ile «TU 236 Entansif Süt Üretim Projesi» 
adlı bir proje geliştirmişlerdir. 

Projenin memleketimizin ziraî entansitesi 
ve süt tüketim gücü yüksek, Friesien ve Brown 
lSwiss ırkı sığırların üretimi yönünden ekolojik 
koşulları elverişli, pazar ve pazarlama olanak
ları mevcut ve ülkedeki şehir nüfusunun % 50'ni 

ihtiva eden Adana, İzmir, İzmit, İstanbul ve 
Ankara bölgelerindeki 15 ilde uygulanmasına 
başlanmıştır. 

Proje, yatırımlar yönünden 7,5 milyon Ame
rikan dolarlık bir malî porteye saıhibolup bu
nun ;%• 60'na eşdeğer olan 4,5 milyon doları 
.22 Şubat 1971 günü akdedilen geliştirme kredi 
ve proje anlaşmalarına göre Dünya Kalkınma 
Bankası Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 
tarafından kredi olarak ve geri kalan % 40'ı 
ise eşit oranlarda olmak üzere kredi yönünden 
T. C. Hükümetinin iştiraki ve projeye dahil 
çiftçilerin katkılarıyle karşılanacaktır. 

Proje Tarım Bakanlığı Hayvancılığı Geliş
tirme Projeleri Genel Müdürlüğü ile T. C. Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yü
rütülmektedir. 

Projenin 1 nei etap uygulama süresi 3 sene
lik bir dönemi kapsamakta olup bu müddet 
içinde Adana (Adana, İçel, Hatay illeri) İzmir 
(İzmir, Manisa ve Aydın illeri), İstanbul (İs
tanbul, Trakya illeri, Kocaeli, Sakarya ve Bur
sa illeri) ve Ankara (Ankara, ve Konya illeri) 
(bölgelerinde muayyen koşulları haiz çiftçiler 
elinde 20 baştan az 60 baş anaç inekten fazla 
olmamak üzere 20 - 30 - 40 - 50 ve 60 ineklik 
süt sığırı işletmeleri kurulacaktır. 

Projenin toplam malî portesi 25,9 milyon 
Amerikan doları olup yukarıda sözü edilen ille
re, durumu elverişli bulunan diğer bâzı illeri 
de ilâve ederek 2 nei ve 3 ncü etap uygulama 
çalışmalarıyle birlikte yurdumuzda çiftçiler 
elinde orta güçte ve fakat rasyonel ve modern 
nitelikte yaklaşık olarak 900 adet süt sığırı iş-
letmeısinin kurulması sağlanacaktır. 

İlk dönem uygulama çalışmalarına 4 bölge 
halinde başlanmış bulunmaktadır. 

Projenin 1 nei uygulama safhasında kuru
lacak 300 işletmenin tam gelişmesi halinde bu 
işletmelerden 10 ncu yıldan itibaren yılda 
27 000 ton süt, 1 500 ton kaliteli sığır eti ve 
2 100 baş yüksek vasıflı dişi damızlık elde edi
lecek, toplam olarak projeye yapılan 7,5 milyon 
dolarlık yatırıma karşılık her sene ulusal gelire 
4,5 milyon dolar eşdeğerinde bir katkıda bulu
nulacaktır. 

II - Hayvancılık projesi : 
Yurdumuzun Kuzey - Doğu Anadolu bölge

sinde hayvancılığı geliştirmek ve hayvansal 
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üretimi artırmak maksadıylc Tarım Bakanlığı 1 
Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Mü
dürlüğü uzmanları ile Dünya Kalkınma Banka
sı uzmanlarınca müştereken iki altprojeden 
oluşan ikinci hayvancılık projesi hazırlanmıştır. 

1. Köy hayvancılığını geliştirme altpro- I 
jesi : 

a) Projenin mahiyeti : 
Köy hayvancılığını geliştirme altprojesinin 

ilk uygulaması Kuzey - Doğu Anadolu bölgesi
nin Kars, Ağrı ve' Erzurum illerinin 11 ilçe ve 
250 köyünde yapılacaktır. Bu projeye seçilen 

• köylerdeki şahıs işletmeleri ile müşterek otlak
lara sahip köy ünitelerindeki sığır ve koyun
ların ıslahı hububatla münavebe yapmak sure- I 
tiyle kuru ve sulanan şartlarda yem bitkileri 
tarımın geliştirilmesini köy orta malı merala
rın ıslâhını damızlık temini çiftlik binalarının 
yapımını, küçük sulama şebekelerinin tesis ve 

. geliştirmesini öngörmektedir. 

Bunlara ilâve olarak, işletmelerin ziraat 
alet ve makine ihtiyaçlarının karşılanaibilimesi 
için köylerde makine parkları kurmak suretiy
le bu makine ve malzemelerin gruplar (koope
ratif) halinde geliştirilmesi sonucunda çiftçile
rin daha rasyonel bir şekilde istifadelerinin sağ
lanması öngörülmüştür. I 

2. Besi altpro jesi : I 
a) Türkiye^de ihracata dönük kaliteli et 

üretimini artırmak ve yapılmakta olan besi 
faaliyetlerine ilâve olarak 100 000 baş sığır ve 
240 000 baş koyun besiye alınacaktır. Proje tak
riben 15 ilde 1 600 besici eli ile uygulanacaktır. 
Bundan besicilik yanlarla çiftçiler ve çiftçi 
kooperatifleri yararlanacaktır. Besi üniteleri 
sığırlarda 20 - 50 baş, koyunlarda 80 - 200 baş 
olacaktır. 

Projeden sağlanacak kredi besi teslisleri ya
pımında hayvan ve yem mubayaasında ve tek
nik hizmetlerde kul lanılac aktır. 

b) Projenin finansunan kaynakları- ve du
rumu : 

Proje toplam olarak 28,3 milyon dolarlık 
(395,8 milyon TL.) bir malî porteye sahibola-
cak bunun % 57'si 16 milyon doları (224 mil
yon TL.) Dünya Kalkınma Bankası (IıDıA) ta-
rafındain ve % 43 tutarının 12,3 milyon doları 
(171,8 milyon TL.) Türk Hükümeti tarafından 
karşılanacaktır. Köy hayvancılığını geliştirme I 

alt projesinin proje toplamı 14,9 milyon dolar 
besi alt projesinin proje toplamı ise 10,3 milyon 
dolardır. Mütelbaki 3,1 milyon dolar teknik mü
şavirlik hizmetleri teknik etütler ve eğitim için 
ayrılmıştır. 

c) Projeden faydalanacak olanlar : 
Köy hayvancılığını geliştirme alt projesi 

kredisinden aşağıda belirtilen şahıs ve kuruluşlar 
faydalnacalkitır. 

1. — 5 000 şahıs işletmesi, 
2. — 100 sulama kooperatifi, 
3. — 80 köy orta malı mer'a ıslah koopera

tifi, 
4. — 200 Ziraat âlet ve makineleri koopera

tifi, 
5. — 50 safkan boğa deposu kooperatifi. 
d) Projemin ekonomik fayda ve kaltlkıları -." 
İlkinei hayvancılık projesi yedi yıllık tanı ge

lişme sonunda % 40'ı köy alt projesinden 
% 60'ı besi alt projesinden olmak üzere 11 mil
yon dolar eşdeğerinde yıllık kümülâtif bir üre
tim değeri sağlayacaktır. Bu projenin uygulan
ması ile her yıl üretilecek hayvansal ürünler 
.ılıdıktan ve değerleri şöyle olacaktır : 

Milyon dolar 
Köy Alt Projesi Miktarı Değeri 

Süt üretimi 29 000 2,5 
Sığır eti üretimi 1 800 1,4 
Koyun eti üretimi 300 0,3 

Toplam 4,2 
Besi Aıltprojesi : 

Karkas et üretimi 4 200 6.7 

Toplam 10,9 

II - Hayvancılık projesinin memleketimiz 
ekonomisine katkısı % 20 civarındadır. 

Bunlara ilâve olarak proje 1 500 yeni iş ala
nı temin edecek ve kooperatiflerin yaklaşık ola
rak 5 000 üyesi projeden yararlanacaktır. 

Bu proje için Hükümetimizle Dünya Kalkın
ma Bankası arasında nihaî görüşmeler yapıla
rak mutahakta varılmıştır. 

3. — 1971 yılına ait çalışma raporu gönder-
rueyen 9 il hariç, 55 il ile 99 ilçeye bağlı 468 
köyde ev ekonomisi konusunda çalışmalar ma-

I hallin imkânlarına göre yürütülmektedir. 
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K faaliyetleri son birkaç yıldır özlenen şekil
de gelişememiştir. 

Araç, gereç ve ödenek temin edildiği takdir
de 1973 yılımda sayısı 550 ye yükselecek olan 
sev ekonomisi uzman ve teknisyenlerinin yürü-
(teceği ev ekonomisi ve 4 - K projeleri çolk olum
lu faaliyetler olarak köy ve köylünün kalkınma
sına yardımcı olacaktır. 

4. — Çiftlik gübresinin yakut olıaralk kulla
nılmasını önlemek amacı ile Ankara Toprak ve 
Gübre Araştırma Enstitüsünün Bakanlığımıza 
bağlı olduğu devrede bu enstitü ve Eskişehir 
Topraksu Araştırma Enstitüsünde bitki artık-
larıyle çiftlik gübresinden elde edilecek biyoıga-
zııı enerji temininde kullanılması ve geriye ka
lan gübrenin değerlendirilmesi konusunda ça
lışmalar yapılmıştır. Adı geçen müesseseler ha
len Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bulundu
ğundan, bu gibi tesislerin nerelerde ve hangi 
saiklarda kurulabileceği konusunda kesân bilgi
miz yolktur. Uzun vadeli enerji ihtiyacı ile ilgili 
olarak Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığının 
koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar m(e-
yanında, çiftlik gübresinin yakıt maddesi ola
rak kullanılmasını önlemekte etkili olacak ted
birler üzerinde durulmakta, Bakanlığımız da bu 
çalışmalara katılmaktadır. 

Bdliglerinizje arz olunur. 

Buğday üretimini geliştirme projesine göre 
1972 - 1976 yıllarında teknik kontrol altıma alı

nacak buğday eiMMş sahalarını gösterir tablo. 

İlin Adı 1972 1973 1974 
(1 000 Ha.) 
1975 1976/77 

Afyon 
Amasya 
Ankara 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Gaziantep 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 
Malatya 
OVIaraş 
Mardin 

50 
15 
150 
15 
40 
25 
30 
20 
50 
30 

200 
30 
30 
25 

75 
25 
225 
25 
60 
40 
45 
30 
75 
50 
300 
45 
50 
35 

100 
35 
300 
35 
80 
50 
60 
40 
100 
65 

400 
55 
70 
50 

150 
55 
450 
55 
120 
75 
90 
60 
150 
95 
600 
80 
100 
80 

200 
70 
600 
70 
160 
100 
120 
80 
200 
125 
800 
120 
130 
110 | 

İlin Adı 

Nevşehir 
Niğde 
'Sivas 
Tokat 
Urfa 
Yozgat 

1972 

30 
30 
65 
20 
80 
65 

1973 

45 
45 
90 
30 
120 
90 

1974 

60 
60 
115 
40 
160 
125 

(1 000 Ha.) 
1975 1976/77 

90 125 
95 130 
170 230 
60 80 

240 320 
185 230 

Toplaım 1000 1500 2000 3000 4000 

26. -— Diyarbakır 3Iilletvekili Sabahattin 
Savcı'nm, Diyarbakır'ın üçe ve köylerinde bulu
nan ilkokul sayısı ile ildeki öğretim kadrosuna 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/1245) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

ıSalbaha'ttm 'Savcı 

1. — Diyarbakır'ın kaç köyünde ve ilçeler 
itibariyle (1972 yılı sonrana kadar) kaç ilkokul 
metvcuittnır. 1973 yılı için bu konuda me düşünül
mektedir? 

2. — Diyarbakır ilinde mevcut orta öğretim 
kurumları ile öğretmen kadroları ihtiyaca ye-
terlimidir; Bu konuda önümüzdeki öğretim yılı 
için Bakanlığınızca nıe yapılması gerekmekte
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
581 

24 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlıgi : 19 . 9 . 1972 tarih ve 6354^/47666 - 7 / 
1245 sayılı yazıları. 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Saveı'-
nıın, 29 . 7 . 1972 tarihli yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımıız ilişikte sunuılmruştur. 

Bilgilerinize saygılliarımla arz ederim. 
Prof. Dr. ıSabalhattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 
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Diyarbakır Milletvekilli Sabahattin Savcı' 
mm, 29 . 7 . 1972 tarihli yazılı soru löne-rigesâ ile 
ilgili eeıvabımız. 

1. — Diyarbakır ilçelerine bağlı köylerin 
ilkokul durumları aşağıya çıkarılmıştır. 

iHçeler 

1 - Merkez 
2 - (Bismil 
3 - Çermik 
4 - Çınar 
5 - 'Grünlgüş 
6 - DieLe 
7 - Ergani 
8 - Haııi 
9 - Hazro 

10 - Kulp 
11 - Lice 

Okullu 
Köy 
sayısı 

97 
67 
45 
35 
32 
36 
55 
17 
21 
32 
43 

1972 yılı programıyle 
okulsuz köyleri© yapımı 
devam eden okul sayısı 

2 
2 
1 
2 

— 
• — 

1 
— 
— 
1 
2 

12 - 'Silvam - 51 2 
Toplam : 531 13 

Ayrıca, Çermik, Kulp ve 'Silvan İlçelerinde 
yatılı bölge lokulları bulunımaktiadır. Yime Lice'
de bir yatılı bölge okulu yapımı 1972 yılı prog
ramına alunmıştıf. 1973 yılında genel Bütçe'den 
lalınacalk yardım ödeneği, 222 sayılı Kanun ge
reğince, Diyarbakır Valiliğine inltülkal ettirilecek 
ve buna göre adı geçen Valilikçe program dü
zenlenecektir. 

2. — Diyarbakır ili ve ilçeleri, Türkiye stan
dartlarıma göre yeterli okıula sahiptir. 

İ l merkezlinde 2 lise, 1 kolej, 3 (ortaokul, 1 
İlk öğretımen Okulu, 1 İmam - Hatip Okulu, 1 
Kız Enstitüsü, 1 Erkek Sanıat Enstitüsü, 1 Ti
caret Lisesinde öğretim yapılmaktadır. 

İlçelerinde de 2 lise, 10 'ortaokul, 1 llköğ-
retmen Okulu, 2 Akşjam Kız Samalt Okulu bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemlinin] 
1972 programında Ergani'de 21 derslikli 1 

ıortaoku'1, 
1973 programında Çermik Ortaokuluna 12 

derslikli ek bina, Kulp Ortaokuluna 12 derslik
li ek bina, Ziya Grökalp Lisesine 12 derslikli ele 
b i i n a » ' ., • , ii; _ L J 

1974 programında merkezde 21 derslikli or
taokul, Diyarbakır Koleji öğretmenlerine 16 da
ireli lojman, Silvan Lisesine yemi bima 12 ders-
ttikli, 

1975 programımda Dicle Ortaokuluna kat 
ilâvesi, Hazro Ortaokuluna kat ilâvesi, 

1976 programında Bismilde 12 derslikli lise 
binası, 

1977 programında Grümgüş Ortaokulunla kat 
ilâvesi, Çınar Ortaokuluna 8 derslikli ek bina 
yapımı kararlaştırılmışıtır. 

öğretmen ihtiyacı olan okullarım durumu 
Bakanlığımızca bilinmekte olup, imlkâmlar ölçü
sünde giderilmeye çalışıllacıaktır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

27. — Ordu Milletvekili MemduTı Ekşi'nin, 
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarımın gü
venliğine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı ce
vabı. (7/1246) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başjbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarımla rica ederim. 14.8.1972 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

Soru : 
Birkaç günden beri basınımızda, Holanda'da 

bulunan vatandaşlarımızla Holandalılar arasın
da çatışmalar olduğu, çdk sayıda Hollandalı'nm 
Türklere saldırdığı, Türk mahallelerinin işgal 
edildiği, mallarının yağma edilip tahribedildiği 
ve hattâ bir vatandaşımızın da yaralanarak has
taneye kaldırıldığı yolunda haberler yer al-
maktadır. 

1. Bu feci olaylar karşısında Hükümeti
miz adı geçen Hükümet nezdinde ne gibi bir 
girişimde bulunmuştur ? 

2. Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın 
mal ve can güvenliği sağlanabilmiş midir? 

3. Vatandaşlarımızın maddî ve manevî za
rarları kim tarafından ve ne şekilde karşılana
caktır? 
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- Dışişleri Bakanlığı 
• Kokd - Kokvb Gn. Md. 4 .11.1972 

Sayı : 125. 700/4 -121 
Konu : Ordu Milletvekili Sayın 
Memduh Ekşi'nin soru önerge
si Hk. Ek : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık aracılığı, ile alman 
19 . 9 . 1972 günlü, 6366/47872 - 7/1246 sayı
lı yazıları. 

Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin, 
Başbakanlığa yönelttiği «Holanda'da yaşayan 
Türk vatandaşlarının güvenliğine dair» yazılı 
soru önergesinin, Başbakan adına Bakanlığım
ca cevaplandırılması istenildiğinden, "konuya 
ilişkin cevap NOT'unun iki nüsha halinde su
nulduğunu bilgilerine arz ederim. 

Halûk Bavulken 
Dışişleri (Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin Ho
landa'da yaşayan Türk Vatandaşlarının güven

liğine dair yazılı soru önergesi için 

NOT 

ıSoru : Birkaç günden beri basınımızda, Ho
landa'da bulunan vatandaşlarımızla Holanda'-
lılar arasında çatışmalar olduğu, çok sayıda 
Holanda'linin Türklere saldırdığı, Türk mahal
lelerinin işgal edildiği, mallarının yağma edi
lip tahribedildiği ve hattâ bir vatandaşımızın 
da yaralanarak hastaneneyc kaldırıldığı yo
lunda haberler yer almaktadır. 

1. Bu feci olaylar karşısında Hükümeti
miz adı geçen Hükümet nezdinde ne gibi bir gi
rişim de bulunmuştur? 

Cevap 1. — Iiotterdam'da Wapen Straat'da 
pansiyon sahibi vatandaşımız Mehmet Gönlütaş 
ile Holaııda'lı kiracısı arasında bir ihtilâf sonu
cu çıkan kavgaya, 10 Ağustos 1972 gecesi 500 
ilâ 1 000 kadar gençten oluşan Holaııda'lı gru
bun karışmasıyle müessif olay vukubulmuştur. 
Çatışmada, vatandaşlarımızın işlettiği beş pan-

- isiyönıtn, kapıları dış ve iç duvarları ve eşyası 
- tahribedilerek oturulamayacak hale getirilmiş

tir. Holanda polisi heyecanı körüklememe'k için 
önce müdahalede bulunmak istememiş, ancak 
olayların daha da büyümesi üzerine hadiseye 

el koymuştur. Olayı müteakip günlerde de, da
ha hafif olmakla beraber Türk pansiyonlarına 
olan saldırılar devam etmiştir. Olaylar sonunda 
üç vatandaşımız hafif, bir vatandaşımız da taş
la, başından ağır yaralanmış ve Holanda basın 
haberlerine göre kavga sırasında biri ağır ol
mak üzere üç Holaııda'lı da bıçaklanmıştır. 
Polis 8 vatandaşımızı ve 55 Holanda'lıyı neza
ret altına almıştır. 

Bu durum üzerine, Hükümetimiz meseleye 
eğikniş, 

Holanda'nın Ankara Büyükelçiliği Masla
hatgüzarı Bakanlığımıza çağırılmış, Hükümeti
nin olaya ilişkin müessir güvenlik tedbirleri al
malarını beklediğimiz bildirilimiştir. Bu konu
da Lahey Büyükelçiliğimiz Holanda Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme
de : 

a) Olayın derhal durdurularak, vatandaşla
rımızın can, mal ve çalışma güvenliğinin sağ
lanması için gerekli tedbirin alınmasını, 

b) Hareketlere mâni olunacağı- ve ileride 
tekrarının önleneceği hususunda teminat veril
mesini, 

c) Olayların diğer Holanda şehirlerine sıç
ramasının önlenmesini, 

d) Vatandaşlarımızın ter'kettikleri evlerine 
dönmelerinin ve mallarına sahibolmalarmm 
sağlanmasını, 

e) Hükümetimizin, zarara uğrayan işçileri-
'mizin zararlarının tazmini hususundaki hak
kını mahfuz tuttuğunu belirtmiştir. 

Bu arada, olay nedeniyle Bakanlığımıza 
davet edilen Hollanda Maslahatgüzarı, Hüküme
tinin olaydan duyduğu üzüntülerini bildirdiği 
gibi, ayrıca, teşebbüsümüzle ilgili her türlü ted
birin Hükümetince derhal ittihaz olunacağını 
ifade etmiştir. 

Buna rağmen, 15 Ağustos günü Holanda 
Maslahatgüzarı yeniden Bakanlığımıza çağırı
larak, tazminat konusundaki görüş ve istekle
rimiz tekrarlanmıştır. 

16 Ağustos günü, Lahey Büyükelçimiz TU-
NALIGİL Holanda Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreterini bu hususta ziyaret etmiş, zarar ve 
ziyanın tazmini için gerekli tedbirlerin alınma
sını istemiştir. 



M. Medi'Sİi B : 15 • 7 . 12 . 1972 O : 3 

Olayları büyük ilgi ile takibcden kamuoyu
muz, Bakanlığımızca yapılan açıklamalarla 
muntazaman aydınlatılmıştır. 

Diğer taraftan, sosyal refahla ilgili Avru
pa Bakanları Toplantısına katılmak üzere 21 
Ağustos tarihinde Holanda'ya giden Çalışma 
Bakanımız Sayın Ali Rıza Uzuner, 22 Ağustos 
günü Lahcy'de bir basın toplantısı yapmış ve 
aynı gün Hol anda'da ki işçilerimizi kabul ede
rek, kendilerine teskin edici ifadelerde bulun
muştur. 24 Ağustos günü de beraberinde Lalıey 
Büyükelçimiz olduğu halde Hollanda 
iStosyal İşleri Bakanı ile görüşmüştür. 15 Ağus
tos gecesinden beri Hollanda'da Türk evlerine 
karşı saldırı olmamıştır. 

(Soru 3. — Vatandaşlarımızın maddî ve ma
nevî zararları kim tarafından ve ne şekilde 
karşılanacaktır! 

Cevap 3. —• Bakanlığımız sözcüsünün 18 
Ağustos günü yaptığı açıklamada belirtildiği 
üzere, Hollanda'da zarar ve ziyana uğrayan va
tandaşlarımızın bilumum zararlarının Rotter
dam Belediyesi tarafından ödeneceği resmen 
açıklanmıştır. Halen, zarar ziyan talebinde bu
lunan 23 vatandaşımızın talep yekûnu 130 bin 
967 Florin'dir. (bu talebin içinde, hasar de
ğeri kesin olarak tespit edilemeyen 86 937 
Florin değerinde üç vatandaşımızın talebi de. 
dahildir). Geriye kalan 20 vatandaşımızın ta
lep yekûnu 44 bin 033 Florin'dir. Bunun 16 
bin 359'u çekler halinde ve bu hafta içinde 
Belediyece kendilerine ödenecektir. 

Geriye kalan 27 bin 750 Florin ile 2 evin tes
pit edilecek hasarının ödenmesi için, Rotterdam 
Belediyesi İçişleri Bakanlığının müsaadesini 
beklemektedir. 

Bu hususun da temini için, Lahey Büyükel
çiliğimiz ilgili makamlar nezdindeki teşebbüs
lerini aralıksız sürdürmektedir. 

28. •— \Sinop MilletveJrili Hilmi İşgüzar'ın, 
mülkî idare âmirleri ve ^kaymakamlık müesse
sesine dair \Soru önergesi ve İçişleri Bakam Fe
rit Kubat'ın yazılı cevabı ((7/1247) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve talöbederim. 17 . 8 . 1972 

Saygılarımla. 
ıSiinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Mülkî İdare Âmirleri ve mülkî idare amir
liğinin nüvesi olan kaymakamlık müessesesi
nin büyük ölçüde yıprandığı ve mensuplarının 
ihmal edildiği bir gerçektir. Bu yönden: 

1. iSon 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra Fakülte tahsiline ilâveten 2.5 
yılda staj yaparak yetişmiş olan kaymakamlar
dan kaç tanesi meslekten ayrılmıştır, ayrılma 
sebepleri nedir? 

2. Malî nedenlerle istifalar oluyorsa kay
makamlık müessesesi için ne gibi tedbirler alı
nacak ve kaymakamlık tarihi fonksiyonlarına 
yaraşır hale getirilecektir? 

3. Kaymakamlar için idarî teminat mües
sesesi düşünülmekte midir? Bakanlıkta bu hu
susta bir çalışma yapılmakta mıdır? Yoksa kay
makamlar yine siyasî iktidarların keyfi tasar
ruflarına mı terkedilecektir? 

4. Toplum kalkınmasının, kalkınma birimi 
olan ilçeleribizde ilçe temsüleisi ve koordina
törleri olan kaymakamlara bu kalkınma için ne 
gibi malî olanaklar hazırlanmıştır? 

5. 5442 sayılı İl İdare Kanunun yürürlüğe 
girmesinden bu yana geçen zaman içinde çeşit
li kanunlarla kaymakamlardan alman yetkiler
le ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? 

Bu tatbikat sonu faydalı ve mahzurlu hn-
suhlar nelerdir? 

6. Ve netice olarak asırlardan beri tarihin 
içinden gelen ve vatandaşın gözünde Devlet 
baiba olarak yer almış olan kaymakamlık mü
essesesinde neden bugünkü maddî ve malî bu
nalım yaratılmıştır. 

Bu bunalımın giderilmesi mi? Yoksa 1972 
Türkiye'sinde artık kaymaakmlık müessesesine 
ihtiyaç kalmadığından bu müessesenin kaldırıl
ması mı düşünülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 4 . 10 . 1972 
Sayı : 11 - 13/419 

Millet Mccisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Bşk. lığı Genel Sek

reterlik, Kanunlar Müdürlüğünün 19 . 9 . 1972 
gün ve 7/1247 - 6371/47906 sayılı yazısı. 

iSinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği, Mülkî 
İdare Âmirleri ve kaymaakmlık müessesesine 

file:///Sinop
file:///Soru
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dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplarımız 
aşağıda belirtiLmiştir. 

1. 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden bu yana, kaymaakmlık sıfatını kazan
dıktan sonra, bakanlığımın merkez ve taşra ku
ruluşlarında çalışan meslek personelinden 30'u, 
istifa veya başka kuruluşlara nakil suretiyle, 
görevlerinden ayrılmışlardır. Ayrıca askerlik, 
emeklilik, ölüm ya da bakanlık içi diğer görev
lere atanma yüzünden sözü edilen kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte 23 olan kaymakaımsız 
ilçe sayısı bugün için 80'e yükselmiş bulun
maktadır. 

2. Mülkî idare âmirlerimizin malî neden
lerle, meslekten ayrılmalarını önlemek üzere ge
rek bakanlık ve gerekse Hükümet seviyesinde 
gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucu, kaymakam ve vali 
muavinlerimize iş güçlüğü ve teminindeki güç
lük zamları olark ayda 900 er liralık yan öde
meler yapılması imkânı sağlanmış ve bununla 
ilgili kararname yürürlüğe girmiştir. 

Bunun dışında mülkî idare âmiri erimizin 
diğer malî ve sosyal hakları ile ilgili çalışma
larımızda sürdürülmektedir. 

3. Kaymakamlar için düşünülebilecek idarî 
teminatın, ancak onların nakil ve terfilerinde 
söz konusu olabileceği görüşünden hareketle, 
konu bu açıdan ele alınmış ve 15 . 5 . 1972 
ıgün ve 14188 sayılı Besmî Gazete'de yayınlanan 
«İçişleri Bakanlığı Meslek Memurları Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği» ile bunu sağlaya
cak hükümler getirilmiştir. 

4. Toplum kalkınması, kalkınma plânları
mızın uygulanması ile ilgili bir metoddur. Bu 
metodun kaymakamlarımızın koordinatörlüğü 
ve liderliği altında etkili bir şekilde kullanıl
ması için, gerekli malî olanakların sağlanması 
yolunda çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak; 
a) Bakanlığım valiliklere gönderdiği-

30 . 12 . 1965 gün ve 612 - 211/23055 sayılı 
•genelgesinde il özel idare bütçelerine bu amaç
la ödenek konulmasını ve kaymakamların em
rine verilmesini istemiştir. Bu genelge uyarın
ca her yıl il özel idare bütçelerine ödenek ko
nulmakta ve kaymakamlarımızın insiyatifi ile 
kullanılmaktadır. 

b) Ayrıca Genel Bütçenin Köy İşleri Ba
kanlığı bölümüne projeye müstenit köy te
şebbüslerini teşvik amacıyle konulan ödenekler 
de, il özel idare bütçelerine transfer edilerek 
yine kaymakamlarımızın insiyatifi altında har
canmaktadır. 

5. 23 yıl önce çıkartılan 5442 sayılı 11 İda
resi Kanununun yerini almak üzere yeni bir ta
sarı hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunul
muş bulunmaktadır. Eski kanunun uygulama
da aksayan ve günün ihtiyaçlarına cevap vere
meyen bütün yönleri bilimsel bir araştırma ile 
saptanmış ve yeni tasarıda bu aksaklıkları or
tadan kaldıracak ve yurt ölçüsünde idarî bü
tünlüğü sağlayacak hükümlere yer verilmiş 
bulunmaktadır. 

6. İlçe kademesinde bir lidere ve bir koor
dinatöre duyulan ihtiyacın çok daha açık bir 
şekilde ortaya çıktığı plânlı kalkınma dönemin
de kaymakamlık müessesesinin kaldırılması 
asla düşünülemez. 

Yukarda verilen izahattan da anlaşılacağı 
üzere, kısa bir süre sonra T. B. M. M. ne sunu
lacak olan yeni 11 İdaresi kanunu tasarısının 
kanunlaşması halinde kaymakamlık müessesesi 
her yönden takviye edilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

29. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarhn, 
Gülhane Askerî Hastanesinde tedavi edilen has
talara dair soru önergesi ve Millî Savunma Ba
kanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/1248) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırlı-
masmı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
17 . 8 . 1972 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

1. Gülhane Askerî Hastanesinde her sene 
ne kadar hasta tedavi edilmekte ve bunların as
ker ve sivil nispeti ve miktarı nedir? 

2. Gülhane Askerî Hastanesinde bir emirle si
villerin tedavisinin durdurulduğu doğru mudur? 
Doğru ise sebebi nedir ? 

— 580 — 
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3. Milletin hizmetinde yıllarca hizmet etmiş 
Millete ve eğitim öğretim yönünden askerî dok
torlarımıza yardımı dokunmuş olan Gülhane 
Askerî Hastanesinde sivil vatandaşların tedavi 
ve bakımlarının durdurulmasından bütün dok-
torlarımızmda üzüntü duyduklarından hem dok
torlarımızın yetişmesi ve hem de fakir vatan
daşlarımızın tedavisi yönünden yine eskisi gibi 
% 5 nispetinde sivil kabulüne dair bir yönetme
lik tanzimi düşnülmekte midir ? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı ilO . 10 . 1972 

Kanun : 862/1-72 
Konu : Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde tedavi edilen has
talara dair yazılı soru önerge
si. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 19.9.1972 

tarih Kanunlar Müdürlüğü : 6374/47909-7/1248 
sayılı yazı. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar tara
fından verilip Baaknlığımca yazılı olarak cevap
landırılması talebolunan ilgi yazı ekindeki soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Tatbikat 
Hastanesinde tedavi gören asker ve sivil mikta
rını gösterir cetvel ekte sunulmuştur. 

2. Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yeni 
binaya intikali ve yerleşmenin selâmeti bakı
mından Genelkurmay Başkanlığının 24 Ma
yıs 1971 tarih loj : 9000^77-71/ sağ. D. Ş. sayılı 
emirleriyle Akademi Hastanesine sivil hasta 
yatırılması durdurulmuştur. 

3. Doktorlarımızın daha iyi yetişmesini te
min ve muhtaç vatandaşlarımıza hizmet edebil
mek amacıyle tespit edilecek oran dâhilinde si
vil hasta kabulü düşünülmektedir. 

Yeni binadaki yerleşme tamamlandıktan 
sonra bu hususta gerekli emir çıkarılacaktır. 

Arz ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakanı 

1968 yılı ile 1 Eylül 1972 tarihine kadar hastanemize yatarak ayaktan tedavi gören asker ve 
sivillerin miktarını gösterir çizelge 

Yılı 

Toplam 

Asfoer 
Yatarak 

Sivil 
Ayaktan Yatarak 

69 963 1 288 869 17 911 

Ayalktan 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

16 645 
17 544 
14 900 
12 187 
8 087 

350 425 
243 584 
444 074 
120 864 
130 922 

6 180-
5 848-
4 627-
815-
46-

-ı% 37-1 
->% 33 
-J% 31 
-% 6,6 
-% 0,56 

122 934 
164 484 
175 464 
72 421 

— 

535 303 

Not: Yasak emirden sonra 46 âcil sivil hasta yatırılarak tedavi edilmiştir. 
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30. —. Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
memurların intibaklarından doğan haksızlıkların 
ne zaman giderileceğine dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/1251) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayım Maliye Bakanı 
(taralından yazılı olarak cevaplandırıllmasmı arz 
ve rica (ederim. 

Saygılarımla. 
17 . 8 . 1972 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

667 sayılı omu tadil eden 1327 sayılı kamu
nun yürürlüğe girmesinden sonra Devlet Perso
neli arasında başlıyao huzursuzluk ve den|gesi'z-
lilk herkesçe malûmdur. Bu sebeple yetki kaoun-
ları da çıkarılmış, bulunmaktadır. Bu durum 
karşısında. 

1. —; Memurlarım intibaklarındaki çok açık 
olarak görülen haksızlıklar nıe zamanla kadar 
giderilecektir. 

2. — Memurların kanunî hakkı olan birik
miş ücret farkları.ne zaman ve nasıl ödenecek
tir. 

3. — Devlet alacağımı memurların maaşla
rımdan re'sen keserek aldığı hailde neden birik
miş olan memur aylık farkları verilmez, neden 
aynı görevde, ayniı sıfatı taişıyaın ve aynı tahsili 
yapmıış memurlar arasında in)tibalktam doğan 
3 - 5 bazan 8 yılı bulan açık adaletsizlikler gi-
derilmez ? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 14 . 11 . 1972 

BÜMKO : 111121 - 16/ - 30177 

(Konu, : iSimop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar'm yazılı soru 
önergesi hik. 

Millet Meclisi Başjkaınlığma 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünüm 19 . 9 . 1972 
tarihli ve 6376/47911 - .7/1251 sayılı yazılları. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi tşıgüzar'm il
gideki yazılarına ekli olarak gönderilen yazılı 
soru önergeler inim cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. — 657 ve 1327 sayılı kanunların tatbika
tında ortaya çıkan aksaklıkları gidermek üzere 
1589 sayıllı Yetki Kanunu'ma müsteniden hazır
lanan Kararname Taslağı Bakanlar Kuruluna 
sıunulmuş bulunmıaiktadır. Bu kararnamemin yü
rürlüğe girmesi ile süz konusu aksaklıkların ve 
huzursıuızluikların geniş ölçüde .giderilmiş, olaca
ğı mütalâa edilmektedir. 

2. — 1972 yılı Bütçe Kanun Tasarısınam ha
sırlanması sırasııri'da Devletin malî olanakları
nın 9 aylık maaış farklarının 1972 yılı içerisinde 
ödenmesine müsait lolmadığı neticesine varıldı-
ğındam, 1972 malî yılı bütçesine bu maksatla 
herfıamigi bir ödenek konıulamadığı yüksek ıma-
lûmlarıdır. Bu nedenle söız konusu maaış farkla
rınım 1972 malî yılı içinde ödenmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Halen, dokuız aylık maaş 
farkları meselesi üzerinde .çalıışılmalkta olup, bu 
konuda bir ödeme plânı hazırlanarak 1973 yılı 

Blütçe Kanun 'Tasarısı ile bıirlıikte Yüce Meclis
lere sunulacaktır, 

Arz lolumur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

31. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, as
kerlik şubelerinin ilçelerden kaldırılmasının ne
denine dair soru önergesi ve Millî Savunma Baka
nı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/1253) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

17 . 8 .. 1972 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 

Kuruluşu itibariyle çok eski mazisi olan ve 
bulunduğu ilçelerde vatandaşların askerî hizme
tinde başarılı görev yapan askerlik şubelerinin 
kaldırılmasının yerinde olmadığı kanaatiyle? 

1. Askerlik şubeleri niçin kaldırılmıştır? 
2. Askerlik şubelerinde çalışanlar muvazzaf 

subay ve erler olduğuna göre nasıl ve ne şekilde 
tasarruf sağlanacaktır? 

3. Türk köylüsü askerlik çağındaki vatan
daşların her türlü askerlik hizmetleri nasıl ve ne 
yolda halledilecektir? 

4. Askerlik şubelerinin ilçe merkezlerinde 
bulunmasının ne gübi mahzurları olmuştur? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 6 . 11 . 1972 

Ankara 
Kanun : 860/1 72 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6378/47913-7/1253 
sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'm askerlik 
şulbelerinin ilçelerden kaldırılmalarının nedenle
riyle ilgili olarak vermiş olduğu yazılı soru öner
gesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. Askerlik daire ve şubelerinin azaltılması 
suretiyle yapılan reorganizasyona, kendi ile veya 
yakınındaki ilçeye ulaşım imkânı-olan ve esnanı az 
askerlik şubelerinin hizmetlerinin birleştirilmesi; 
subay, sivil memur ve er tasarrufu sağlanarak 
bunların diğer personel sıkıntısı çekilen görevle
re kaydırılması; kira yakacak, onarım su ve ba
kım masraflarından tasarruf ve şubelerin daha 
sık ve devamlı bir şekilde fkontrollarmın yapıla
bilmesi için lüzum hâsıl olmuştur. 

2. Türk vatadaşlarmm askerlik işlemleri il
çelerinde askerlik şubesi mevcudolmadığı takdir
de en yakm ilçeden seyyar ekip gönderilmek su
retiyle yapılacaktır? 

Arz ederim. 
Mehmet Izmen 

Millî Savunma Bakanı 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Özel İdaresine 60 milyon lira avans veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1256) 

Millet Meclisi Yülksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun MaMye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : istanbul özel İdare Emlâk Vergisinin 
(uygulanmasının gecikmesi dolayısiyle parasız 

kalmıştır. Bıu yüzden 1972 yılında yapılacak mil
yonluk okul, yol, su, clektirîk gibi kamu hiz
metleri ve yatınimları yapılamamaktadır. 

öeınel olarak ihalelerde % 20 ye kadar fiyat 
kırıldığı halde şiimdi, ihalelere katılanlar para-
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larını ızamanında allamamak endişesiyle % 1-2 
civarında cüzî bir kırma yatpm,aktadırlar. İstan
bul özeli İdaresi bu dıurumda ya büyük zararla : 

ra ıgöz yummak ya da ihaleyi iptal etmek zıo-
runda kalmaktadır. Her iki halde de <giderilme-
si mümkün olmayan zarar meydana gelmekte

dir. 
Millet parasının heder olmasını önlemek ve 

yatırımların ve hizmetlerin zamanında yapılma
sını sağlamak bakımımdan hemen İstanbuH özel 
İdaresine Emlâk Vergisi hissesine mahsuben 60 
milyonluk bir avans açılmasına düşünüyor mu
sunuz 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29 . 11 . 1972 

HAZMİİT : BjD. HUŞ - 53107 - C - 93 - 05981 
(Konu : ISayın B. Ülker'in soru 

önergesi Hk. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Genel iSekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü aifadeli, 10 . 9 . 1972 ,günı ve 6383/48051 - 7 / 
1256 sıayılı yazınız : 

1. — Ilıgide anılan yazınıza ekli ıolarak gön
derileni, İstanbul Millelttvekili .Sayın .'Reşit Ül
ker'e ait ve İstanbul özel İdaresine 60 milyon 
lira avans verilmesinin düşlünülSüıp diüşünlülme-
diğine dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. — Bilindiği- gibi mahallî idarelerimizin te
mel geliri, emlâk verlgisi piaylandır. Bu vergi, 
tahsiitliâtmm % 35 i de di özel idarelerinle! ayrıl
mıştır. 

Ancak emlâk vergisi tahsilatı, ilgili kanun
daki değişi/klikler nedeniyle .gecikmilş ve bu 'ge
cikme tülm maha'llî idarelerimizi, bu arada İs
tanbul özel idaresini önlendi bir gelir kaybına 
uğratmıştır. 

3. —• Bu durum Hükümeti, âcil çözüm yolla
rı bulmaya itmiş ve mevcut imkânlar ile aşağı
daki tedbirler alınmıştır. 

Büfece içi tedbir olarak Bakanlığım ve İçiş
leri Bakanlığı bütçelerinde mevcut, il özel ida
releri ilo ilgili ödenekler serbest bırakılmış, bir 
malî yıl içinde ödenmesi gereîken miktarlar kı
sa zamanda ödenerek gelir kaybının telâfine 
çalışdmıştır. 

Bu tedbire ilâveten ve âcil ihtiyacı karşıla
mak üzere Hazine'ce aviaaıs verilmesi yoluma gi-
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dilmiştir. Bilindiği gibi mevzuatımızda Hazine' 
nin ıgenel bütçede -öngörülen gidenlerin dışında 
atvans vermesini sağlayan ıgenel bir hüküm bıu-
lunmamıaiktadır. 

Bundan sonra 1972 maflî yılı bütçesinin uy-
ıguliantmasındaki bilineni (güçlüklene rağmen, ye
ni bir kaynak alarak 175 milyon lira tutarımda 
nakit sağlanmış ve özel idarelere tevzii işi İçiş-
leni Bakanlığına bırakulmıışltır. Bu çerçeve için
de İstanbul özel İdaresine 56,5 milyon lira ön-
igönülmüş buflıunmıaktadıir. Ancak, ilk 50 milyon 
liranın dağıltılması dolayısıyle İstanbul'a bir 
ödeme yapılmamıştır. Zira ilk partinin dağıtı
mımda malî güeü en az »lan özel idarelere önce
lik tanınmııştir. 

4. — Diğer taraftan emlâk vergisi tahsilatı 
ıgel%meleri gözönüne almanak il özel idareleri
mizin bu sebeple ortaya çıkan nakit silkinti sı-
nan azalma eğilimi gösterdiği de tespit edilmiş
tir. Bu hususu açıklamak üzere, İstanbul özel 
İdaresinin 2/5 - 31 . 10 . 1972 tarihleri larasm-

da İstanbul'da emlâk vergisi tahsil eden yedi 
vergi dairesinden aldığı toplam verlgi payları 
aylar itibariyle aşağıda igösterilmiştir. Her ay 
yapılan tahsilat, özel idareye müteakip ay için
de ödenmektedir. 

Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Toplam : 

2 621 020, 
3 751 726,-
2 ı393 943,-

13 232 128, 
11 563 739, 
47 ı849 848,-
81 412 401, 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında İstan
bul İl özel İdaresine, avans şeklinde de olsa, 
münferit ve elk bir yardım yapılmasına gerekçe 
bulmanın ve bunu gerçekleştirmemin feottiay ol
mayacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

»&<( 
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GÜNDEMİ 
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Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milleftlvekilaj Kettıan Aral, Muiş Mil
letvekili Nermiüi Neftçi, îsltianbul MdMetvekili 
Reşit Ülker, İEoaıya Millefttvekili M. Kubilay 
îmer ve V»an Milletvekili Salih Yıldız'ıoı, Içtiüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raıploru (2/706) 
(S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarM : 29 . 11. 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




