
D Ö N E M : 3 C İ L T : 36 TOPLANTI: 4 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

96 ÎÎCT Birleşim 

16.4.1973 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 641 

II. — Gelen kâğıtlar MI 

III. — Başkanüıik Divanının ıGeııel Ku
rula sunuşları 642 

1. — Bakanlar Kurulunun yeniden teş
kili için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 102 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Naim Talû'nun Başbakan 
olarak görevlendirildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1047)- 642 

2. — Başbakan Naim Talû tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 
nci maddesi uyarınca teşkil olunan Ba
kanlar Kuruluna, ilişik listede gösterilen 
Bakanların atanmış olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1046) 642:643 

3. — ıSaym üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1048) 643:644 

4. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Dışişleri Komisyonundan çekildiği
ne dair'önergesi. (4/384) 644 

Sayfa 
5. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 

Millî Savunma Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi. (4/383) 644 

6. — Sivas Milletvekili Kadri Ero-
ğan'm, Urfa'nm mâruz kaldığı kuraklık 
konusunda gündem dışı demeci. '644:645 

7. — Bize Milletvekili Hasan Basri 
Alıbayrak'm, çay sorunu konusunda gün
dem dışı demeci. 646:647 

IV. — Ebrular ve cevaplar 647 

A) Yazık sorular <ve ^cevapları 647 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, kız teknik okullarında uygulanan 
Pfaff biçki sistemine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1065) 647:648 

2. —• Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'm, kamu kuruluşlarına ait sabit 
tesisli kamplara dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1302) 648:656 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Türkiye'deki kooperatiflerin miktarı ile 



M. Meclisi B : 96 16 . 4 . 1973 O : 1 

Sayfa 
b«. kooperatiflere yapılan yardımlara dair 
soru önergesi ve 'Ticaret Bakanı Nainı Ta-
lû ile Köy İşleri Bakanı Necini Sönmez'in 
yazılı cevapları. (7/1341) 656:659 

4. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun Macaris
tan seyahatine dair soru önergesi ve Baş
bakan Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/1419) (660 

5. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcı'nın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Nuri Kodamanoğlu'nun Avusturya 
gezisine dair soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1466) 660:662 

6. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm, dış memleketlerde tarım mü
şavirlikleri veya ataşelikleri kurulmasına 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1477)662:663 

7. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya iline bağlı bâzı köylerin 
içmesularma dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı Necini Sönmez'in yazılı ce
vabı (7/1495) 663:664 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
fosfat kimyevî maddesinin ithal edilen 
miktarına dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû ile Tarım Bakanı İlyas 
Karaöz'ün yazılı cevapları (7/1502) 665:671 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin 
Lozan Andlaşması ile sağlanan haklardan 
istifade ettirilmediğine dair soru önerge
si ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in 
yazılı cevabı (7/1506) 671:674 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar ili
nin Çayırbağ köyünden bâzı kişilerin is
timlâk bedellerinin ödenmesine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukad
der Öztekin'in yazılı cevabı. (7/1506) 674:675 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, haşihaş ekimi yasağı 
olan bölgelerde şeker fabrikası kurulma-

Sayfa 
sına dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı 
(7/1509) '675 

12. — İstanbul Milletvekili Necdet 
Uğur'un, İstanbul İl Disiplin Komisyo
nunda öğretmen temsilcisinin bulunmadı
ğına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ceva
bı. (7/1510) 676:677 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargı-
lı'nm, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in kent sigarası kaçakçılığı ile ilgili 
beyanatına dair soru önergesi ve Başba
kan adına Gümrük ve Tekel Bakanı Hay
dar Özalp'in yazılı cevabı (7/1511) 677:678 

14. —• İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzu-
ner'in Bağ - Kur ile ilgili beyanatına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Çalışma 
Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı 
(7/1512) ,678:681 

15. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Devlet Memurları Kanununu değiştiren 
kanun hükmündeki kararnameye dair so
ru önergesi ve Başbakan adına Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/1513) 681:683 

16. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin 
Baytürk'ün, Zonguldak iline bağlı bâzı il
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yo'klama sonunda çoğunluk olmadı
ğı anlaşıldığından; 

16 . 4 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,35'te son 
verildi. 
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Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Tunceli 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

Hüseyin Yenipınar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 

cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve O. (Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 3/159; O. Senato
su : 2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci 
ek ve 78'e 2 nci ek; O. Senatosu S. Sayısı : 1596 
ve 1596 ve 1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 
5 . 3 . 1970, 22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) (GÜN
DEME) 

2. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ceza
ların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik ya

pılmasına dair kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/592; C. Senato
su 1/148) (M. 'Meclisi ıS*. Sayısı : 701, 701'e 1 nci 
ek ve 101'e 2 nci ek; O. Senatosu S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1972, 9 . 1 . 1973 ve 
14 . 4 . 1973) (GÜNDEME) 

3. — İstanbul Esentepe Emekli Sufoayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi kızı Pen'be Fai

ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) (GÜNDEME) 

»-••« 

- 641 -



M. Meclisi B : 96 16 . 4 . 1973 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —" Başkaıuvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalarıtmaza başlı
yoruz. 

İLYAS KILIÇ - (Samsun) — Sayın Başkan, 

ismen yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — Toplantıyı açtım efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lm —. Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Naim Talû'nun Başbakan olarak görevlendirildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1047) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Cumhurbaşkanlığından gelen iki tezkere 
vardır, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 

Türkiye Cumhuriyeti , Anayasasının 102 nci 
maddesi uyramca Cumhuriyet Senatosu Üye
si Naim Talû'yu Başbakan olarak görevlendir
dim. 

Atanacak Bakanların ayrıca bildirileceğini 
arz ederim. 

Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize 'sunulur efendim. 

2. — Başbakan Naim Talû tarafından Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci madde
si uyarınca teşkil olunan Bakanlar Kuruluna. 
ilişik listede gösterilen bakanların atanmış ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1046) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 112 Nisan 1OT3 taırüıli ve 4-395 sayılı ya

zımız. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi uyarınca teşkil edilen Bakanlar Kuru

luna, ilişik listede gösterilen zevatın atanmış ol
duğunu arz ederim. 

FaHır'i Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Türküye €wm!hurlj|yeltii Balkanlar IKurultı LfaM. : 

Naim Talû : Başbakan (Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjan Üyesi eski Ticaret Bakanı) 

Nizamerttüın Erkmıem : Devlet Bakanı, Başba
kan Yardımcısı (Giresun Milletvekili) 

Kemaıl Satır : Devlet Bakanı, Başbakan Yar-
dımıcıisı (Adana Milletvekili, eski Devlet Baka
nı, Başlbakaın yardımcısı) 

İsmail Hakkı Teîkkıel J Devlet Bakanı (İs
tanbul Milletvekili) 

Prof. İlhan öztıraik : Devlet Bakanı .(Eski 
Devlet Bakam) 

Hayri Mumcuoğlu : Adalet Balkanı (Cum-
ıhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi, ©slkd Devlet 
Bakanı)1. 

llhami Sancar i Millî Savunma Bakanı (İs
tanbul Milletvekili, eski Millî Savunma Baka-
m) 

Mukadder öztekim : İçişleri Balkanı (Cumı-
'huriiyelt Senatosu Adana Üyer-i, eski Bayındırlık 
Bakanı) 

Halûk Bayülken : Dışişleri Balkanı (İSsflri 
Dışişleri Bakanı) 

'Sadık Tekin Müftüoğlu : Maliye Bakanı 
(Zonguldak Milletvekili, eski Devlet Bakanı) 

Orhan Denıgliız- : Millî Eğitim Bdkanı (Uşak 
Miletvelknilli, «İki M M Eğitim Balkanı) 

Nurettin Ok : 'Bayındırlık Balkanı (Çankırı 
Milletvekili) 

— '642 — 
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Ahmet Türkel i Ticaret Bakanı (Bursa Mil-
letvekil ; eski Ticaret Bakacı) 

Dr Vefa Tanır : Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanı (Kanıya. Milletvekili) 

Fethi Çelikbaş : Gümrük ve Tekel Bakam 
(Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi, eski 
Sanayi Bakanı) 

Ahmet Nusret Tuna : Tarım Bakanı (Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi) 

Prof. Sabahattin özhek : Ulaştırma Balkanı 
(CuHhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi, eski 
Mili!i Eğitim Bakanı) 

Ali Naili Erdem : Çalışma Bakanı (İzmir 
Milletvekili, eski Çalışma Bakanı) 

Dr. Nuri Bayar : Sanayi ve Teknoloji Ba
kamı ('Sakarya Milletvekili) 

Dr. Kemal Demir : Enei'ji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanı (B'olu Milletvekili, eski Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı)' 

Dr. Ahmet İhsan Kırımlı : Tıi'izm ve Tanıt-
mia Bakanı (Balıkesir Millet vekili) 

Mehmet Neibil Oktay : İmar ve İskân Baka
nı (Siirt Milletvekili.) 

Orihan Kürümıoğlu : Köy İşleri Bakanı 
(Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi) 

İsa Bingöl : Orman Bakanı (Cumhuriyet Se
natosu Muş Üyesi) 

Oelâlelttiın Coşkun ? Gençlik ve Spoır Balkanı 
(Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi) 

(A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ısıayın Na-
iım Talû Barlkanlığıuda kurulan ve islimleri okunan 
yenli Hükümetimizin başarılı ve aziz milletiımıiz ve 
memleketimiz için hayırlı olmasını Meclisimiz 
adına temenni ediyorum efen'dim. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, Hükümet programı için 
Anayasanın tayin ettiği süre zarfında bir gün be
lirtebilecek misiniz efendim:? 

BAŞBAKAN NAİM TALÛ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bilâhare yazılı olarak takdim1 

edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Ben erfteleniıeyi oma öre tayin 

latmeyi düşünüyordum da o bakımdan sordum 
efendim. 

BAŞBAKAN NAİM TALÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Büyük ihtimalle Cuma olacak
tır; ayrıca yazılı olarak bildireceğim. 

16 . 4 .. 1973 O : 1 

I Cumıa olarak düşünüyorsunuz.. Teşekkür 
ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimiz gere
ğince diğer sunuşlara geçiyorum. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına İzin verilme
sine (dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1048) 

BAŞKAN —• İzin talepleri vardır, arz edi
yorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yaızılı sayın milletvekilleri-

nin, hizalaırmda gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
13 . 4 . 1973 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerime arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Sivas Milletvekili Enver Akova 20 gün has
talığına binaen 9 . 4 . 1973 tarihinden itibaren; 

Trabzon Milletvekili öevat Küçük 20 gün 
hastalığına binaen 5 . 4 . 1973 tarihinden itiba
ren} 

Ankara MilletveMM Ferhat Nuri Yıldırım 
30 gün hastalığına binaen 9. 4 . 1973 tarihinden 
itibaren; 

Kalhraman Maraş Milletvekili Mehmet özdal 
15 gün mazeretinıe binaen 9 . 4 . 1973 tarihinden 
itibaren; 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur 15 gün . 
mazeretine binaen 11 . 4 . 1973 tarihinden itiba
ren ; 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 10 gün 
mazıeneıtine binaen 9 . 4 . 1973 tarihinden üiba-
renj 

Kalhraman Maraş Milletvekili Attilâ İmam-
oğlu 10 gün mazeretine binaen 5 . 4 . 1973 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup, tekeır 
teker oylarınıza sunacağım. 

«iSivas Milletvekili Enver Akova 20 gün 
hastalığına binaen 9 . 4 . 1973 tarihinden itiba
ren». 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

•«'Trabzon Milletvekilli -öevat Küçük 20 gün 
hastalığına binaen 5 . 4 . 1973 tarihinden iti
baren». 

643 — 
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BAŞKAN — Kabul 'edenler.,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım 
30 gün hastalı gına binaen 9 . 4 . 1973 tarihin
den itibaren». 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

«Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Öz-
da.I 15 gün mazeretine ıbinaen 9 . 4 . 1973 ta
rihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul .edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur 15 
gün mazeretine binaen 11 . 4 . 1973 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... 'Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 10 
gün mazeretine binaen 9 . 4 . 1973 tarihinden 
itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Kahraman Maraş MiılletveMlii Attilâ İmam-
oğlu 10 ıgün mazeretine 'binaen 5 . 4 . 1973 ta
rihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Dışişleri Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/384). 

BAŞKAN — İ k i istifa talebi vardır, arz edi
yorum efendim. 

Millet Meclisi Sayılı Başkanlığınla 

Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Ankara 
Orhan Birgit 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. i 
I 

5. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, , 
Millî Savunma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/383) 

BAŞKAN — Diğer lönengeyi lokutuyorum. ] 

— 1044 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partimin genel merkez hizmetlerinde görev
lendirilmem nedeniyle Millî Savunma Komis
yonundan istifa ediyorum. 

Saygıyle arz ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz 
isteğinde bulunan iki ısayın üyenin isteklerini 
yerine getiriyorum. 

6". — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
Urfa'nın, mâruz kaldığı kuraklık konusunda 
gündem dtşı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan, Urfa'nın, 
mâruz kaldığı kuraklık'konusunda buyurunuz. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bir ziyaret münasebetiyle ıttıla keşfettiğim 
mühim ve müstacel gördüğüm bir konu hakkın
da Hükümeti ikaz ve gerekli tedbirleri talebet-
mek maksadı ile huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Kahraman Urfa'mızm 53 ncü Kurtuluş Yıl
dönümü merasiminde 'bulunmak üzere yapılan 
davet üzerine partimi temsilen Urfa'ya gitmiş
tim. İki hüyük ve derin üzüntüsün* rağmen 
Kahraman Urfa halkı yine coşmuş, yine o bü
yük kahramanlık günlerini yâ d etmek üzere 53 
ncü defa ayağa kalkmıştı sanki. Dış görünüşün
deki bu coşkunluğunu iki hüyük sıkıntı ve 
üzüntü gölgeliyordu: 

Birincisi; 52 yıldır taşıdığı Kahraman Urfa 
sıfatını kaybetmiş olmanın verdiği derin üzün
tü, 

İkincisi de; 40 yıldır görmediği bir kurak
lıktı. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Urfa'da bütün bir 
vilâyet halkını derin derin düşünceye sevkeden 
ı ir kuraklık hüküm sürmekte ve her tarafı ka
sıp kavurmaktadır. Bütün bir Haran Ovası, 
dünyanın en büyük çiftliği olan 3 milyon de
karlık Ceylânpmar Üretme Çiftliği, bütün bir 
Urfa ovaları ve hütün bir Suruç ovaları çatır 
çatır yanmakta ve bu topraklar diz boyu çat
lamış, çıkanlar başak vermemiş, verenler de bi-
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çilmez durumda sararmış ve mahvolmuştur. Bin-
netice ümidini toprağa bağlayan çiftçinin de 
boynu' beraber bükülmüş ve sararmıştır. 

(Bundan da açısı, esasen fevkalâde kıt olan 
sular kuraklık yüzünden tamamen yok olmuş, 
kendi içeceği ve hayvanlarına içireceği sular
dan mahrum kalan köylüler ve tamamen otsuz 
kalmış meralarda hayvanlarını da barmdıra-
maz hale düşmüş olan vatandaşlar başka diyar
lara göç etmekten 'bşka 'çare bulamamıştır. 

Bütün Urfa vilâyeti hudutları içerisinde pek 
çok köyler ve köylüler bu ıstırap, bu heyecan 
telâş içerisinde çoluk çocukları ile, sürüleri ve 
hayvanları ile, yatak ve yorganları ile göç ha
lindedir. Bu, ne bir tarihî cümle, ne ebedî bir 
kelâm, ne de hayalî bir düşüncedir. Bu, hakika
tin ta kendisidir. 

İşte böylesine şümullü ve ciddî bir mahiyet 
arz eden bu 'büyük konu, mevcut mevzuat ve 
imkânlar nispetinde vilâyetin kendi insiyatifi 
ile önlenecek mahiyette olmadığından, bunun 
Hükümet olarak ele alınmasını, daha şümullü 
ve daha etkili tedbirlerle bu istirap ve ihtiya
cın karşılanmasını zarurî görmekteyim. 

Bir taraftan çok sayıda ekiplerle süratle 
kuraklık tespiti yapılırken, diğer taraftan yi
yecek ve içecek ihtiyaçlarının acilen sağlanma
sı ve hayvanlarmnı durumunun da aynı ehem
miyetle ve ciddiyetle ele alınarak hayvan yem
lerinin süratle verilmesi ve gerekli meraların 
sağlanması, tohumluklarının süratle temini ge
reklidir. 

Bir taraftan banka borçlarının ertelenmesi 
işi görüşülürken, diğer taraftan faizlerinin kal
dırılması gibi esaslı tedbirlerin düşünülmesi ik
tiza eder. 

Bütün bu işlerin zamanında yapılmasıdır 
ki, fayda yaratır. İş işten geçtikten sonra ya
pılacak yardımlar ise, ancak vazifelileri so
rumluluktan kurtarır; ama yaraya merhem ol
maz. Gayemiz, Hükümetin bu konuya süratle 
ve ciddiyetle eğilmesidir. 

Bir misal arz ediyorum; .mevcut bunalım 
köylümüzü öylesine perişan etmiştir ki, bir müd
det evvel kuzulu koyunun çiftçi 1 500 liraya sa
tılırken, bugünlerde çiftçi 800 ilâ 900 liraya sa
tılır olmuştur. Bu bir felâkettir. 

Yine hir hususa da Hükümetin dikkatini 
çekmek isterim. Bu kuraklıktan Urfa esnafı da 

aynı derecede ışaşkın duruma düşmüştür. Sebe
bi şudur: Urfa köylüsü değişmeyen bir kaide 
olarak veresiye harman alış - verişi yapar. Şim
di bu vaziyete ve bu sıkıntıya düşen köylünün 
borçlarını ödemesi mümkün değildir. Halbuki, 
esnaf bütün bonolarını ve ödemelerini bu ayla
ra göre, köylünün imkânına 'göre ayar etmiştir. 
Eelbette hu hususa da bir çare düşünülmelidir 
ve düşünülmesi de şarttır. 

Muhterem Hükümetimiziden bu istirhamları
mız istikametinde çok âcil tedbirler bekler, Yü
ce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

7. — Rize Milletvekili Hasan Basri Albay-
rak'm, çay çorunu konusunda gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN •— «Sayın Hasan Basri Albayrak, 
*ay sorunu konusunda gündem dışı söz istemiş

lerdir. 
Buyurunuz efendim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çay tarımı ve sanayii üzerinde Devletin ve 
hükümetlerin bugüne kadarki tutumu hakikaten 
tenkide değerdir. Ancak, bir gündem dışı ko
nuşmanın kısa hudutları içinde bunu tespit 
etmek ve değerlendirmek mümkün değildir. 

Çay kampanyası 15 Nisanda açılacakken, ik
limin neticesi olarak açılamıyor. Bu, ilgililerin 
ve Hükümetin insiyatifi dışında olan bir hâdi
sedir. Ancak, şimdiye kadar çay politikası de
ğerlendirildiği takdirde, Türkiye'mizin üçüncü 
ekonomik potansiyeli durumuna gelebilecek du
rumda olan çay ziraati de, çay sanayiinde maa
lesef gerekli çığırma sokulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, çay bölgesi halkı 
biliyorsunuz eskiden beri gurbetçilikle geçinir
di. Çay, bölgede ihdas edildikten sonra bir mil
yonu aşkın insan kendi istikbalini, geçimini ça
ya bağlamıştır. Ancak, çay hakkında ilgililerin 
malûmatı yeterince olmadığı ve maalesef çay 
politikasının içine partizanlık ve politika girdi
ği için hugüne kadar bu noktada, bu önemli 
ekonomik potansiyel gereği gibi değerlendirile
memiştir. 

Bir kere, çay bölgesi halkı arazisiyle, bütün 
gücüyle kendisini âdeta çaya vermiştir, istik
balini buna bağlamıştır. Devlet yatırımlarının 
altyapı hizmetlerinin üçte ikisi o bölge halkı 
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tarafından karşılanmaktadır. Yolunu kendisi 
yapar, suyunu kendisi getirir, elektriğini ken
disi yapar, Devlete büyük katkıda bulunur. Bu
na rağmen, halkın almterinden, göz nurundan 
elde ettiği «ay yaprağına verilen para çok gö
rülür. Çayın kalitesiz olduğu bütün ilgililer 
tarafından, özellikle Hükümet üyeleri tarafın
dan söylenegelir, ama kalitenin düzeltilmesi için 
maalesef bugüne kadarki Gümrük ve Tekel 
Bakanları bu konu üzerine eğilmemişlerdir. 
Umulur ki, yeni kurulan sayın Hükümet bu işe, 
bu çok önemli meseleye, Devlet ve millet için 
ekonomik bir mesele olan, ekonomik potansi
yel olan >bu meseleye gereği gibi eğilir. 

Arkadaşlarım, çayın kalitesiz oluşu üretici
nin suçu değildir. Çayın kalitesiz oluşu, tekno
lojik sebeplerden meydana gelmektedir. Fab
rikalarımızda, atelyelerimizde gereği gibi 
ilmî esaslara göre işlenememektedir çay
larımız. Bunda, soldurma, kıvırma, fer
mantasyon, fırınlama ve ambalajlamanın çok 
büyük önemi vardır. Doğu Karadeniz bölgesi
nin çayı bugün bahçede iken dünyanın en kali
teli çayıdır. Ancak vatandaş toplayıp, Devlete, 
Hükümete teslim ettikten sonra çay kalitesiz 
hale gelmektedir. 

Bugünkü fiyatlar, bütün hububat taban fi
yatlarında olduğu gibi çayda da çok azdır. 
Âdeta vatandaş maliyetini alamamaktadır. Güb
releme ve işçiye verdiği parayı, yaş çayı sattık
tan sonra aldığı para ile karşılayamamaktadır. 
Onun için Hükümetin bilhassa dikkatini çek
mekteyiz. Bütün hububat taban fiyatlarında ol
duğu gibi, olması icahettiği gibi çay fiyatında 
da mutlaka bir yükseltme gerekmektedir. 

1971 yılı hesaplarına göre, çayın '% 80'ini 
veren Rizemizde, Rize halkına 544 milyon lira 
para verilmiştir. '317 604 nüfusa sahip Rize
mizde nüfus başına yılda 1 750 lira düşmektedir. 
Bunu güne göre. hesap ederseniz bir vatanda
şın eline günlük azamî 5 lira geçmektedir. 

(Soruyorum ilgililere, .günlüğü 5 liraya geçi
nebilecek bir vatandaş tasavvur edilebilir mi? 
Hele 1971 yılından sonra'fiyatlarda büyük ar
tış kaydedilmiştir; hu duruma göre çayın fiya
tı yarı yarıya, hattâ üçte iki oranında düşmüş 
bulunmaktadır. 

Bu 'bakımdan çay fiyatına mutlaka bir ilâ
ve, hir zam gerekmektedir. Çayın kaliteli olma
sı isteniyorsa, hu mutlaka yapılmalıdır. 

Sonra, ilgililer, (inşallah bundan sonraki 
Hükümetler böyle yapmazlar) üreticiyi suçla
ma duygusundan, düşüncesinden, görüşünden 
vazgeçmelidirler. Büyük hir iyi niyetle çıkarıl
mış bulunan Çay Kurumu Kanununa göre, 
Çay - Kur Genel Müdürlüğü ihdas edilmiş
tir. Genel (Müdür belki iyi niyetlidir, çalışan
dır; fakat maalesef bu müessesenin, bu bölge
nin meselelerini bilmediğini ortaya koymuştur. 
Çay- Kurumu Genel Müdürü ve yetkilileri evve
lâ meseleyi anlamaya, bilmeye mecburdurlar. 

.Problemler çözüldükten sonra vatandaşla bir 
anlaşmaya, bir sözleşmeye gidilebilir. Öyle bir 
sözleşme hazırlanmış ki, âdeta vatandaşı çay 
yaptığına da yapacağına da pişman edecek du
rumdadır. Onun için ilgililerin ve bilhassa Hü
kümetin dikkatini çekiyorum; çay meselesine, 
bütün meseleler gibi ciddiyetle, ilmî ve isabet
li bir görüşle eğilmeye mecburdurlar. 

Çay Kurumu Kanununun 10 ncu maddesine 
göre, idare meclisine kooperatiflerden iki tane 
üye seçilir. Bu kurul Kasımda seçilmiş olması
na rağmen maalesef, bugüne kadarki Ticaret 
ve Tekel bakanlarının partizanca tutumu yü
zünden çalışamaz hale gelmiştir. Bir kere ka
nunun ruhunda ve lâfzında olmayan yeni kuru
luşlar ihdas etme yoluna gidilmektedir. Halbu
ki çay üreticisi evvelâ kooperatife üye olmaya, 
ondan sonra da birliğe üye olmaya mecburdur. 
Bir de şimdi merkez birliği ihdas etmek sure
tiyle kanunda olmayan, dolayısıyle vatandaşı 
üçüncü bir mükellefiyete mâruz bırakmak du
rumu yaratılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz başından beri 
bütün millî müesseselerimiz gibi çay teşkilâtı
nım, özellikle yeni kurulmuş olan Çay'Kurumu 
Genel Müdürlüğünün de kapısından içeri politi
kanın girmemesini istiyoruz. Bir kısım partizan 
politikacılar bugüne kadar bütün müessesele
rimizi bozmak pahasına, kendi çıkarları yönün
den, her türlü küçük hesabın içerisine maalesef 
gir mislerdir ve çay politikamız da bugünkü du
ruma bu yüzden düşmüştür. 

Bu bakımdan istirham ediyoruz ve hüküme
tin bilhassa dikkatini çekiyoruz; öteki millî 
müesseselerimiz gibi çay müessesesinin de içine-
politikayı sokmasınlar. Bunu bilhassa belirtiyo
rum. 
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Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
tekrar ediyorum. Şayet çayımızı gereği gibi il
mî .esaslara göre, teknik esaslara göre değerlen
dirip, işleyebilip teknik yönden icabettiği şekil
de bir Türk çayı meydana getirebilirsek, ki ka
litesiz çayın mesuliyetinin ancak % 5'i (ki o da 
fazladır aslında) üreticiye aittir; onun dışın
daki '% 95'i ilgililere, Hükümete, bakanlara ait
tir. Bunu nazara almak suretiyle, ekonomik 
yönden memleketimiz için, Devletimiz için 
üçüncü ekonomik potansiyel olabilecek çayı
mızı g'ereği şekilde yeniden e'le almak gerekli
dir. Bu konu bir milyonu aşkın vatandaşı ilgi
lendirmektedir. ki, arkadaşlarım, çaydan fayda
lanan yalnız bir milyon kişi de değildir; çay
dan Mardin'deki vatandaşımız da, Hakkâri'de
ki, Kars'taki vatandaşımız da faydalanmakta
dır. Düşününüz, gerek falbrika ve atelyelerde, 
gerekse çay bahçelerinde vatanımızın dört köşe
sinden gelmek suretiyle çalışan faydalanan bir 
çok işçi vatandaşımız vardır. Ayrıca o bölge 
halkı, özellikle çayın kesif olduğu Rize bölgesi 
halkı çaydan aldığı parayı mutlaka Devletin 
ön:emli işlerinde sarfetmektedir, yatırımlarda 
bulunmaktadır, Devlete yardım etmektedir. 

1. —• Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
kız teknik okullarında uygulanan Pfaff biçki 
sistemine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevaibı 
(7/1065) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey 

1. Birkaç yıldan beri, kız teknik okulları
mızda biçki ve dikiş öğrenimi. hangi metotla 
yapılmaktadır, bu metot Bakanlığıma Talim ve 

Sayın Başkana ve Yüce Meclisin sayın üye
lerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, he
nüz yeni kurulan Hükümetimiz güvenoyu al
mamış bulunmaktadır. Geçen yıl Yüce Heyeti
nizin aldığı karar gereğince, yeni Hükümetin 
güvenoyu alacağı tarihe kadar gündemimizde 
mevcut tasan ve tekliflerin müzakeresini erte
lemek durumunda bulunuyoruz. Bunun dışında 
Meclis çalışmalarını gerektiren başka bir mad
de de gündemimizde mevcut bulunmamaktadır. 

Bu itibarla ve Hükümet Başkanının prog
ramı Cuma günü okumayı düşünmüş oldukları 
yolundaki beyanı muvacehesinde, 20 Nisan 1973 
Cuma günü Birleşimi açma hususunu tasviple
rinize arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmi-
yenler.... Kaibul edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin aldığı karar gereğince 
20 Nisan 1973 Cuma günü saat 115,00 de topla
nılmak üzeıre Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kaparama ısaaltıi : H5,S5 

Terbiye Dairesi Genel Kurulundan geçerek bir 
müfredat programına bağlanıp Tebliğler Der
gisinde yayınlanmış mıdır? 

2. Adına Pfaff Biçki Sistemi denilen bir 
sistem kız teknik okullarımıza girmiş midir? 
Eğer girmiş ise : 

a) Pfaff bir eğitim ve öğretim müessesesi 
midir? 

b) Dünyada hangi ülkelerde okullar bu 
sistemde öğretim yapmaktadır? 

e) Bu sistem, ne zaman, ne şekilde ve kim
ler tarafından Yurdumuza getirilmiştir. 

d) Bu sistemin okullarımıza girmesinde 
kimlerin menfaati olmuştur, Bakanlığınızdaki 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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memurlarınız arasında halen bu konuyu bir ka
zanç mevzuu olarak sürdürenler var mıdır? 

e) Bu konu ile ilgili olarak, Bakanlığı
nızdaki herhangi bir memurunuz 657 sayılı 
Kanunun âmir hükümlerine rağmen, ticarî bir 
mümessillik mukavelesi yaparak ve zaman za
man okullara Bakan adına tamimler gönder
mek suretiyle şahsî ticaretine Bakanlığınızı va
sıta olarak kullanmış mıdır? 

f) Yukarıda sözü edilen Pfaff, bir di
kiş makinesi firmasının adı olduğuna göre; 
Bakanlığınız kanalıyle bu fabrikanın okulları
mızda reklâmının yapılmasında rolü olanlar 
hakkında herhangi bir işlem düşnülmekte mi
dir, Bakanlığınız senelerden beri sürdürülen bu 
davranışa karşı müsamahasını devam ettirecek 
midir? 

g) Üzerinde Pfaff amblemi bulunan bu 
sistemin öğretim araçları öğrencilerimize kaç 
liradan satılmaktadır, maliyeti ne kadardır ve 
bunlar için bu işi ticaret haline getiren me
murlar tarafından Almanya'daki dikiş maki
nesi firmasına ne kadar döviz ödenmektedir? 

3. Bakanlığınız yukarıda sözü edilen sis
temi benimsemiş ise : 

a) Bu sitsemin öğretim araçlarını kendi 
imkânlarıyle bastırıp okullarımıza gönderecek 
öğrencilerimizi fahiş fiyatla araç satmalma sı
kıntısından kurtarmayı düşünmekte midir? 

b) Konuyu şahsî bir kazanç mevzuu ha
line getiren memurumuz var mıdır, varsa; 
hakkında bir işlem yapılmış mıdır, bir me
murun hangi bir ticarî şirketle anlaşmalar 
yapması mümkün müdür ve bunun Millî Eği
tim camiasında bir başka örneği var mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 0 . 3 . 1 9 7 3 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 179 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 5 . 1973 tarih ve 7/1065 - 5737/ 

43183 sayılı yazıları. 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, kız 

teknik okullarında uygulanan Pfaff Biçki Sis
temine dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Mili Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Mehmet Özmey'in, Kız 
Teknik okulalrında uygulanan Pfaff Biçki Di
kiş Sistemine dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız 

Kız teknik okullarında Pfaff Biçki Siste
minin uygulanmasında sözü edilen ilgililer 
hakkında 22 . 10 . 1972 tarihinde soruşturma 
açılarak fezleke tanzim edilmiş ve Memurin 
Muhakematı Kanunu gereğince, dosya Memu
rin Muhakematı Komisyonuna intikal ettiril
miştir. 

ıMillî Eğitim Bakanı 
Prof.Dr. Sabahattin Özbek 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, kamu kuruluşlarına ait sabit tesisli 
kamplara dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1302) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen hususların Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla dilerim. 

20 . 9 . 1972 
Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpınar 

1. Kamu kuruluşlarına ait (Katma Büt
çeli İdarelerle İktisadî Devlet Teşekkülleri 
dahil) yurdun, çeşitli yörelerinde kaç adet 
sabit tesisli kamp yeri mevcuttur? 

2. Yukarıda sözü edilen tesislerin toplam 
olarak kapasiteleri nedir ve bu tesislerden yıl
da kaç kişi yararlanmaktadır? 

3. Bünyelerinde işçilerin de bulunduğu 
bu gibi kuruluşlara ait tesislerden yararla
nanlar arasında, işçi sayısı ve oranı (Her te
sis için ayrı ayrı olmak üzere) ne kadardır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Mile : 3121 - 3/73. 
Ş'b. 3 Ks. 1 Md. 7458 

Komu : Diınlıenmiıe ve kamp 
yerleri ıHk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : ıa) 25 . 9 . 1972 tarih ve Genel Sek. 
Kan. MM. 6504 - 48867/7 - 1302 sayılı yazınız. 
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b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Tet. Da. Bşk. 
29 . 9 . 1972 tarih ve 7 7- 11/10007 sayılı ya
zısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Osman Soğuk-
pmar tarafından Başbakana yöneltilen ve ka
mu kuruluşlarına ait sabit tesisTi kamplarla il
gili bulunan yazılı sora önergesi, Başbakan adı
na Bakanlığımca incelenmiş, Genel Bütçeli 
Daireler, Katma Bütçeli daireler kamu kuruluş
ları ve Bankalar (Malî kuruluşlar) .dan alınan 
(bilgilere göre; 

1. Yaz ıtatdlindıe, Kültürel ve meslekî eği
tim hizmetlerine tahsis tedilen binalardan isti
fade etmek, çadır, naylon örtü, baraka kurmak 
ve ıdinlenme yerleri inşa etmek suretiyle me
mur ve işçilerin ve gençlik izci teşkilâtının ya
narına yurdun 92 bölgesinde kamping ve dinlen
me yeri tesis edildiği, Genel Bütçeli Dajireleırin 
28 ndi Katma Bütçeli Dairelerin 10 neu kamu ku-
,Tsulü§.larının 28 ve malî kuruluşların (B:ankalar) 
ıda 10 yerde sabit tesis kurduğu, 

2. Yurdun her tarafında kurulan kam
ping, çadır, baraka, naylon örtülerle Eğitim 
merkezi olarak kullanılan binalardan istifade 
edilen (kısımları da ıdahil olmak üzere; 

Genel Bütçeli Dairelere ait 12 514 
Katma Bütçeli Dairelere ait 4 635 
Kamu kuruluşlarına ait 1 6Û0 
Malî kuruluşlara aiıt (Bankalar) 1 829 

.ailenin iba,rınabildiği ve 15 - 20 gün her ailenin 
bu tesislerden yararlandığı, 

3. Yukarda açıklanan 'dinlenme yerlerinde; 

Genel Bütçeli Dairelerden 31 456 memur, 877 
işçi 7 359 İzcinin, 

Katma Bütçeli Dairelerden 18 568 memur 
813 işçinin, 

Kamu kuruluşlarından 22 6130 memur 589 
işçinin, 

Malî kuruluşlardan 11 931 memur 487 işçi
nin, ve aile efTadının istifade ettiği, 

4. Kamp tesisleriyle ilgili talimatname ve 
tarifelerde işçi ve memur ayırımının yapılma
dığı, belli bir ücret karşılığında memur ve işçi 
statüsüne dahil olan hizmetlilerin, eşit haklarla 
tesislerden yaraırlandığı ekonomik şartların et
kisi nedeniyle işçilerin '% oranının düşük ol
duğu, 

5. Kamping ve dinlenme tesislerinden bâ
zılarının, ilgili kuruluşların kendi bünyesinde 
teşekkül eden ve çoğukez hükmî şahsiyeti haiz 
olan memur ve müstahdem yardım sandıkların
ca yaptırıldığı ve sandık idare heyetlerince ge
rekli harcamaların yapıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Arz olunur. 

Maliye Bakanı 
ıS. Tekin Müftüoğlu 

— 049 — 
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1. — GENEL BÜTÇELİ DAİRELER 

Dairenin Adı , Yerli 

DİNLENME ve KAMP YERİNİN 

Adedi Nevfi 

Cumhurbaşkanlığı 

Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 

Gençlk ve Spor Bakanlığı 

Orman Bakanlığı 
Tarıım Bakanlığı 
İmar ve İskân- Bakanlığı 
Jandarma Genel K. lığı 

İstanbul 

İmralı 
Muhtelif yerlerde 
Cevizli (İstanbul) 
Bandırma (Balıkesir) 
Lara (Antalya) 
Sarımsaklı (Ayvalık) 
Karacabey (Bursa) 
Tuzla (İstanbul) 
Buca (İzmir) 
Kırkağaç 
Gerede 
İzmir 
Intepe (Çanakkale) 
Muhtelif yerde 
Çayırova 
Ataköy 
Kumburgaz 
Çanakkale 
Samandağ 

1 

35 
21 

200 
10 

50 

Florya Köşkü 

Oda 
4500 oda 

125 oda 
30 » 

150 :» 
65 ;» 

Eğitim Merkezi 
Göçmen Kabul ve Eğ. Mer 
Eğiltiim Merkezi 
İzcilik daimî tesisi 
Çadır jKamp 
Atatürk Öğrenci .Sitesi 
%' 70 ıçadır 
Eğitim Merkezi 
Okul ibıinıası 
Prefaibrilk depo 
Motel 

% 
» 

2. — KATMA BÜTÇELİ DAİRELER 

Devleıt Hava Meydanları 
Gemel Müdürlüğü 
Devleıt Üretme Çiftliği Gn. Md. 
Tetkel Genel Müdürlüğü 

Urla - İzmir 

DİNLENME ve KAMP YERİNİN 

Karayolları Genel Md. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Esne Üniversitesi 

Yalova 
Maltepe - Istanlbul 
Nar lidere - lamir 
Erdek 
Karataş - Adana 
Urla - İzmir 
Küçük Çekmece - İstanbul 
Sarımsaklı - Ayvalı 
Matasyon - Samsun 
Hazer - Elâzığ 
Ezıiıne - Çanakkale 
Sarımsaklı - Ayvalık 46 
Karaburun - İzmir 

Kurtarma İstasyonu 

Devlet Üretme Çiftliği 

Lojman 

Bun@alow 
Araştırma Çiftliği 
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500 
19 700 

250 
(60 

525 
60Q 
200 
420 
200 
100 

Kişi 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7359 İzci 
2055 
800 
772 Aillc 

2600 
600 

1994 

Kişi 
» 
» 

ı59 

800 

14 000 

384 
1040 
784 
320 
384 
700 
97 

Kişi 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

KAMP YERİNDEN YARARLANAN 

İşçi adedi İşçi oranı 
Memur Adedi % AÇIKLAMALAR 

80 Aile — Baihçe isçileri, görevleri icabı 
ayrılamamaktadır. 

— Memur işçi ayırımı yapılmaz. 

250 50 
60 50 

525 50 
Memur işçi ayırımı yapılmaz. 

42 10 

Memur işçi ayırımı yapılmaz. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

38 815 877 

KAMP YERİNDEN YARARLANAN 

Memur işçi ayırımı yapılmaz. 

80 10 

724 5 

Memur işçi ayırımı yapılmaz. 
» » » » 
» » ,» » 
» » » » 
* » ;» » 

İşçisi yolkıtur. 
11 

18 563 813 
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3. — MALÎ KURULUŞLAR DİNLENME ye KAMP YERİNİN 

Dairenin Adı Yeri Adedi Nev'd 

T.' C. Ziraat Bankası 

Vakıflar Bankası 
Halik Baınlkası 

Emlâk ve Kredi Bankası 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Emekli Sandığı 
Devlet Yatırım Bankası 
tiler Bankası 

Erdek: 

Herdke 
AJlıanya 
Tarabya - İst. 
Erdek 
Erdek 

Çeşme - Izımıir 
Ataköy - İstanbul 

İstanbul 

Tuzla 

223 oda Kamp yeri 

60 » 3 bloık blina 
Kamp tesisleri 

Kamp teslisi 
400 oda 
704 » » » 

37 » 20 oda, 17 çadır 
80 » Kaımp tesisi 

325 » » » 

1829 

— «52 —< 
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KAMP YERİNDEN YARARLANAN 

İşçi adedi İşçi oranı 
Memur Adedii % AÇIKLAMALAR 

4182 Kişi İşçisi yolktur kamp yeri yar
dımlaşma vakfına aittir. 

300 » - 220 73 
CLOıOO » Yardımlaşma Sandığına ait ka

yıt %eji üyesi yoktur. 
400 » 50 6 

4100 » Yardımlaşma Sandığıma aittir. 
370 » » » » 
288 » » » » 

1291 » 217 16.8 

11 931 487 
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4. — KAMU KURULUŞLARI 

Dairenin Adı Yeri 

16 . 4 . 1973 O : 1 

DİNLENME VE KAMP YERİNİN 

Adedi Nevli 

Devlet Malzeme Ofisi 
T. C. D. Demiryolları Gfrı. Md. 

P. T. T. Gemlel Md. 
Yem Sanayii 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Et ve Ralıik Kurumu 
Türfeiye Kömür İşletmeleri 

Türkiye Petrolleri A. 0. 

Petrol Ofisi Genel Md. 

T. E. K. Genel Müdürlüğü 

Etibank Genel Müdürlüğü 

SEKA Genel Müdürlüğü 

Tür'kliye Demir ve Çelik Fab. 
Sümerbank 
M. K. E. Genel Müdürlüğü 

Lapseki - Çanakkale 
Fenerbahçe - İst. 
Menekşe 
Urla - İzmir 
Arsuz - İskenderun 
•Samsun 
Erdek 
(Silivri 

» 
Marmara Adası 
Karasu 
Akçay 
Göbel kaplıcası 
Tuzla 
Hezer - Elâzığ 
Kumburgaz 
Erdemli 
İskenderun 
Haramıidere 
Ömer Kamping 
ISutlan Motel 
Yalova 

Ergeni 
Şark kromları 
Sapanca 
Dalaman - İnlice 
Amasra 

Erdek 

81 
10,8 

21 
20 
48 
60 

25 
54 
40 
32 
30 
24 

192 
70 
58 
40 
12 
15 

250 
30ı 

100 

30 
6 

100 
15 
60 

114 

Baraka 
Kamp tesıüsa 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Çadır 
44 oda 10 treyler 
Metruk Konserve Fab. 

Kamp tesisi 
;» :» 
» >> 
» » 
» » 
» » 
» » 
,» » 

Lojman - .çaldır 
» » 

Kamp tesisi 

>x » 
$ » 

Baraika 
% 

Kamp teısisi 
Oda 
Kamp teslisi 

1635 

— «54 — 
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Memur Adedi 

648 [Kişi 

İşçi adedi 

47 

KAMP YERİNDEN YARARLANAN 

AÇİKLAMALAR 
İşçi oranı 

•OL 

Yardım Sandığına aittir 

4628 Kişi 462 İÜ 

1322 » 
10Q » 
864 .» 
450 
519. 
495 
568 
610 
360 

1800 

Yardımlaşma Sandığına aittir. 

49 
47 
47 

100 
100 
25 

» 
» 
» 

1328 

1800 

700 
150 

2500 
300 

1042 
1696 
750 

22 630 

Sı) 

589 

100 

46 
53 
90 
80 

10 

Memur Yardım Sandığına ait
tir. 

İşçi memur ayırımı yapılmaz. 

- , 653 -



M. Meclisi B : 96 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Tür
kiye'deki kooperatiflerin miktarı ile bu koopera
tiflere yapılan yardımlara dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Nahn Talû ile Köy İslen Baham 
N'eümi ''Sönmez'nn ^y azılı cevapları. (7/1341) 

Millet /Meclisi (Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın (Köy İşleri ve Tica
ret Bakamları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığımızı dilenim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Sonular : 
1. Türkiye'de kaç tür ve kaç. 'amaçlı koope

ratif yardır ? 
2. 'Türkiye'de kaç kooperatif birliği ve kaç 

merkez birliği vardır? 
3. Türkiye'deki yapı 'kooperatifleri, köy 

kalkınma kooperatifleri, Tarım, Satış koopera
tifleri ve esnaf kooperatif ferimin sayıları ne 
kadardır? 

4. Som bıeş yıl içimde yıl yıl Tarım Satış 
'Kooperatifleri (Birliklerine yapılan yardım ne 
kadardır? Bu birliklerin, yıllık kâr ve zarar 
hesapları nelerdir? 

5. Türkiye'de hangi kooperatife, hangi 
kooperatif birlikletrine ve îhanıgi merkez birlik
lerime ıson 'beş yıl dıçinde ne miktar gübre., ne 
•miktar kredi 'tahsis edilmiştir? 

6. Kooperatif birliklerinin ihtiyacı olan 
kaııaviçe, ambalaj kâğıdı, çember, potasa, güb
re 'gibi' ithal malları hangi Birlik tarafından, 
naniği birlik için, ne zaman ve nereden temin 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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edilmektedir. Bu mıalzeme'lerin dağıtımından 
kullanılan ımııtad usul nedir ? 

7. Kooperatif Birlikleirinim son boş yıl için
de isim isim ve yıl yıl genel •gider yekûmleri 
ne kadardır ? 

8. Kooperatif 'birliklerinin İsim isim üye ve 
kooperatif sayıları ne kadardır ? 

9. Son. üç yıl içinde kaç [kooperatif ve kaç 
kooperatif birliği üyelerine ne kadar ristum 
dağıtılmıştır ? 

10. Hangi kooperatif veya hangi koopera
tif (Birliği kendi kuruluşu dışında hangi ticarî 
kuruluşa ne kadar katkı ile ortaktır bu kuru
luşların kârlılık durmmliarı nelerdir? 

11. Kooperatif ve kooperatif birliklerinim 
yurt içinde ve yurt dışında '•temsilcilik ve fcoor-
ıdinıatörlüklerıi var mıdır? Bunlara •no miktar 
aylık veya ücret ödenmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 3 . 4 . 1973 
Dosya No. : XII 08/F - 55 - 15/9652 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 10 . 1972 tarih ve 6648/49530 -
7/1341 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, Türkiye'de 
mevcut koperatif ve kooperatif birlikterinıim 
durumlarına ilişkin yazılı sora önergesi ince
lenmiştir. 

Söz konusu önergede istenilen 'bilgileri hâvi 
listeler ilişikte sunulmuştur. 

Ancak, ithal malı olan ihtiyaç maddelerinin 
tedariki ile iDgili hususla1, ayrıca cevaplandırıla
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Naiın Talû 

Ticaret Bakam 

»656 — 
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2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik'ori Kanunu, 2836 sayılı Tarım Kredi Koopera
tifleri Kanunu ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kurulan Kooperatifler, 

Kooperatif birliklerine ve moı'kez birliklerine ait liste 

Kooperatifin Türü 

(31 . 12 .1972 tarihi itibariyle) 
Tarım Satış Kooperatifleri 
(,31 . 12 . 1972 tarihi itibariyle) 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
(30 . 9 . 1972 tarihi itibariyle) 
Yapı Kooperatifleri . . 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
Küçük Sanat Kooperatifleri 
Köy Kalkınnıa Kooperatifleri 
Orman Köylerini Kalkındırma Koop. 
Toprak - "Su Kooperatifleri 
Hayvancılık Kooperatifleri 
Arıcılık, Kavakçılık, 'Süt, Meyve, 
ıSdbze v.s. İstihsal - Satış Kooperatifleri 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri 
Tüketim Kooperatifleri 
Balıkçılık Kooperatifleri 
Teımin - Tevzi Kooperatifleri 
Pancar İstihsal Kooperatifleri 
Yardımlaşma Kooperatifleri 
Elektrik Enerjisi Kooperatifleri 
Sigorta Kooperatifleri 
Eğitimi Yayın Kooperatifleri 
Çay İstihsal Kooperatifleri 

Kooperatif 
Sayısı 

640 

, 2 035 

C 557 
312 
513 
464 

3 303 
254 
989 
204 

2Ö5 
220 
744 
147 

61 
19 
68 
12 

4 
11 
67 

Birlik'. 
Sayısı 

31 

—' 

1 
— 
19 
•— 
24 
— 
— 
— 

1 
1 

— 
3 

— 
1 

— 
.— 
— 
•— 

5 

Merkez 
Birliği 
Sayısı 

•1 

— 

• — 

1 
— 

1 
— 
— 
• — 

'— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 

i — ' 

— 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre 
kurulan Kooperatif sayısı 14 138'i. ıbulmuştur. 
tl'k defa 7 ortakla kurulan <bu Kooperatiflerin 
sonradan ortak adedi değişmekte, heran yeni 
ortaklar da'hil olmakta ve zamanla ortaklıktan 

ayrılanlar 'bulunmaktadır. Bu nedenle yukarıda 

adetleri bildirilen Kooperatiflerin 2 000 OKJÖ'u 

geçen ortaklarının isimlerinin yazılmasına im

kân görülememiştir, 

— 657 — 
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T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Basın-Yayın ve Halkla 
ilişkiler Dairesi Başkanlığı 

•Sayı : '94/06 00586 
Konu: içel Milletvekili 
Çetin Yılmaz'm yazılı 
soru önergesi. 

Millet MJeclisi Başkanlığına 
İlgi: 13. 10. 1972 gün ve 6648 - 49530/7 -

1341 sayılı yazı. 
[«Türkiye'deki kooperatiflerin miktara ile 

bu kooperatiflere yapılan yardımlarda dair içel 
Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından su
nulan yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla 
ilgili cevabı ekte sunumuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 

Necini 'Sönmez 
İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tara

fından Millet Meclisi Başkanlığıma verilen ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

Kurulmuş bulunan Köy Kalkınma Koopera
tiflerinin yapacakları yatırım konularının etü
dü, seçimi ve projelendirilmiosi işleri için yapı
lan teknik yardım yanında projeye dayalı ola
rak yaptıkları yatırımların finansmanına malî 
yardımlarda yapılmaktadır. 

A — Yapılan çalışmalar 
1. 1968 yılı başından 1971 yılı sonuna ka

dar 122 Köy Kooperatifinin projeye dayalı ola
rak yaptığı yatırımlarım finansmanına 5 .milyon 
535 bin lira tutarında hibe şeklinde nakdî Dev
let yardımı yapılmıştır. 1972 yılı içerisinde hibe 
şeklinde nakdi devlet yardımı için ayrılan 1 
milyon 582 bin lira ödenekten Temmuz ayı so
nuna kadar 4 kooperatife toplam 275 bin lira 
yardıım yapılmıştır. 

2. İlk defa 1967 yılı Bütçe Kanunun Serma
ye Teşkili ve Transfer Harcamaları cetvelinde 
yer alan ödeneklerden, yatırım yapacak olan 
kooperatiflere düşük faizli kredi şeklinde yar
dımda bulunmak üzere Bakanlıkça alınmiş olan 
ödeneklerden 23 kooperatife 980 bin lira tuta
rında kredi kullandırılmıştır. Aynı amaçla 1972 
yılımda alınmış olan 15 milyon 500 bin liralık 
ödenek ise projeleri incelenmekte olan koopera
tiflerden, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 
uygun görüleceklere yılı içerisinde kredi olarak 
kullandırılacaktır. 
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3. 6831 'Sayılı Orman Kanununun 13. mad
desi uyarınca ihdas edilmiş bulunan kalkındır
ma kredisinden, orman köylerinin kurmuş oldu
ğu 89. kooperatife 1964 yılı başından 1971 yılı 
sonuna kadar toplam olarak 13 milyon 146 bin 
liralık kredi kullandırılmıştır. Aynı amaçla 1972 
yılı içinde kullandırılacak kredi (miktarı 9 mil
yon: liradır. Bu ödenekdeıı Kasımı ayı sonuna 
kadar 19 kooperatife 2 milyon 444 bin lira tu
tarında kalkındırma kredisi açılmıştır. 

4 — Kurulmuş bulunan Köy Kalkınma Koo
peratiflerinden tarımsal üretimi artırıcı, de
ğerlendirici ve istihdamı çoğaltıcı yatırım pro
jeleri uygulamak isteyenlere ikinci bir finans
man kaynağı. yaratmak maksadı ile yurt dı
şına işçi gönderme kontenjanı tanınmaktadır. 
Kasım ayı sonuna kadar kooperatiflere 17636 
kişilik işçi kontenjanı tanınmıştır. 

Yurt dışında halen çalışmakta olan koopera
tif ortağı 13146 kişinin kooperatiflerine gönder
dikleri para miktarı 53 milyon 617 bin liradır. 

5 — Memleketimiz tarımını geliştirmek, çift
çi ile Devlet arasındaki tarımsal ilişkileri artır
mak, Devletin yapacağı yatırımlara çiftçilerin 
katkısını temin etmek, sulama, toprak muha
faza, arazi ıslahı ve drenaj tesislerini kullana
cak sorumlu 'bir çiftçi topluluğu meydana getir
mek amacıyla TOPRAK ve SU Kooperatifleri 
kurulmaktadır. 

1964 - 1972 yıllan arasında kurulan 1038 
adet TOPRAKSU Kooperatifinden ,392 'sine 
hizmet götürülmüş bulunulmaktadır. 49235 
çiftçi ailesinin istifade -ettiği 76.980 hektar sa
haya TOPRAKjSU hizmeti götürülmüş 207 mil
yon 990 bin lira Devlet yatırımı ile 13 milyon 
676 hin lira kooperatif iştiraki sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1966 - 72 yılları arasında 36 adet 
kooperatife 3 milyon 999 bin liralık kredi açıl
mıştır. Bu hususta detaylı «bilgi ilişik cetvelde 
belirtilmiştir. 

B — Kurulan Köy Kalkınma ve Tarımsal 
Amaçlı Kooperatif Birilikleri 

Sayısı: 
1. Bugüne kadar TOPRAKSU Kooperatif 

Birliği kurulmamıştır. Bölge Birliği ana sözleş
mesi hazırlanmış olup, Ticaret Bakanlığınca 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

2. 31. 10. 1972 tarihine kadar kurulan Köy 
Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatif Bir
liklerinin sayısı 25 tir. 
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Toprak ve 'Su Koopera'tifleriniaı yıllara göre sayıları ve sağladığı Devlet yardımı 

Koop. Faydalanan 
Kurulan Hizmet giden 8aihası Çiftçi 

Yılı Adedi Kooperatif Adedi Ha. Adedi 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197Ö 
1971 

1.11.1972 
tarihi 
itibariyle 

13. 
201 
193 
202 
1.11 
97 
33 

129 

59 

39 63,13 4005 
54 8171 4876 
53 15695 7044 
59 14321 6736 
33 7448 2459 
93 14511 14554 4 934 45 823 

61 10521 9561 1 931 42 178 

Kooperatif 
İştiraki 

(1000 Tl.) 

1 351 
1 501 
1 031 
2 584 

,344 

Devlet 
Yatırımı 

(1000 Tl) 

11 691 
20 020 
31 960 
33 542 
2:2 776 

Yıllara Göre Sağladığı Topraksu Kredileri 

Yuh 

1966 
1967 
1978 
1969 
1970 
1971 
1972 

Toplam 

Kooperatif 
Adedi 

1 
9 
5 
o 

8 
6 
4 

: 36 

Açılan 
Kredi Tl. 

80 000 
476 540 
557 592 
795 581 
533 751 

1 070 090 
485 9'35 

3 999 489 

Toplam 1038 392 76980 49235 13 676 207 990 
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d. —- Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Nuri Kodamanoğlu'nun Macaristan seyahatine 
dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/1419) 

8 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun [Başbakan tarafından 
yazılı olanak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını rica edenim. 

Saygılarımla. 
Zomlguldaik Milletvekili 

Hüseyin Baytürk 
Soru : 
1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 

jKodamaınoğlu, hangi medenlanle Macaristan'a 
resımî bin seyahate gitmiştir ? 

2. Maden Mühendisleri Odasına yapılan da
vetle Bakanın seyahati arasında herhangi (bir 
iliği var ımıdırı ? 

3. Bu seyahatin hangi tarihler arasında ya
pılması icabediyöTdu ? 

4. Sayın Bıaıkam, hangi tarihte bu seyahata 
başlamıştır? 

5. Sayın Bakamım bugüne kadar gereksiz 
olarak Avusturya'da Macaristan'a girmek . için 
beklediği .doğru mudur? Bu bekleyişin Macar 
Hükümti ilgililerinin mazeret beyan eıtmeleri 
üzerime olduğu söylentileri yaygınıdır. Türk ka
muoyunun bu ıgibi konulanda 'gösterdiği hassa
siyet muvacehesinde duruma bir açıklık geti
rilmesi ıgeneîkmeıktedir. Durumun bu bakımdan 
iıvediiliık ile açıklığa fcavuştumılmasımı rica ede
lim. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kanarlar 
ITetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 97/3329 5 . 4 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 12 . 1972 tarihli ve 7/1419 - 7018/ 
51708 sayılı yazınız. 

Zonguldak Miılletvekiii Hüseyin Baytürk' 
ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Nuri Kodamanoğlu'nun Macaristan seyahatini© 
dair yazılı somu önergesinin cevabı ilişik ola
nak sunulmuştur. 

Saygıyle arz edenim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuni 
Kodamanloğlu'nun Macaristan seyahatine: dair 

yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Yapılan, incelemelere göre, -
1.- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa

yın Nuri Koda manoğlu'mum Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümetinin davetine icabet et
mek üzere beraberindeki heyetle 8 - 13 Aralık 
1972 tarihleri anasında Hükümetimizi temsilen 
adı geçen memleketi ziyareti ve aynı heyetin, 
teşbih ve bava kirlenmesi konuusnda 4 - 7 Ara
lık 1972 tarihleri anasında da Avusturya'da in
celeme! erde bulunması, Bakanlar Kurulu'nun 
28 . 11 . 1972 tarihli ve 7/5417 sayılı kararıy-
le uygun görülmüştür. 

2. Maden Mühendisleri Odasına yapılan da
vetle Sayın Bakanın seyahati arasında hiçbir 
ilgi yoktur. 

3. Bu seyahatim Bakanlar Kurulu Kara
nınla belirtilen tarihler arasında yapılması ön
görülmüştür. 

4. Sayın Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Ba
kanı yine Kararnamede belirtilen 4 Analık 1972 
tarihinde Avusturya'da seyahatine başlamıştır. 

5. Macaristan seyahati de Kararnamede ön
görülen 8 Aralık 1972 tarihinde başlamıştır. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
Macaristan'a gitmek için Avusturya'da bekle
mesi ve Macaristan Hükümetinin mazeret be
yan etmesi bahis konusu değildir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

5. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ
cının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun Avusturya gezisine dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid 31 el en'in yazılı ceva-' 
bı (7/1466) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun Sayım' Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygıyle rica edenim. 

27 . 12 . 1972 
Ankara Milletvekili 

Yusuf Ziya Yağcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklan Bakanı Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, Avusturya ve Macaristan'a 
bin gezi yaparak dönmüştün. Bu geziden Avus
turya gezisinin özel bir gezi olduğu, kendisinin 
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Avusturya'da bir firma tarafından konuk edil
diği basında yıazılmıstır. Bu arada Viyana'da. 
hakkında sıkıyönetim .makamlarınca kovuştur
ma yapılan İrfan Solmazer ile özel bir konuşma . 
yaptığı basında yer -almıştır. 

Sayın Bakan, başlangıçta Avusturya gezisi
nin özel 'bir ıgezi olduğu ifade ederken sonra
dan verdıiği beyanatta resmî 'bir .gezi okluğunu 
bildirmiş, İrfan Solmazer ile de katiyen konuş
madığını söylemiştir. Halbuki bu konuşmanın 
yapıldığı bir 'hakikattir. Sefaret .erkânı bu ko
nuşmanın yapıldığının 'delilleri olduğu ıgibi, 
26 . 12 . 1972 tarihli gazetelerde İrfan Sol-
ımazer'in çıkan •beyanatı bu konuşmanın vâki 
olduğunu göstermektedir. 

Öte yandan Sayın Kodamanoğlu'nun Bakan 
olduğu tarihlerde T. E. K. Genel Müdürlüğünde 
görevli iken tutumu, hareketleri, görev anla
yışı sebebiyle hakkımda kovuşturma yapılıp gö
revine son verilme durumunda bulunan bir sek-
reteıııi Bakanlığına özel sekreter olarak almış 
ve bu sekreterin birçok parlamentere karşı ya
kışık almayan tutumunu ve Bakanlık içerisin
deki yarattığı huzursuzluğu sekreter lehine 
savunmak (gibi bir hafiflik örneği vermiştir. 
Tutumunun 440 sayılı Kanuna aykırı düşmesi 
karşısında aynı sekreteri ibu defa T.P.A.O. na 
yevmiyeli olarak tayin ettirmiş fakat özel sek
reteri olarak tutmakta da devam etmiştir. Daha 
sonra aynı sekreterin yevmiyesinin 60 liranın 
üstüne çıkartılması için bizzat 'Cfenel Müdürlüğe 
giderek baskı yapma teşebbüsünde bulunmuş 
ve bu özel alâka ile zaten her çalıştığı yerde 
huzursuzluk yaratan bu sekreterin büsbütün 
şıimarmamna sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 
Bu durum muvacehesinde: 

1. Bakanın Avusturya gezisi hakkında Hü
kümetin bilgisi var mıdır? Bu gezi özel bir ıgezi 
imi yoksa resmî davet üzerine mi yapılmıştır? 

2. Bakanın bulunduğu uçakta Avusturya 
şirketinin temsilcileri bulunmuş -mudur ve Ba
kanla birlikte gezilerinin mahiyeti nedir? 

3. Bakan Avusturya'da nerede konuk edil
miş ve .masraf lan hangi kuruluş tarafından kar
şılanmıştır ? 

4. Hakkında Sıkıyönetimin kovaıştunma 
yaptığı bir kişi ile Bakanın özel konuşmasın
dan Hükümetin bilgisi var mıdır? Varsa mahi
yeti nedir? 

5. Bakanın özel sekreter olarak çalıştırma
ya devam ettiği Atifet Dineer'in 'görevi ve yev
miyesi ile bizzat ilgilenip Genel ıMüdüre baskı 
yaptığı doğru mudur? 

6. Yevmiye ile çalışsam ve işçi statüsüne bağ
lı olan bir hanımın Bakanın özel sekreteri iğin
de çalıştırılması yasalara uygun mudur? Keza 
bu sekreterin parlamenterlere ve çalıştığı ku
ruluşlardaki yetkililere karşı uygunsuz tutumu 
ve davranışları Hükümetinizce tasvibedilmekte 
midir? Bakanın Hükümetinizde -güvenilir ba
kan olarak kalması mümkün ^görülmekte .midir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 27 . 3 . 1973 

Sayı : 7 7- 267/2906 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1973 tarih ve 7/1466 - 7149/ 
52441 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nm, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri 
Kodamanoğlu'nun Avusturya - Macaristan se-

• yaıhatine dair yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygıyile arz ederim, 
Ferid Melen 
Başbakan 

Ankara Milletvekilli Yusuf Ziya Yağcı'nın, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri 
Koıdamanoğlunun Avusturya - Macaristan'a 
seyahatine dair yazılı soru önergesinin ce

vabıdır 
Yapılan incelemelere göre, 
1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa

yın Nuri Kodamanoğlu'nun Macaristan Halk 
•Cumhuriyeti Hükünnietinin davetine icabet etmek 
üzere beraberindeki heyetle 8 - 13 Analık 1972 
tarihleri anasında Hükümetimizi temsilen adı 
geçen memleketti ziyareti ve aynı heyetin, tes
hin ve hava kirlenmesi konusunda 4 - 7 Aralık 
1972 tarihleri arasında da Avusturya'da incele
melerde bulunması, Bakanlar Kurulunun 
28 . 11 . 1972 tarih ve 7/5417 sayılı Karanyle 
uygun görülmüştür. 

2. Sayın Bakan 'giderken Beyrut'tan gelen 
(bir Avusturya uçağı ile ve Viyana'dan döner
ken de THY'na ait bir uçakla seyahat etmiş-
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ilerdir. ıSaym Bakanın uçakta; Heyette görevli 
bulunanlardan ve dönerken de Ticaret Baklanı 
iSayın Nadan Tıaİû ve beraberindeki heyet gö
revlileri dışımda «seyahat edenlerle bir ilişkisi ol
mamıştır. 

3. —• Heyet Avusturya'dakii im,oelemderimi; 
Avıusıturya Devletime adlt Kömür ve Çelik Sanayii 
ile ilgili resmî bir kaımu fcuiTduşumum Viyama'da-
iki Gıenel Müdürlük, LeobenVlekii Merkezî Köraıür 
Anaşltınma Lalboraıtuvarı Zelltweg ve Koflacıh'da-
ki fabrikaları ile kömür madeni ocaklarımlda yap
mış ve üe gün suflen 'bu incelemeler sırasında adı 
(geçen Devllielt KurüLuşm tarafından ağırlanımıştır. 
Boı kuruluşun bir müdürü inceleme geızfei smasım-
da miilhmanjdarlılk, Türkiye Temisiiiicisli ilse tercü
manlık yapmışftır. 

4. — Macaristan'a yaptığı resmî ziyaret dö
nüşü Viyama'da bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Nuri. Koda>mamioğılu ile1 

Polonya'ya yapmış oldıuğu resımî ziyaret dönüşü 
(buralda bulunan Ticaret Bakanı Sayın Naim Ta-. 
lû ve eşi şereflerinle 11 Aralık 19!7ı2 akşaımı Viiya-
;na Büyükelçimiz tarafından. «Ç and aş Furisltin» 
adlı lokantada veırilleın bir a:*şam yemeği sıra
sında, tuvallete girmek üzere yerinden kalkan 
iSayın Koldamanıoğılu civar masalarım birinde ya
nında ecnebi olduğu intiibaımı bırakan bir ha
in ımila oturan İrfan Solmaz er de karşılaşımış ve 
ancak bir iki cümle teati cdilebilecıek kafdar kı
sa bir süre ayaküstü konuştuktan «omra (Bu ko
nuşmada da, İrfan Solmazer'in Sayın Koda-
ımanıoğlu'nu selâmlaması ve buyur eltmesi ve Sa
yım KJodamamioğlu'nun itizar beyan ederek bu 
isteği kabul etmesinden ibarettir) başka bir ko
ridordan geçen Sayın Bakam mıaisaısına. dönjmüş-
ıtıür. Yukaridaki izahattan anlaşıldığı üzere özıel 
bir konuşma olmamış, sadece tesadüfi bir karşı
laşma vukua gelmiştir. 

5. — Bakanlar, özel Kalemlerimde çalışan 
görevlilerin terfi, tecziye ve nakil v.s. giibi perr-
siomıel mevzuatı icabı olan hususlar ile ve bu ara
da tertfılerile ilıgilenmıek ve mevzuat hükümleri-, 
ne göre hanek et etmek durumundadırlar. 

Soruda sözü geçen görevlinin terfi hakkın-
ıdaki dileği ide ilgili Genel Müdürlüğe intikal et-
ıtiirlilımjiş, yapılan. inceleme sonunda dileğin yeri
me getMlmıesi Bakanlık Makamınca uygun gö-
ıiıülmemiiştii'. 

16 . 4 . 1973 0 : 1 , 

6. —. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaailıgı-
nın Teşkilât 'Kanunu çıkmamıştır. Adı geçen 
görevli 4440 sayılı Kamuma tfibi olmayan TPAO 
meinsulbudur. -

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Özel 
Kaleminde görevli ımemur ile aramızda geçten te
lefon konuşması dolayıisıyle Bakam tarafından 
miemmra gerekli ihtarda bulunulduğu ve size de 
tarziiıye verildiği anlaşılmıştır. 

Ferid Melen 
Barbakan 

6". >— Diyarbakır Milletvekili Sabahattin .Sav-
cı'nın, dış memleketlerde tarım müşavirlikleri ve
ya ataşelikleri kurulmasına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı ceva
bı (7/1477) 

, 2 . 1 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki siorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
taraf nidam yapılı olarak cevaplandırılmasının 
teminimi rica iederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin Savcı 

Soıru — Dışişleri Bakanlığı teşkilâtımda Ta
rım Müşavirliği ile görevli teknik persomıel var 
mııdır 1 

'Türkiye ekonomisinin temelini teşkil eden 
Tanım 'Helvtörüınıde biır kaımu göravllM olarak, dış 
ımemlelketlerde tarım müsavi dikleri veya ataşe
likleri kurulması hakkımda Bakanlığımızca ne 
düşünülmektedir 1. 

T. 0. 
Dışişleri Bakanlığı 80 . 3 . 1973 

PİGM/PİPD Gm. Md. 
Sayı : Sicil : 10000tyÖ285 . 37 

Konu : 'Tarım Ataşe ve Müşavir
likleri hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sîekreteliğine 

İlgi : 10 . 1 . 19713 tarih ve 71916/1527(916, 7/1477 
is ayılı önergeleri., 

Diyarbakır Milletvekili Sabahaıtltıim Savcı'-
mim, yabancı ülkelerdeki tarım müşavirlik ve 
ataşelikleri hakkımda Bakanlığıma yöneltmiş ol-
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duğıı ilgi'de kayıtlı soru önergesine ait cevap 
ilişik olarak sunulmuşttur. 

Ar2 edeırim. 
Halûk BayüHken 
Dışişleri Bakanı 

Yabancı Ülkelerdeki Tarım Ataşe ve Müşavir
likleri 'hakkında not 

'Diplomatik temsilclil'ikler ve konsolosluk he-
•yatleri ne^diinlde memur bulundurmak yetkisine 
isattıibıoilmayan BakanlılMarın memurlarına tah
sis edilmek üzere, 5 . 5 . 1969 tarih ve 1173 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi uyarınca Dışişleri Ba
kanlığı kadrolarına, anılan Kanuna ek 3 sayılı 
celtvel ile 6 adet teknik müşavir ve 6 ad ot teknik 
aıtaşie kadrosu eklenmiştir. 

Bilâhare çıkarılan 219 . 5 . 1970 tarih ve 1263 
sayılı Kanım ile, 1173 sayılı Kanunda tespit edi
len teknik müşavir kadroları 10'a çıkarılmış ve 
teknik ataşe kadroları 4'e indirilmiştir. 

Dış Teşkilât kadrosu mevcudolımayan mer
ci ve Bakanlıkların ihtisas alanlarına giren ko
nularda görev yapmak üzer a müşavirlik ve ata-
ş'eılik teisis edilmesi ve* tesisi uygun görülen me
muriyetlerde ilgili Bakanlıkların memurlarına 
Dışişleri Bakanlığı kadrolarına nakil sureti ile 
ıgöreıv verilebilmesi için uyulması gerekli usul, 
anılan Kanunun 5 nci maddesi ile bu Kanunun 
5 nci maddesi ile bu Kanunun taltlbik şeklinde dair 
Başbakanlığın 24 . 6 . 1969 tarih ve 87-30/4592 
ısayıilı geneligeialinJdie tospüıt edilmiştir. 

Bahis konusu usul uıyârınca, ilgili Bakanlı
ğın, kendi ihtliîsas alanına giren bir memuriyetin 
İhdası yolundaki talelbi Başbakanlığa intikal et-
itirilmelkıte ve Başbakandık, Dışişleri Bakanlığı 
eliyle memıırliye'tin kurulması düşünülen mahal
de gereken incelemeyi yaptırarak sözifconusu ;me-
ımuriyetin kurulup kurulamayacağı hakkında 
niihaî kararı vermektedir. 

Bahis konusu memuriyetin kurulması uygun 
ıgörüldüğü itakdirde, ilgili Bakanlıkça teklif edi
len memurun Ortak Kararname iıle atanmam iş
lemine tevessül edilmekledir. 

Halen 1173 sayılı ve 1263 sayılı kanunlarla 
'Dışişleri Baikanlığı kadrolarına eklenmiş olan 
10 adet teknik müşavirlik kadrosundan 9'u ve 
4 adet teknik ataşelik kadrolarından biri muhte
lif Bakanlıkların talep ve teklifleri uyarınca 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Belirtildiği şekilde diğer merci ve Bakanlık-
ılar memurlarının istihdamı için 'kullanılmak 
ıgayesliyle ve adedi kanunla tespit edilerek Dı
şişleri Bakanlığı kadrolarına eklenen müşavir
lik kadrolarından geri kalan münhal tek müşa
virlik kadrosu için Sağlık ve KSösyal Yardım 
Bakanlığınca Başbakanlığa vâki müracaat mev
cut usûl uyarınca incel emmektedir. 

Mevcut 10 teknik Müşavirlik kadrosundan 
8-ü Tarım Müşaivirlerincie, 4 Teknik Ataşe kad
rocundan l'i halen Tarım Ataşesince işgal edil-
m'elktedir. 

Arz edilen malûmattan da anikşıılıalbilleceği 
veçhile, Tarım Müşavirlik veya Tarım Ataşeliği
nin müspet ımütalâası ile tahakkuk eitmek'te olup, 
Dışişleri Bakanlığı *bu konuda gerekli inceleme 
ive Kararname formalitelerini yörine getirmıek-
tediir. 

Uygun görü'ldüğü ve gerekli kadrolar temin 
edilebildiği takdirde Tarım Müşavir ve ataşele
ri konumundaki taleplerin is'afi mümkün olacak-
'tlP. 

7. — Amasya Milletvekili Kâzım ülusoy'un, 
Amasya iline bağlı bâzı köylerin içme sularına 
dair soru önergesi re Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez'in yazılı cevabı (7/1495) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri -Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

22 Ocak 1973 
Saygılarımla. 

Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy 

1. Amasya . Merzifon ilçesinin Kıreymir 
Köyü içme suyu projesi hazır 1973- inşaat 
programına alaınması için Bakanlıkça not 
alınmış Köy İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Necmi Sönmez'in şahsıma yazdığı mektuptan 
anlaşılmaktadır-. ( 2 . 8 . 1972 tarihli mek
tup.) 

2. Amasya - Merzifon ilçesinin Oymaağaç 
köyü içme suları yok şimdiye kadar da içme 
suyu için yardım yapaılmamıştır. İçme suları
nın yapılması için dilkçeleri Köy İşleri Ba
kanlığı, Y. S. E. Genel Müdürlüğü Etüt Plân 
da 4 . 10 . 1972 tarih ve 9338 sayı ile. kayıtlı 
olduğu, 

— 663 — 



M. Meclisi B : 96 16 . 4 . 1973 O : 1 

3. Amasya , Gümüşhacıköy ilçesinin Oay-
köy. içme suları yok, şimdiye kadar içme su
ları için yardım yapılmamıştır. İçme sularımın 
yapılması hakkındaki; dilekçeler Köy İşleri 
Bakanlığıı Y. S. E. Genel Müdürlüğü, Etüt 
Plân da 4 . 10 . 1972 tarih ve 9337 sayı ile ka
yıtlı olduğu. 

4. Amasya - Merkez Sarıalan Köyü içme 
suyu projesinin hazır olmadığı, Köy İşleri 
Bakanlığınca 21 . 7 . 1972 tarih ve 8033 sa
yılı yazı ile .Samsun VIII Bölge Müdürlüğüne 
yazıldığı yine Sayam Köy İşleri " Bakanının 
şahsıma yazdığı ( 2 . 8 . 1972 tarihli mek-
ıtuptan anlaşıldığı.) Aynı Köyün içme suyu 
1971 inşaat programında olmasına rağmen 
köye su getirilmemiştir. 

5. Amasya - Merkez Çengelkayı köyü 
içme sularının yapılması işi 1971 inşaat prog
ramında idi köye su gelecek diye köylü ta
rafından su yolunun güzergâhı da açıldı 
Amasya Y. S. E. Müdürlüğü su kifayetsiz ge
rekçesi ile köye suyu getirmekten vazgeç
tiği? 

G. Amasya - Merkez Küçükkızılca köyü 
köylerinin içme suyu 1971 kaptaj progra-
ramında idi, kaptajı yapıldı Amasya Y. S. E. 
Müdülüğü suyu köye getirmek için faaliyet 
göstermediği, 

7. Amasya . Göğnücek ilçesinin Şarklı 
köyü içme sularının yapılması 1968 ve 1969 
inşaat programında idi, ihtilâf yüzünden içme 
suları yapılmadı şimdi ise ihtilâf halloldu 
Şarklı köylüleri Köy İşleri Bakanlığınca içme 
sularının programa alınmasını arzu ederler. 

8. Yukarıda isimleri yazılı köylerimizin 
içme suyu ile ilgili durumları ne olacaktır, 
programa alamır ve yapaılmaz sebebi nedir, 
bu köylerimizin etütleri yapılmış mıdır, pro
jeleri hazır mıdır, Bakanlığınızca bu köyleri
mizi içme suyuna kavuşturmak için çalışma
larımız var mıdır. Bakanlık olarak âcil durum
da olan bu köylerimizi 1973 programına al
mayı düşünüyor musunuz. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 27 . 3 . 1973 

Basın - Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı ;Hi. 741/08-005 

03168 
Konu : Amasya Milletvekili Kâzım 
Ulusoy'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 1 . 1973 gün ve 7245/5323S - 7 / 
b*1495 sayılı yazınız. 

«Amasya İline bağlı bâzı köylerin içme 
suları» na dair Amasya Milletvekili Sayın 
Kâzım Uhısoy tarafından sunulan 22 . 1 . 1973 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arzederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakam 

Amasya Milletvekili Saym Kâzım Ulu
soy'un 22 Ocak 1973 tarihli yazılı soru öner-

' gesinin cevabı. 

1 - 2 . Amasya - Merzifon Kıreymir köyü
ne 1965, Oymaağaç köyüne ise 1970 Bütçe yıl
larında içınesuyıı getirilmiş, ayrıca. Kıreymir 
Köyünün onarım, Oymaağaç köyünün de daha 
sıhhî ve yeterli içmesuynna kavuşmasını temin 
için her iki köy 1973 Bütçe yılı onarım ve inşa
at programlarına alınmıştır. 

3 - 4. Gümüşhacıköy - Çayköy köyünün 
içmesuyıı projesi ve Amasya - Merkez - Sarıalan 

I köyünün istiksaf'i etüt raporu 1971 yılı içeri
sinde tanzim edilmiş olup, her iki köyün içme
suyıı işleri de 1973 Bütçe Yılı İnşaat Programı 
tekliflerinde yer almaktadır. Bütçe imkânları 
ııisbctinde de, programda kalmalarına çalışıla-

I çaktır. 
I 5 - 6 - 7. Amasya - Merkez - Çengelkayı ve 

Küçükkızılca köyleri ile Göynücck Şarklı köyü 
de; 1973 yılı İnşaat Programı tekliflerinde yer 
almakta olup, bu köylerin de bütçe olanakları 
dahilinde programda kalmaları sağlanacaktır. 
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S. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, fos
fat kimyevî maddesinin ithâl edilen miktarına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû 
ile Tarım Bakam Hyas Karaöz'ün yazılı cevap
ları (7/1502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Ticaret 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. — Son sekiz yıl içerisinde yıl yıl gübre 
üretimine yarayan fosfat kimyevi maddesinden 
ne miktar ithal edilmiştir. 

2. — Fosfat'ı kimler nereden, ne kadar ve 
ne fiyatla ithal etmektedirler ve etmişlerdir. 

3. — Ham fosfat ülkemizde nerelerde ve ne 
miktarda işlenmektedir. 

4. — Ham fosfat'a ülkemiz ihtiyacı ne ka- x 

dardır. 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 21 .. 3 . 1973 
Dışticaret Genel Sekreterliği 

İthalât Genel Müdürlüğü 
Dosya No. :20 - 412.231 

11871 
Konu : Fosfat ithâli hk. 

Türkiye B.üyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 29 . 1 . İ973 tarih ve 7260/ 

53348 - 7/1502 sayılı yazınız. 

16 . 4 . 1973 O : 1 

İçel Milletvekili Saym Çetin Yılmaz'm fosfat 
kimyevî maddesi ile ilgili soru önergesinin ce
vabını teşkil eden bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

İçel Milletvekili Saym Çetin Yılmaz tara
fından fosfat kimyevî maddesi ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza tevcih edilen soru önergesine 
ait cevaplar aşağıda arz edilmiştir. 

'Soru 1. Son sekiz yıl içerisinde gübre üre
timine yarayan fosfat kimyevî maddesinden me 
miktar ithâl edilmiştir?1 

Gevap 1. Malûmları olduğu üzere, gübre 
imalâtında fosfat kimyevî maddesi olarak fos
fat kayası, fosforik asit ve sülfirik asit kulla
nılmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından 
alman bilgilere göre gübre üretimine yarayan 
fosfat kimyevî maddesinin son sekiz yıllık it
halât rakamları müteakip sahifede gösterilmiş
tir. 



O 

'Güm. Tarife ve İs. No. 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Ocak 9 Ağustos 
1970 10 Ağustos 
31 Aralık 
Ocak 22 Aralık 
1971 23 - 31 Aralık 
1972 

Ocak 9 Ağustos 
1970 10 Ağustos 
31 Aralık 
1972 

: 25 10 11 

Tabiî Alüminyum 
Kalsiyum 

Kg. 

1 012 01(0 
694 000 

4 184 000 
3 390 000 

950 OOÖ 
1 552 000 

— 
6 667 495 

— 
2 740 000 

— 

— 

fosfatlar 

TL. 

222 041 
73 672 

488 300 
407 600 
121 8!00 
196 022 

1 

1 242' 000 
: 

495 031 

— 

— 

İTHALAT 
25 H0 12 

Öğütülmüş Tabiî 
Kalsiyum fosfat 

Kg. TL. 

«_ 
a 

166 1000 187 100 
— — 
— — 

1 624 000 205 211 

— — 
13 853 800 2 531 500 

— — 
58 710 605 10 732 091 

BEDELSİZ 
— — 

8F 300 

25 10 

Öğütülmüş 

21 

Tabiî 
Kalsiyum fosfat 

Kg. 

99 517 1218 
147 395 195 
90 758 690 

101 790 321 
124 569 400 
41 090 400 

30 649 063 
252 179 723 

19 178 00G! 

299 207 166 

— 

8 880 535 
149 

TL 

11 442 
16 894 
11 069 
12 973 
16 010 

5 471 

5 451 
41 224 

2 590 
43 671 

— 
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b) Sülfirik asit ve fosforik asite ait ithalât rakamları.aşağıda gösterilmiştir 

Gümrük Tarife ve İst. No 

Yıllar 

1965 
1966 
19167 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

•28.08 
SÜLFİRİK ASİT 
Kg. TL. 

66 221 163 
59 295 188 
49 515 524 
48 691 576 
12 361 542 
91 624 1504 
1515 906 169)6 
61 439 232 

16 338! 175 
,14 853 210 
12 210 938 
İÜ. 046 376 

2 8]18 883 
18 622 040 
28 481 980 
20 626 985 

08JİOJ2O 
FOSFORİK ASİT 

Kg. 

2 1356 340 
İ13İ 034 
129 659 

271 3105 369 
45 062 455 
40 576 902 
34 443 2115 
67 543 419 

TL. 

.575 678 
29)1 SOS 
302 808 

20 «17 677 
34 051 ı664 
40 260 281 
2)1 '550 694 
63 237 9811 

ıSoru 2. Fosfatı kimler, nereden, ne kadar 
ve ne fiyatla ithal etmektedirler ve etmişler
dir? 

Cevap 2. 'Gübre imalâtına yarayan fosfat 
kimyevî maddelerinin kimler tarafından ve ne
reden ithal edildiği ^Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ile ilgili kuruluşlardan alman bilgilere 
göre aşağıda gösterilmiştir. 

a) Fosfat kayası ithalatıyla ilgili bilgiler 
aşağıda [belirtilmiştir : 

Yıl 

1963 Gübre Fabri
kaları T.A.Ş. 

»< » 

1964 » » 
» » 
»' » 

1965 » » 
» » 

» » 
1966 » » 

»' » 

Mense 

Fas 
Tunus 

Ürdün 
Fas 
Fas 
İsrail 
Ürdün 
İsrail 
İsrail 
İsrail 
İsrail 

Miktar 
(Ton) 

54 577 
53 235 

550 
96 015 

6 000 
4 200 
4 403 
5 3ÖÖ 

65 123 
52 501 
71 999 
62 909 

($ Ton) 
CF 

13.00 
13 13 
12 00 
12 80 
14 40 
14 00 
10 80 
12 80 
12 60 
12 00 
12 60 
12 00 

Yıl 

1967 » 
» 

1968 » 
1969 » 

:»< 
1970 * 
1971 » 
1972 » 

Menşe 

İsrail 
İsrail 
Ürdün 
Ürdün 
Ürdün 
Ürdün 
Ürdün 
Ürdün 

İsrail 
Ürdün 
Ürdün 

Miktar 
(Ton) 

1 ı 1 

:38 201 
33 752 
57 120 
100 015 
30 105 
47 400 
97 435,5 
29 997 
30 000 
37 614 
65 000 
18 230 

Fiyat 
:($Ton> 

CF 

13 00 
12 40 
14 00 
14 010 
14 00 
13 90 
13 70 
12 OO1 

12 25 
12 60' 
12 00 
13 47 

Diğer taraftan, Azot Sanayii T.A. Şirketin
den alınan bilgilere göre anılan Şirketin 1969 -
1972 seneleri arasında beher tonu FOB. $ 7,90 
bedel karşılığında 388 432 ton fosfat kayası it
hal ettiği anlaşılmıştır. 

Aynı zamanda, Türkiye Demir ve Çelik Fab
rikaları T.A. Şirketinin ise 1966 - 1972 seneleri 
arasında 15 000 ton fo'sfat ithal ettiği bu mües
seseden alınan bilgilerden öğrenilmiştir. 
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b) Fosforik asit ithalâtı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Yıl İlgili kuruluş Menşe Miktar (Ton) Fiyat ($/Ton) 

1968 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 
1969 » » » 
1970 » »• » 

» » » 
» » » 

1971 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 
197a » » » 

Lübnan 
» 
» Ocak 26 864 
» Ağustos 13 830 
» Aralık 6 913 

Toplam 
Lübnan 

» 

37 145 
37 383 

47 607 
53 896 
67 827 

OF 80,00 
OF 80,00 
OF 80,00 
OF 67,50 
OF 59,10 

OF 59,10 
ÖF 62,00 

c) iSüfirik aısit ithalâtları aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl İlgili kuruluş Menşe 

1964 

1965 

1963 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 
» » » 
» » » 
» » » 

İtalya 
» 
» 

Pontefeiz 
Lübnan 
Holanda 

İtalya 

» 
Lübnan 
İtalya 

1966 

1967 

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

T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 

!» .» » 
» » » 
» » » 

•T.- Demir ve Çelik İşletmeleri 
Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 

» » » 

» 
» 

Fransa 
Norveç 

» 
Lübnan 

» 
Fransa 
İtalya 

» 
Lübnan 

Fransa 
İtalya 

Ton Fiyat 

22 925 
3 500 
7 150 
6 445 
1 676 
7 105,6 
3 492,6 
4 900,8 
1 955,3 
4 457,5 
4 495,4 
3 009,8 

13 205,8 
6 024,8 
3 031 
6 452 

18 050,6 
7-872 
9 428,9 
1 741 

17 661,4 
1 729 

12 935 
29 289,7 

9 860,4 
11 972,'8 

2 '582 
2 655 

21 183,2 
27 207,6 

CF. 
FOB. 

CF. 
FOB. 
OIF. 

FOB. 
FOB. 
CİF. 
OF. 

FOB. 
FOB. 
FOB. 
ıCİF. 

FOB. 
FOB. 

OF. 
FOB. 
FOB. 
OİF. 
CİF. 
OİF. 

FOB. 
FOB. 
CİF. 
CİF. 

FOB. 
OtF. 

FOB. 

$ 26,25 
$ 13,50 
$ 28 — 
$ 1 2 -
$ 25 — 
$ 12 — 
$ 1 3 -
$ 2 4 , -
$ 26,25 
$ 15 — 
$ 15 — 
$ 20 — 
$ 2 5 , -
$ 1 5 -
$ 1 8 -
$ 30,— 
$ 20 — 
$ 20 — 
$ 28,— 
$ 29 — 
$ 3 0 -

$ 20— 
$ 16,85 
$ 24,85 
$ 30,— 

$ 20,— 
$ 25,30 
$ 16,85 
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Yıl İlgili kuruluş 

T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
1968 Gübre Fabrikaları T. A, Ş. 

» M £ 
» » » 
» » » 

T. 'Demir ve Çelik İşletmeleri 
1969 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 

T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
1970 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 

» » » 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri 

1971 Gübre Fabrikaları T. A. Ş. 
1972 » . » » 

T, Demir ve Çelik İşletmeleri 

ıSioru 3. — Hanı fosfat ülkemizde nerelerde 
ve ne miktarda işlenmektedir? 

Cevap 3. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan alınan bilgilere göre ham fosfat ülkemizde 
aşağıda isimleri yazılı bölgelerden elde edil
mektedir. 

a)1 Güneydoğu Anadolu'da başlıca 6- bölge
de fosfat araştırması yapılmıştır. Bunlar : 

•— Mardin Mazıdağı sabası, 
— Gaziantep - Kilis 
— Urfa sabaları 
•— Adıyaman 
— Hatay - Yayladağ sabası 
— Adana - Feke sahasıdır. 
Bu yataklar içinde ıkayda değerleri ise, 
— Mardin sahası içindeki Batı Kasrık yata-

gb 
— Kilis yatağı ve 

— Urfa ('Bozova) zuhurudur. 

I - Batı Kasrık yatağı : Şimdiye kadar bu 
yataklardan yüzlerce numune alınmış ve bun
ların kimsayal - minerolojik analizleri yapılmış
tır. Bölgede mevcut birinci tip cevher hiçbir 
zenginleştirme ameliyesine tabi tutulmadan di-
relkt süperfosfat hammaddesi olarak kullanıla
bilecek kalitededir. 

İkinci tip düşük tenörlü cevherler seleıktif 
kırma - eleme - öğütme ve yıkama ameliyeleriy-
le % 20 P205 'ten % 30 P2Og'e zenginleştirilebi
lir. 

Menşe 

İtalya 
» 

Yugoslavya 
» 

Yugoslavya 

İtalya 
Portekiz 

Portekiz 
İsviçre 

Ton 

3 570 
3 062 
8 202,4 
9 137 

12 225 
1 843 

27 124,5 
145 

21 344,5 
9 154,7 

752 
36 160 
36 698,5 

1 359 

Fiyat 

FOB. 
ÖİF. 

FOB. 
FOB. 

FOB. 

FOB. 
FOB. 

CF. 
OF. 

$ 16,85 
$ 24,15 
$ 15,50 
$ 15— ' 

$ 15 — 

$ 14,75 
$ 13,60 

$ 22,75 
$ 24,75 

Yatağın büyük bir kısmının açık işletme ile 
ekonomik olarak işletilebileceği anlaşılmıştır. 
Yatak üzerindeki etüt ve arama faaliyetleri ile 
teknolojik testler halen devam etmektedir; ön-
fizibilite etütlerine bağlanmıştır. 

II - Kilis yatağı : Bu bölgede birbirinden 
farklı 3 fosfat yatağı mevcuttur. Bunlardan en 
üstte bulunandan yeraltı ve yerüstü işletmeleri 
ile yılda 3 000 ton kadar üretim yapılmakta
dır. Tenörü % 12 - 13 arasında olan rezerv 
3 - 4 milyon tondur. Kilis fosfatı öğütüldüıfeten 
ısonra, hiçbir zenginleştirmeye tabi tutulmaksı
zın, tabiî gübre olarak kullanılmaktadır. 

III - Urfa - Bozova zuhuru : % 5 - 12 P2Os 

civarında, tenörlü olan bu rezerv memleketimiz
de fosfat sanayii kurulduğu takdirde ilâve ola
rak kullanılabilecektir. 

Bu yataklardan işletilmeye en elverişli olan 
Batı Kasrık sahasının MTA Enstitüsü ve Eti-
bank tarafından hızla değerlendirilmesine gi
dilmesi ve sahaların durumunu açıklığa kavuş
turmak üzere Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
şkanlığınca gerekli tedbirlerin alınması 1973 
programında önlgörülmüş olup, gülbre sanayii
mizin artan fosfat talebinin yerli kaynaklardan 
karşılanmasına çalışılmaktadır. 

ıSoru 4. — Ham fosfata ülkemizin ihtiyacı 
ne kadardır? 

löevap 4. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan alman bilgilere göre yurdumuzun 'fosfat 
kayası talebinin aşağıda belirtildiği miktarlarda 
olacağı tahmin edilmektedir. 
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Yıllar 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

T 
'T arını 

Talep miktarı 
(Ton) 

903 500 
1 464 500 
1 751 500 
1 930 500 
2 913 500 

.jC. 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 76 

^ £*.&^3^^İ^gfcSS?> 

9 . 3 . 1973 

!Konv : Sayın Çetin Yıl
maz'm önerıg'eısi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1973 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7260/53348 - 7/1502 sayılı yazı. 

Fosfat kimyevî maddesinin ithal edilen mik
tarına dair, İçel Milletvekili Sayın O etin Yü-
maz'ın Baikanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesine ilişkin cevabın cetvel halinde iki 
nüsha olarak eklice sunulduğunu saygılarımla 
ar/ ederim. 

Tarım Bakanı 
İlyas Karaöz 

îçcl Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ııı Fos
fat kimyevi 'maddesinin 'ithaline dair yazılı soru 
önergesine ilişkin bilgiler : 

I — 1965 - 1972 yılları arasında kuruluşlarca 
ithal edilen Fosfat Kayası miktarları (Ton) 

Kuruluşlar 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Gübre Fab. T.A.Ş. 122 924 135 OOO 128 872 IjOlO 015 77 500 "127 435 167 600 83 200 
Karabük Demir 
Çelik Güh, Falb. 1 631 2 991 4 361 2 237 176 970 2 500 2 500 
Azot San T A S — — — - H 0 Ö 27 275 ,168 664 204 325 
Toplam " 124 555 137 991 133 233 102 252 87 376 165 680 3,38 744 290 0.25 

II — Çeşitli kuruluşlarca yıllar 
ithal edilen Fosfat Kayası miktarları 
ithal edilen ülkeler : 

a) Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 

Yılı 

1965 
1905 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1969 
1970 

İthal edilen 
ülke 

Ürdün 
lîsrail 
'îsrail 
İsrail 
îsrail 
îsrail 
îsrail 
Ürdün 
Ürdün. 
Ürdün 
Ürdün 

Miktarı 
(Ton) 

5 300 
65 123 
52 501 
72 000 
ı63 000 
38 000 
33 752 
57 120 

İIÖO 015 
77 500 
97 435 

itibariyle 
fiyatı Y<e 

Fiyatı 
(OF) 

Dolar 

12 80 
12 60' 
12 !0O 
12 60 
,12 00 
13 00 
İİ2' 40' 
14 00 
14 00 
14 00 
13 70 

(1) Fabrika üretim kapasitesine göre takri
bi miktarlardır, 

Yılı i thal edilen 
ülke 

1970 
1971 
1971 
1972 
1972 

1965 
19710 
1971 
1972 

İsrail 
Ürdün 
israil 
Ürdün 
Ürdün 

Miktarı 
(Ton) 

30 OOO 
100 0Ö0 
67 600 
65 000 
18 200 

b) Azot'Sanayii T.A.Ş. 

Tunus 
'Tunus 
Tunus 
Tunus 

9 700 
27 275 

168 664 
204 325 

Fiyatı 
(OF) 

Dolar 

12 00 
12 010' 
1,2 50 
12 00 
13 47 

7 90 
7 90 
7 90 
7.90 

I I I — Mevcut tesislerimıizm fosfat kayası ih
tiyacının tamamı İthal edilmektedir. Memleke-
timizde de fasfat kayası yatakları vardır, ancak 
fizibilite çalışmaları devam etmekte olup, ha
len işletmeye açılmış olan yoktur. 

IV — Memleketimizin yıllar itibariyle ham 
fosfat kayası ihtiyacı; 

— '670 — 
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Yıllar 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Miktarı (Ton) 

948 055 
1 188 748' 
2 264 019 
2 296 140 
2 296 140' 

Kaynak : DPT. Kimyasal Gübre (Sanayii 
Özel İhtisas Komisyonu raporu. 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Batı Trakya'da tyaşayan Türklerin Lozan And-
laşması ile sağlanan- haklardan istifade ettirilme-
diğine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1506) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
.Aşağıdaki soruların. Dışişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracıı 
olmanızı saygı ile arz ederim. 26. 1. 1973 

İstanbul Milletvekili 
Nuri Eroğan 

•Batı Trakyada yaşıyan Türk unsuruna Lo
zan Andlaşnıasınııı 37 - 45 maddeleri ile tanın
mış hakların kullanılmasına imkân verilmemek
te veya bu haklarını kullanırken kendilerine 
büyük zorluklar çıkarıldığı iddia olunmakta
dır. Hususiyle; 

1 — Türklerin gayrimenkul edinmelerine 
yasak .konulduğu veya !bu tür isteklerin gerçek
leşmesine karşı büyük zorluklar çıkarıldığı, 

2 —. Köylerde Türklerin arazisine yakın ve
ya (bitişik yerlere iskan olunan Rum Muhacir
lerin bir süre sonra kendilerine verilen arazile
ri Türklerin aleyhine genişlettikleri ve cebir 
yoluyla el koyduklara bu parçalar üzerinde bir 
iki yıl sonrada mülkiyet iddiasında 'bulundukla
rı, buna karşı Türklerce yapılan şikâyetlerin 
dinlenmediği. 

3 — Lozan Andlaşması hükümleri gereği 
Rumlarla eşit muameleye tabi tutulması ica'b 
eden soydaşlarımıza, durumlarının ayniyetine 
rağmen, kredi verilmediği, 

4 — Türklerin yetiştirdiği tütünün farklı 
bir değerlendirmeye taibi tutulduğu ve bu suret
le Türk tütün müstahsilinin iktisadi zorlukla
ra maruz bırakıldığı. 

5 — Yasak bölgelerdeki Türklenin çocuk
larının Rumlar tarafından açılmış ve idare edi* 

len, kreşlere verilmesi zorlandığı, ve bu suretle 
di Türklüklerinin unutturulmasına çalışıldığı, 

6 — Türklerle meskûn pek çok köyde ilk 
okul bulunmadığı», mevcutlarında, kifayetsiz öğ
retmenler elinde 'bulunduğu, Türklerin bu yol
la cahil bırakılmak istendiği, 

7 — Türk okullarında Atatürk inkılâpları
na uygun bir tedris sistemi yerine medrese usu
lümün tatbik olunduğu, Türk harfleri yenine 
Arap harfleriyle tedrisatın teşvik olunduğu, 

8 — Okul adlarının Türk okulu olduğu fik
rini vermekten uzak bir şekilde düzenlendiği 
ve buralarda insiyatifin Rum öğretmenler elin
de 'bulunduğu, Türk öğretmenlerin ise bunların 
sıkı bir kontrol ve baskısı altında tutulduğu, 

9 — İmtihan sistemlerinde ön görülen husu
si bir takım zorluklar Türk çocuklarının orta ve 
lise öğrenimi yapmalarını engellediği, 

10 — Son Cunta, idaresince, cemaat reisleri
nin seçim sistemi yerine hükümetçe tayini yo
luna gidildiği 
ve nihayet 

11 — 12 Ocak 1973 tarihli İzmir mahreçli bir 
Anadolu Ajansı haberi olup hemen bütün. ga
zetelerde manşet olan (Türklere baskı yapıldı
ğı, İşkencede Taban camimin, cemaatin namaz 
kıldığı bir sırada buldozerlerle yıktırıldığı 

Doğrumudur? Doğru ise bunların Lozan 
andlaşmasıı ile bağdaştırılması mümkün müdür'? 
Mümkün değilse bu haller karşısında Bakanlık
ça neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 
iSıigm (SİYD) Gn. Md. 

-Sayı : 521117/32 
Konu : Nuri Eroğan'ın 

yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29. 1. 1973 tarihli ve Kanunlar Md. 
7276/53502 - 7/1506 sayılı yazılara. 

Batı Trakyalı soydaşlarımızın Lozan And
laşması ile sağlanan haklardan istifade ettiril
memeleri hakkında istanbul Milletvekili Sayın 
Nuri Eroğan tarafından Bakanlığımıza yönelti-
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M. Meclisi B : 98 

len yazdı soru önergesine verilen cevap iki nüs
ha olarak ilişkte suııumaktadır. 

Arz ederim. 
Halûk Bay ülken 

Dışişleri Bakanı 
Sayın Nuri Eroğaıı 
İstanbul Milletvekili' 
1 — 1938 tarihinde çıkarılan 'bir Yunan Ka

nunu sahil ve hudut ibölgelerinde gayrimenkul 
alım satımını vilâyetlerde kurulan bir komis
yonun müsaadesine tafbi tutmuştur. Batı Trak
yalı Soydaşlarımızın yaşadıkları îskeçe, Re-dop 
ve Evros vilâyetleri bu kanuna göre kıyı ve sı
nır bölgesi olarak mütalâa edildiğinden her 
Yunanlı gibi soydaşlarımız da gayrimenkul sa-
tınalmak istediklerinde ibu komisyonun müsaa
desini i'stihsâa .etmek zorıınluğundadırlar. Mev
zubahis kanun l'96'o yılından itibaren Batı Trak
ya'daki 'Türk azınlığına karşı tefrikçi bir tarzda 
tatbik edilmeye başlanmıştır. Soydaş]animizm 
gayrimenkul alımı için yaptığı müracaatlar 
ıbahse konu komisyonca olumsuz karşılanmak
tadır. Kanunun soydaşlarımıza karşı bu şekilde
ki tatbikatı .1964 yılımda Gökçeada ve Bozcaa
da'da Rum sekeneye ait 2.1.9;") parça gayrimenku
lun tarafımızdan istimlâk edilmesi üzerine vu
ku bulmuştur. Bu istimlâkler Yunanlılar tara
fından o zaman yapılmış olan teş'elbbüsler üze
rine durdurulmuş ve /bu esnada Yunanlılar da 
müsaade etmişlerse de her iki adadaki istimlâk
lerin tamamlanması' konusunda duyulan zarure
ti dolayısıyle taraflımızdan istimlâklere devam 
edilmiş olması karşısında Yunan makamları yu
karıda belirtilen tatbikatı azınlığımıza karışı 
şiddetlendirmiştir. Hâlen Batı Trakya'daki1 

azınlığımızın meseleleri arasında en önemlile
rinin /binisi bu konudur. Bünye itibariyle topra
ğa bağlı ıbir topluluk olan azınlığımızın gayri
menkul sahibi olmaması azınlığımız içinde göç 
eğilimini teşvik eder nitelikte görüldüğünden 
Bakanlığımıızca bu konuya 'büyük önem atfedil
mektedir. Soydaşlarımızın karşı karşıya bulun
duğu bu müşkülâtın izalesi, takdir bııyrulaca-
ğı üzere, tarafımızdan da Yurdumuzdaki Rum 
azınlığı yönünden bâzı kolaylıklarım tanınma
sına vabeste bulunmaktadır. 13u maksatla ne
ler yapılabileceği hususu ilgili kurulnşlarımızı-
la incelenmektedir. 

2 — Batı Trakya'da Türklerde meskûn bulu* 
nan yerlere Rum muhacirlerin yerleştirilmekte 
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\ olduğuna dair bir bilgi Bakanlığımıza intikal 
\ etmemiştir. Yunanlılar bunu çok eskiden Lozan 

Antlaşmasını tak'ib eden devrede yapmışlardır. 
Anadolu'dan giden muhacir Rumların Batı 
Trakya'ya yeri eştiril memesi lâzım gelirken, 
1.924 de 60.000 Rum muhacir Türklerle meskûn 
yerlere yerleştirilmiştir. Lozan Antlaşmasının 
aktedildiği tarihte Batı Trakya'daki Türk nüfu
su Yunan nüfusunun üç misli iken Yunan hü-

| kümbetlerinin Batı Trakya'da tatbik ettikleri bu 
nüfus siyaseti sonucu bu nüfus nisbeti tama
men tersine dönmüştür. 'Batı Trakya'da hâlen 
görülen arazi ihtilâfları, daha ziyade uzun yıl
lardan beri soydaşlarımız taraflından kullanı
lan bâzı arazilerin devlete ait olduğu iddiaların
dan Veya bu arazilerin bir kısmının meraya 

i çıkarılmasından ileri gelmektedir. 4930 yılların
da yapılan (bir arazi sayımında soydaşlarımız
dan bir kısmının yeni 'bir vergi getirileceği 'en
dişesiyle mallarını tam bildirmemiş olmaları 
dolayısıyle şimdi bir kısım arazilerinin devlet 
arazisi diye istirdat edilmek istendiği görül
müştür. 1)U arazi .ihtilâflarından soydaşlarımı
zın zarar görmemeleri için gerekli teşebbüsler 
öteden/beri. yapılmaktadır. Bunların bir kısmı-

| ııııı neticesi de nıüsbet olarak alınabilmiştir. 
| Bahis konusu arazilere, ait Osmanlı kayıtları 
? Yunanistan'da 'el'an geçerli sayıldığından soy-
| duşlarımızın şu veya hu -sebeple kaybetmiş ol-
| dukla.ru tapu senedi örnekleri Yurdumuzdaki 
j Tapu ve Kadastro kayıtlarından çıkarılarak 
| kendilerine gönderilmektedir. 

3 — Tarımla iştigal eden soydaşlarımıza kre
di verilmediğine dair bir bilgi Bakanlığımıza 
intikâl etmemiştir. Bu husus Yunanistan'daki 
temsilcilerimiz vasıtas-ıyle tahkik ettirilmekte
dir. Sadece, yeterince Rumca bilmeyen ve resmî 
usûllere âşinâ olmayan bir kaç soydaşımızın 
kredi taleplerinin usûl yönünden kabul edilme
mesi yolunda, haberler alınması üzerinle gerekli 
ikazlar yapılmış ve bunun üzerine soydaşları
mız da krediden faydandırılmışlardır. Ayrıca, 

| soydaşlarımız ziraî kooperatiflerden de istifade 
etmekledirler. 

4 — Soydaşlarımızın tütünlerinin farklı de
ğerlendirmeye tabi tutulduğu yolunda bugüne 

] kadar Bakanlığımıza Veya ilgili temsiieilikleıi-
| ıııize herhangi bir şikâyet intikâl etmemiştir. 
j Bununla beraber,., bu. hususun da takibi • ilgili 
j temsilciliklerimizden istenmiştir. •,..... . .... 
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5 — Yunanlılar tarafından son zamanlarda, 
Kuzey Batı Trakya'da Pomak Türklerinin ya
şadığı Bulgar hududu boyunca uzanan ve ya
sak ıbölge tesmiye olunan kısımda 6 çocuk yu
vası açılmışsa da bunlar soydaşlarımız tarafın
dan benimsenmemiş ve itirazla karşılanmıştır. 

6 — Batı Trakya'da 'Türklerle tamamen ve
ya kısmen meskûn köylerin adedi, İskeçe'de 
116, Rodop'ta 143 ve Evros'ta 36 olmak üzere, 
295 dir. Batı Trakya'daki toplam azınlık ilkokul 
sayısı ise 2815 dir. Tamemen Türklerle meskûn 
köylerde ve şehirlerde tabiatiyle (birden fazla-
azmlık ilk okul mevcuttur. Bu durumda Batı 
Trakya'da Türklerin yaşadığı köylerim pek ço
ğunda ilkokul bulunduğu görülecektir. Hane 
sayısı az olan bâzı köylerdeki öğrenciler civar
daki köy okullarına gitmektedirler. Batı 
Trakya'daki azınlık ilkokullarında eğilimleri
ni Türkiye'de yapmış 140 kadar öğretmen gö
rev yapmaktadır. Ayrıca karşılıklı anlaşma ile 
her yıl Batı Trakya'ya Türkiye'den 35 Türk öğ
retmen gönderilmektedir. Bunlar daha çok ilk
okullarda görev görmektedirler. Bunlardan baş • 
'ka formasyonsuz tabir edilen öğretmenler de 
bu okullarda çalışmaktadırlar. Formasyonsuz 
öğretmenlerin hepsini kifayetsiz addetmek de 
doğru değildir. Bunlardan bir kısmı Millî Eği
tim Bakanlığımızca her yaz açılan kurslara de
vam ederek öğretmen belgesi almışlardır. Batı 
Trakya'da ayrıca görev bekleyen 100 kadar 
formasyonlu öğretmen daha bulun m aktadır. 
Bunların tayinlerinin gerçekleştirilmesi için ge
reken teşebbüsler yapılmakta ve yavaş yavaş da 
olsa bâzı neticeler alınmaktadır. Nitekim ca
rî öğretim yılı içinde, İstanbul'daki Rum azın
lık okulları için üç Rum öğretmenin tayinine 
mukaıbil 6 formasyonlu öğretmen Batı Trakya' 
da görev almıştır. Bu durumdan da anlaşılaca
ğı veçhile Batı Trakya'daki azınlığımızın eği
timi için ilkokul sayısı tatminkâr olup (bunların 
pek çoğunda ehil öğretmenler görev yapmakta
dırlar. l' 

7 — Batı Trakya'da bir tanesi Gümülcine'de 
diğeri de Şahin Kasaibasmda olmak üzere sade
ce iki tane medrese bulunmaktadır. Dolayısıyle, 
Batı 'Trakya'da yaygın bir medrese eğitimi ol
duğu iddia edilemez. Lozan'dan bu yana Batı 
Trakya'daki Türk azınlığının eğitimi konusun
da büyük merhaleler aşılmıştır. Hâlen Batı 

Trakya'daki azınlık okullarında eğitim gören 
16.000 civarındaki soydaş öğrencimizin 11.000'i 
yani % 69 u yeni harflerle eğitim görmektedir. 
1928'deld harf inkılâbımızı takip etmek, olanak
larına sahip bulunmamalarına rağmen, eğitim 
konusunda • bu gelişmeyi sağlamış olan Batı 
Trakya'h soydaşlarımızın hangi istikamete yö
nelmiş oldukları böylece kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

8 — Lozan Antlaşması Batı Trakyalı soy
daşlarımızı «Türk» olarak değil «'Müslüman 
ahali» olarak adlandırmıştır. Bununla beraber, 
Yunanlılar, aramızdaki ilişkilerin. • azınlığımız 
yönünden en elverişli olduğu bir devirde, 1954 
yılında çıkarttıkları azınlığımızın eğitim so
runlarını düzenleyen 30165 sayılı kanunda azın
lık okulları için «Türk okulu» deyimini kullan
mışlardır. Bu kanun 1972 yılı başında çıkarılan 
1109 sayılı kanun - kararname ile değiştirilmiş 
ve bu yeni mevzuatta azınlığımız, sadece «azın
lık» olarak adlandırılmıştır. Bu mevzuata isti
naden «Türk okulu» ibaresini taşıyan okul ta
belâları indirilerek, yerlerine «Azınlık okulu» 
yazılı tabelâlalar konulmuştur. Vaziyetin bu 
seki almasında hiç şüphesiz Kıbrıs meselesi do
layısıyle ilişkilerimizde husule gelen geriginli
gin büyük rolü vardır. 

Batı Trakya'daki azınlık okullarında görevli 
soydaş öğretmenler Yunanlı öğretmenlerin 
kontrolü altında değildirler. Bütün azınlık İlk
okullarının Müdürleri Türk soydaşlarımızda*. 
Bununla beraber bütün öğretmenler Yunanlı 
müfettişlerin denetimine ta.bidir. Soydaş öğret
menlerin bu denetim sırasında zaman zaman 
baskılara mâruz kaldığı duyulmaktadır. Bun
lar tarafımızdan, takip edilmekte ve Yunan Ha
riciyesi nezdinde teşebbüs konusu yapılmakta
dır. 

9 — Bir önceki maddede bahsi geçen 1109 
sayılı kanun - kararnam'e, azınlık öğrencileri 
için, Yunan genel .eğitim.sistemi içinde mevcut 
olmayan bir imtihan ihdas etmiştir. Bu, orta
okulda liseye geçiş için ihdas edilen tasnif sına
vıdır. Yunanlılar bu imtihanı İstanbul Rum azın
lık ilkokullarına konulan ve genel sistemimiz
de bulunmayan ortaokula giriş sınavlarına mu
kabele (olarak koyduklarını beyan etmektedir
ler. imtihanlar konusu hâlen Yunanlılarla mü
zakere konusudur. Her iki imtihan da tefrike! 
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In'rer sınav olduğundan karşılıklı' olarak kal
dırıl maları için Yunanlılarla aramızda bir ön 
mutabakat hâsıl olmuştur. 

10 — Yunanistan'da 21 Nisan 1.9.67 darbesin
den sonra bütün ülkede her türlü seçim yasak
lanmış olup işbaşına gelen bütün heyetler Hü
kümetçe tayin edilmektedir. Bu meyanda îske
çe, Gümülcine ve Dedeağaç şehirlerindeki Ce
maat idare Heyetleri ve t&biatıyle Başkanları 
seçim yerine tayinle işbaşına getirilmiılerdir. 
Dolayısıyle, sadece azınlığımızı hedef tutan bir 
tatbikat mevzubahis değildir. 

11 — İskeçe'deki Tabakhane Camii bir istim
lâk neticesinde yıkılmış olup, Bakanlığımız ta
rafından bu konuda 20 Ocak 1973 tarihinde ya
pılan açıklama metninde de bildirildiği üzere, 
1939'da tanzim edilmiş bulunan îskeçe şehir 
plânına göre istimlâk sahasına dahil 'bulunduğu 
halde zamanımıza kadar tatbik mevkiine konul
mamış olan bu plân çerçevesinde mezkûr cami
in istimlâkinin âni ve yakışıksız bir 'biçimde 
gerçekleştirilmesi karşısında Yunan Hüküme
ti nezdinde teşebbüste (bulunularak Tabakhane-
Camilinin istimlâk edilerek yıkılmasının soydaş
larımız arasında ve kamuoyumuzda uyandır
dığı derin teessür ve infial belirtilmiş ve bu 
müessif olayın ortaya çıkardığı sonuçların en 
kısa zamanda ve en münasip şekilde telâfisi is
tenmiştir. 

Yunan Hükümeti cevaben, istimlâkin îske-
çe'de yapılmakta olan turistik tes t ler dolayı
sıyle 1939 tarihli şehir plânının tatfbik mevkiine 
•konulmasından ileri geldiğini, 'bu kabil zarurî 
istimlâklerin memleketimizde de zaman zaman 
yapıldığını, para bulunmaması dolayısıyle plâ
nın şimdiye kadar gecikmiş olduğunu bildir
miş, çok uzun süre önce kararlaştırılmış olan 
bu istimlâk muamelesine Türk - Yunan ilişkile
ri zaviyesinden başka bir manâ verilmemesini 
ifadeyle, iki memleket münasebetlerine verdik
leri önemi belirtmek bakımından, Yunan Hükü 
metinin istimlâk edilen cami yerine, istimlâk sa
hafına girmeyen bir mahalde, istimlâk bedelin
den de istifade etmek suretiyle, yeni bir cami 
inşası için gerekli izni vereceğini beyan etmiş
tir. 
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Mevzubahis izin iç'in gerekli dilekçe Îskeçe-
müftüsü tarafından ilgili Yunan makamlarına 
verjlnıiştit". 

Bilvesile saygılarımı .sonarı;». 
Halûk Bayülken 

Dışişleri Bakanı 

10: •— \Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar İlinin Çayır-
bağ köyünden bâzı "kişilerin istimlâk bedellerimin 
ödenmesine dair >soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/1508) 

' .Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soruuıuıı Bayindiii.uk Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Süleyman Mutlu 
Afyon 'Milletvekili 

Soru: 
Yol genişletmek sureliyle Karayolları tara

fından istimlâk edilen Afyon - Çayırbağ köyün
den 1!5724 numaraln ve .18. 9. 1972 tarihli evra
ka bağlı 726, 727, 732, 733 numaralı Mustafa 
Yavuz, Şerife Keskim. v;e İmımiihan 'Karat aş'a 
ait parsellerin istimlâk, bedellerinin bugüne ka
dar ödenmey'iş sebebi nedir? Ne zaman ödene
cektir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakan]ığı 

Özel Kalem 
Sayı : A - 01/2:54 

Konu : Afyon Milletve
kili Süleyman Mutlu' 
ıııııı yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. 2. 1973 tarih ve 7289 - 53561/7 -
1508 sayılı yazınız. 

Afyon İlinin Cay m bağ köyünden bâzı kişi
lerin istimlâk bedellerinin ödenmesi hakkında 
Afyon 'Milletvekilli 'Süleyman Mutlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 
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Afyon - İnsaniye yolu Sinsip (Ç'ayırbağ) 
kum ocağı sahasına raslayan taşınmaz mallara 
ait kamulaştırma 'bedelleri, yıl sonu v!c nakit 
yetersizliği gibi nedenlerle ödenememişti. 

Karayolları 3. Bıölge Müdürlüğü emrine ye
teri kadar ödenek gönderilmiş olup söz konusu 
taşınmazlara ait bedeller Bankaya bloke edil-
iiııiiş ve ödemelere başlanmıştır. 

25. 1. 1973 
11. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nmı, haşhaş ekimi yasağı olan bölge
lerde şeker fabrikası kurulmasına dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez' 
in yazılı cevabı (7/1509) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı derin saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
^Hileyman Mutlu 

Sora : 
1 — Haşhaş -ekimli yasağı olan bölgelerde 

şeker fabrikası kurulması düşünülmekte mi
dir. ? 

2 — Şeker fabrikası kurulması düşünülüyor
sa hangi illerde kurulacaktım? 

T. C. 
'Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Kamu İktisadî 27 . 2 . 1972 
Teşebbüsleri Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 13/11 - Pancar 432 

Konu : Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. 2. 1972 tarihli ve 7290/53362/7 -

1509 sayılı yazınız. 
Afyon'Mili et vekili Sayın Süleyman Mutlu' 

mm 
a) Haşhaş ekimi yasağı olan bölgelerde Şe

ker Fabrikası kurulması düşünülmekte mlidir? 
b) Şeker Fabrikası kurulması düşünülüyor

sa hangi illerde kurulacak ? 
Şeklindeki bakanlığımızca yazılı olarak ce

vaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesi 

hakkındaki görüşlerimiz aşağıda sunulmuş
tur. 

1 — Bakanlar Kurulunun 29. 11. 1971 tarih-
lli ve 7/3505 sayılı kararının 5 nci maddesi gere
ğince 17 Şeker Fabrikasının, pancar ekim böl
gelerinde uzun çalışmalar sonucu pancar potan
siyeli de gözönünde bulundurularak T. Şeker 
Fabrikaları A. Ş. ce hazırlanan «Türkiye Şe
ker .Sanayiine ait beş yıllık süreyi (1973 - 1977) 
kapsayan uzun vadeli yatırım programı;» Dev
let Plânlama Teşkilâtına teklif edilmiş bulun
maktadır. 

2 — Bu programda Afyon ilinde günlük 
pancar işletme kapasitesi 6000 ton olan yeni bir 
Şeker Fabrikası kurulması da yer almıştır. 

3 — Bxı projenin kesinlikle tahakkukuna 
yer verildiği taktirde falbrikamn ka'tî yeri su 
ve elektirik temini, fabrika artıklarının atılma
sı", insangücü, ulaşım imkânları, toprak zemin 
mukavemeti, pancar potansiyel merkezi gibi 
hususları da gözönünde bulundurularak tespit 
edilecektir.. 

Arz ederim. 
tSanayî ve Teknoloji Bakanı 

Mesut Erez 

12. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, 
İstanbul 11 Disiplin Komisyonunda öğretmen 
temsilcisinin bulunmadığına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in ya
zılı cevabı (7/1510) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun; Millî Eğitimi Bakanı ta
raflından yazılı olaralk cevaplandırılmasını say
gılarımla raca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Necdet! Uğur 

İllerdeki Mil î Eğitim Disiplin Kurullarının 
bir üyesi, o ildeki ilkokul öğretmenleri arasın
dan gizli oy, açık tasnüf usulüyle seçilir. Se
çimle bir öğretmenin kurula alınmasının ama
cı, öğretmenlerin .güvenlerini kazanmış bir tem
silcinin de katılnıasıyıle disiplin kararlarının 
haklılık ve inanırlılık öU^ıüsunün artırılmasıdır. 

Binlerce ilkokul öğretmeaıü hakkında karar 
alma durumunda olan îstainbul İl Disiplin Ku
rulu, bir yılı aşkın bir süredir, (Bakanlığın ta-
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rai'sızlığı ile 'bağdaşmayacak bir biçimde öğret
men temsilciden yoksun bırakılmakladır. Bunun 
medeni, geçen yıl Marft ayında yapılan seçimi 
5 700 öğretmenin oyuyla kazanan Hüseyin Sa-
naslan'a karşı Bakanlığın takındığı haksız tu
tumdur : 

Önce Hüseyin Sarıaslan'ın kazandığı seçim 
usulsüzlük iddiası ile iptal ettirilmiş, sonra özel: 
olarak Millî Eğitim Müdürlüğünün koyduğu 
birtakım esaslara göre yaptırılan seçime Hüse
yin Sarıaslan aday olarak iştirak ettirilmemiş
tir. 

İtiraz üzerine Bakanlık genie! boykot hare
ketine katıldığı için Sarıaslan'a üç günlük ma
aş kesimi cezası verilmiş olduğunu, bu nedenle 
secime aday olamayacağını bıilldirımiştir. Böyle 
bir ceza bulunmadığı yolundaki ikinci itiraz 
üzerime Bakanlık, «Yanlışlık oldu. Üç günlük 
değil ama bir günlük maaş kesimi cezası var. 
Sarıaslan aday olamaz» elemiştir. Oysa Sarıas
lan'a o güne kadar herhangi (bir ceza ne teb
liğ edilmiş, ne de uygulanmıştır. Bu itirazlar
dan sonra, genel boykota katıldığı gerekçesiy
le bir günlük maaş kesimi cezası verildiğine da
ir bir yazı kendisine gönderilmiştir. 

Tekrar yapılan bir itirazda Bakanlığa, bu 
tür bir ceza oılsa bile bunun seçime aday ol
maya ettılgel olamayacağı belirtilmiştir. Bu itira
zın yerinde olduğu Bakanlıkça anlaşıldığı hal
de İstanbul'da hâlâ seçim yaptırılmamaktadır. 

1. — Sicilli tertemiz, 5 700 arkadaşının 'gü
venini kazanmış başarılı bir öğretmenin, seçimi
ni engellemdk için yapılan bu uygulamaların 
kanunî dayanakları meilerdir ? 

2. — Genel boykot hareketline katılanlara 
karşı Bakanlığın bilinmeyen özel bir politika
sı mı vardır? 

3. — Grenci boykot hareketine katılanlara 
idarî görev verileceği hakkındaki genelge yü
rürlükten kaldırılmış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12 . 3 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 150 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi: : 1 . 2 . 1973 tarih ve 7/1510 - 7291/ 

53563 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, İs

tanbul İıl Disiplin Komisyonunda öğretmen 

| temsilcisinin bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. iSaibahattin Özbek 

ıMillî Eğitim: Bakanı 

İstan/bul Milletvekili Necdet Uğur'un, İstan
bul İl Disiplin Komisyonunda öğretimen tem
silci bulunmadığına dair yaızlı soru önerge

si ile ilgili cevabimiz. 

1702 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğin
ce, her ilde İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu 
bulunmaktadır. 

Bu Kanunun 37 nci maddesinin 5 nci bendi1 

de bu kurulun üyelerinden birinin merkez ilk-
I okul öğretmenlerinden, iki sene müddetle, se

çilmesini âmiridir. 
İstanbul 11 Millî Eğitim Disiplin Kurulun

da üye bulunan ilkokul öğretmeni Yalkup Tali 
Koçar görev isüreısini doldurduğumdan, valilik
çe yeniden seçim yapılması cihetine gidilmiş ve 

I 14 merkez ilçede seçim yapılmıştır. 

Ancak, ilçelerden gelen seçim sonuçları in
celendiğinde ; seçimlerin aynı günde yapılmadı
ğı, bir ilçedeki neticeden diğer ilçelerdeki seç
men öğretmenlerin de tesir altında kalabilece
ği, 

Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde yapılan se
çimlerde açık oy, açık tasnif usulünün uygulan
dığı, okullarda bir aday için açılan listeye öğ
retmenlerin isimlerinin yazılarak imzalatıldığı, 
'böylece adayın imzalar toplamı kadar oy al
dığı, bu dunumun tutanağa geçirildiği, bunun 
da seçmenin iradesinin zorlandığını gösterdiği, 

Bâzı ilçelerden gelen seçim tutanaklarınm 
usulüne göre tutulmadığı, seçimlerin nasııl ya
pıldığının anlaşılamadığı, bu durumda yapılan 
seçimlerin seçmenin iradesini yansıtmadığı, bu 
itibarla seçimin geçerliliğine ıgölge düşürüldü
ğünün görüllüğü adı geçen il valiliğinin 
14 . 4 . 1972 tarihli yazılıarıyle Bakanlığımıza bil
dirilmiştir. 

Seçimlerin iptalinin valiliklerin yetkisinde 
bulunması dolayısıyle seçimin valilikçe iptali 
listenmıiş ve seçim iptali edilmiştir. 

Böylelikle bu seçimde kazanan Zeytimbur-
I mı ilçesi Ahmet Vefik Paşa İlkokulu öğreıtme-
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rii Hüseyin Sarıaslan'ın üyeliği de iptal edil
miştir. 

ıSeçimin tekrar yapılabilmesi için, seçim 
esaslarının 10 ncu maddesindeki şartları haiz 
öğretmenlerim 18 . 5 . 1972 gününe kadar aday
lıklarını Millî Eğitim Müdürlüğüne duyurma-
ları bildirilmiştir. 

Adaylık için başvuran öğretmenlerin aday
lıklarının seçim esaslarımın 10 ncu maddesine 
uygun olup olmadığı, söz konusu esasların 

4 ncü maddesine göre kurulmuş olan Millî 
Eğitim Seçim Kurulunca incelenmiştir. Bu 
arada 15 . 5 . 1972 tarihli dilekçcsiyle tekrar 
adaylığını ıkoyan Hüseyin Sarıaslan'ın isteği de 
Millî Eğitim Seçim Kurulunun 23 . 5 . 1972 
gün ve 4 sayılı kararı ile seçim esaslarınım 
10 ncu maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ce
zayı almamak şartına uymadığından reddedil-
mıiişitir. 

Adı geçen, daha önce İıl Millî Eğittim Disip
lin Kurulunun kararı ile 1 günlük maaş kesimi 
cezası almış bulunmaktadır. 

Genel boykot hareketlerine katılanlara ida
rî görev verilmemesi veya verftlmiesiiıne dair her
hangi bir genelgemiz bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. ISabaihattin Özbek 
Millî Eğiltilm Bakanı 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Kent 
sigarası kaçakçılığı ile ilgili beyanatına dair so
ru önergesi ve Başbakan adına Gümrük ve Te
kel Bakanı Haydar Özat%>'m yazılı cevabı 
(7/1511) 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 
tarafından cevaplandıdılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bugünkü Hürriyet Gazetesinde Gümrük ve 
Tekel Bakanı Sayın Haydar Özalp Kent sigara
sı kaçakçılığı ve sömürüsü ile ilgili olarak ver
diği demeçte «Eğer o firmamın teklifini kabul 
etsem fabrikaların yarı hissesini derhal bana 
vermeğe hazırlardır.» demiştir. Bu siyasî ve 
ekonomik yönden korkunç denecek derecede 
müthiş bir ifşaattır. Bir yabancı firma hangi 
cesaret ve cüretle bir Türk Bakanıma rüşvet 

teklif edebilmektedir? Bu Türk Bakanı neden 
bu rüşvet teklifinin yapıldığı an bu ifşaatı yap
mamış ve bu firma hakkında adlî takibata geç
me yolunu seememiştir. Neden Türk Hükümeti 
Hükümete son derece ağır bir hakaret sayıla
bilecek böylesine bir hakaret karşısında gerekli 
siyasî girişimlerde bulunmamıştır? Bu ifşaattan' 
sonra Hükümetinizin bu konuda izleyeceği yol 
aıe olacaktır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 13 . 3 . 1973 

Bakanlığı 
Özel Kalem 
Müdürlüğü 
Sayı : 5277 

Millet Meciliisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muihaltap 1 . 2 . 1973 
günlü ve 7/1511 - 7307/53566 sayılı yazıları : 

İçel Milletvekili Celâl Kangıiı'nın, Sayın 
Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanın, ta
rafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri 
yazılı soru önergesine ait cevap ekli olarak su
nulmuştur. 

Bilgileririiz,e saygı ile arz olunur. 
Gümrük ve Tekel' 

Bakanı 
Haydar Özalp 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kangıiı'nın, Sa
yın Başbakan tarafından cevaplandırılmasını is
tediği ve Sayın Başbaka/nın tarafımdan cevap
landırılmasını tensip ettikleri 7307/53566 sayılı 
(soru önergesinin cevabıdır. 

Bahis konusu beyanat gaz etelere yanlış in
tikal etmiştir. 

Ben aynen «Sigara sanayiinin çok kârlı bir 
sanayi olması sebebiyle Tekel İdaremize ortatk-
lık dahi teklif edilebilir» diye beyanda bulun
muştum. 

Bu yanlış intikali 28 . 1 . 1973 günü İzmir'
de yaptığım basın toplantısında açıkladım. Bil
hassa bu yazıyı neşreden Hürriyet gazetesinin 
muhabirine müteveccih olarak düzeltmelerimi 
istedim. Bu husus ertesi gün çılkan bâzı gaze
telerde yer aldı. Bu meyanda 29 . 1 . 1973 gün
lü Günaydın gazetesinde, «Gümrük ve Tekel 
Balkanı Özalp, Kent sigarası ile ilgili verdiği 
demecin basma yamilış alksettirildağitni belirterek' 
şunları söylemiştir : 
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«Türkiye'de Kent Sigarası Fabrikası yapıl
masını isteyenler var. Bunlar da bâzı gazete
lerde reklâmlarını d'aJhi yaıpıtırıyorlar. Şurasını 
belirtmek isterim ki ben ülkeyi bu hayal içimde 
yasatamam. Sonra milylonlıarea kişinin göz yaşı 
kurulacak fabrika üzerinde olur.» 

Şeklinde bu konuya geniş şekilde yer ve
rildi. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tefcel 

Bakanı 
Haydar Özalp 

14. — İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in Bağ - Kur 
ile ilgili beyanatına dair soru önergesi ve Başba
kan adına Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzuner'in ya
zılı cevabı (7/1512) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularınım Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekilli 
Kâzım Özeke 

Çalışma Bakanı Sayın Ali Eıza Uzuner ver
diği bir beyanatla, Küçük Esnaf ve Sanat
kârların yanında çalışanların İş Kanunu kap
samına alınacağını ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamına dâhil edileceğini söylemiş
tir. Bu beyanı takiben 507 sayılı Kanunun 
2 nci maddesini tadil eden bir teklifte Çalış
ma Komisyonuna verilmiştir. Buna göre : 

1. Küçük 'esnaf ve sanatkârlarla üç kişiye 
kadar beraberinde çalışanları kapsamına alan 
sosyal garanti kuruluşu olarak Bağ - Kur faa
liyete geçmiş bulunmaktadır. Bakanın be
yanatı ile Bağ - Kura müracaat bıçak gibi 
kesilmiş, ümidini bu sosyal garanti kuruluşu
na bağlayan 3 - 4 milyonluk esnaf kitlesi en
dişeye düşmüştür. Bir yandan esnaf ve be
raberindekilerin garantisi için kurulan 
Bağ - Kura girmeyenlere ceza müeyyideleri 
gösterilir ve giriş süresi Ocak ayı sonuna ka
dar uzatılırken, Bağ . Kura girişi engelleyen 
beyan ve teklifler arasındaki çelişmeyi nasıl 
izah edi}^orsunuz 1 

2. Bağ - Kur'u zaafa düşüren bu beyan 
ve teklif karsısında, durumu düzeltecek, en

dişeleri giderecek bir açıklama yapmayı dü
şünüyor musunuz f 

3. Sosyal Sigortalar Kurumu dahil, sos
yal garanti kuruluşlarının memleketimizde sağ
lam esaslar üzerine oturtulmadığı artık or
taya çıkmıştır. İş mahkemelerindeki dava 
dosyalarının çoğunluğunu Sigorta ile çalışan
lar yani sigortalı arasındaki uyuşmazlıkla
rın teşkil etmesi bunun en açık delilidir. Sos
yal Sigortalar, Bağ - Kur, hattâ kurulmak 
üzere olan Genel Sağlık Sigortasının tüm ola
rak ve yeni baştan ele alınması, yetkililere in-
eeletilmesi ve tek bir sosyal garanti kuruluşu 
kurulmak suretiyle bir gerçekçi «sosyal re
form» düşünülmekte midir ? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 3 . 3 . 1973 

Araştırma, Plânlama 
ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 12 - 1 - 1 . 3/64 

Konu : Kâzım Özeke'inin soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa gönderilen 1 . 2 . 1973 
gün ve 7/1512 - 312 . 53641 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin 
Bağ - Kur ile ilgili bir duyurumuza dair Sa

yın Başabakana yönelttiği ve Başbakanlıktan 
alman 7 . 2 . 1973 gün ve 77/158 . 1086 sa
yılı yazıda tarafımızdan cevaplandırılması is
tenilen soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sayın Milletvekili önergesinde aynen 
«Çalışma Bakanı Sayın Ali Rıza Uzuner ver
diği bir beyanatla, Küçük Esnaf ve sanatkâr
ların yanında çalışanların İş Kanununun kap
samına alınacağını, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamına dahil edileceğini söylemiştir. 
Bu beyanı takiben 507 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesini tadil eden bir teklif de çalışma ko> 
misyonuna verilmiştir.» demekte ve yazısının 
1 nci paragrafında : 

«1. Küçük Esnaf ve sanatkârlarla üç ki
şiye kadar beraberinde çalışanları kapsamına 
alan sosyal garanti kuruluşu olan Bağ . Kur 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bakanın be
yanatı ile Bağ - Kura müracaat bıçak gibi 
kesilmiş, ümidini bu sosyal garanti kuruluşu-
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na bağlayan 3 - 4 milyonluk esnaf kitlesi endi
şeye düşmüştür. Bir yandan esnaf ve bera
berindekilerin garantisi için kurulan Bağ -
Kura girmeyenlere ©eza müeyyideleri göste
rilir ve giriş süresi Ocak ayı sonuna kadar 
uzatılırken, Bağ . Kura girişi engelleyen be
yan ve teklifler arasındaki çelişmeyi nasıl 
izah ediyorsunuz? diye ilâve etmektedir. 

— Bilindiği üzere, 2 . 9 . 1971 gün ve 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun amaç ve kapsamım belirleyen 
24 ncü maddesi, bu yasanın Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamı dışında ve herhangi bir iş
verene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın ken
di adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanat
kârlar ile, diğer bağımsız çalışanlar hak
kında uygulanacağı, 25 nci maddesi de 24 ncü 
maddede belirtilen kişilerden meslek kurulu
şuna yazılarak çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren kendiliğinden Bağ - Kur Kanununa 
göre sigortalı olacakları hükme bağlanmıştır; 
dolayısıyle Bağ - Kur Kanununa bağlı olmayı. 

1. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dı
şında bulunmak, 

'2. Bir hizmet akdi ile bir işverene bağlı 
olmamak, 

3. Kendi adına ve hesabına çalışmak, 
4. Bir meslek teşekkülüne yazılı olmak, 

koşullarının tamamının yerine getirilmiş olma
sını öngörmektedir. 

Sayın milletvekili yazılı soru önergesinde, 
Bağ - Kura tabi olmayı, yukarıda belirtilen 
4 koşuldan, yalnızca ikisini yani 507 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi uyarınca, herhangi 
bir meslek kuruluşuna üye olan herhangi 
bir nedenle Sosyal Sigortalar Kanunu kapsa
mı dışında kalan kişilerin Bağ - Kura üye 
olabilmeleri için yeterli saymış ve esnaf ve 
sanatkârlarla, beraberinde bir hizmet akdine 
göre çalışan ıen çok üç kişinin de Bağ - Kura 
üye olabileceği sonucuna varmıştır. 

Oysaki 25 . 8 . 1971 gün ve 1475 sayılı 
İş Kanununun 1 nci maddesi bir hizmet akdi
ne dayanarak bir işte ücret karşılığı çalışan 
kişiyi «küçük esnaf veya sanatkâr» olarak de
ğil, «işçi» olarak tanımlamıştır. 

Diğer taraftan, 17 . 7 . 1964 gün ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci mad

desi ise, bir hizmet akdine dayanarak bir 
veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan
ları bu kanun gereğince sigortalı saymış
tır. 

•Sonuç olarak, 507 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince esnaf ve küçük sanatkarlar 
derneğine yazılı olmakla beraber, başkasının 
yanında hizmet akdine dayanarak çalışanla
rın 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 
açık ve seçik hükmü karşısında Bağ - Kura 
bağlı sigortalı olmaları olanağı bulunma
makta ve aslında bu kişilerin 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesi ge
reğince Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı 
sigortalı sayılmaları gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Bursa Milletvekili Sayın 
Kasım Önadım tarafından teklif edilen, Es
naf ve Sanat Sicilleri kanun teklifinin 4 ncü 
maddesinde, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanunu kapsamına giren esnaf ve sa
natkârlar kendilerini bir ay içinde Esnaf ve 
Sanat Siciline kaydettirmek zorundadır de
nilmekte ise de, mezkûr maddenin aşağıda 
yazıldığı şekilde değiştirilmesinin uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

Madde 4. — 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanunu kapsamına giren ve biz
zat kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve 
sanatkârlar, kendilerini bir ay içinde Esnaf 
ve Sanat Siciline kaydettirmek zorundadır. 

507 sayılı Kanunun 2 ve 5 aıci maddele
rinin buna paralel olarak değiştirilmesi ha
linde, 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun uy
gulanması açıklık kazanmış olacak ve anılan 
kanunun ruhuna ve amacına uygun olarak 
bu yönde yürütülmekte olan uygulamalar da, 
yanılma ve yakınma konusu olmaktan kurta
rılacaktır. 

Ayrıca, 1475 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile, 1479 sayılı 
Bağ . Kur Kanununu uygulanması arasında 
bir ilişki de bulunmamaktadır. 

II. Sayın milletvekili önerisinin 2 nci pa
ragrafında «Bağ -.Kuru zafa düşüren bu be
yan ve teklif karşısında durumu düzeltecek, 
endişeleri giderecek bir açıklama yapmayı 
düşünmüyor musunuz?:» demektedir. 

Sayın milletvekillinin bu sorusu yukarıda 
açıkladığımız nedenlerle cevapsız kalacaktır. 

_ . 679 — 
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Ancak .şunu Özellikle belirtmen gerekirki Ça
lışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının örgüt 
yapısı, mevzuat ve uygulamalarının kamu 
oyunda yanlış anlaşılmasını ve yorumlanma
sını önlemek için, doğacak tereddütlerin ol
gunlaşmasını veya yaygınlaşmasını, . şüpheye 
dönüşmesini önlemek için bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonrada her türlü olanak
lardan yararlanarak, uyarma görevimizi tüm 
gücümüzle yerine getirmeye çalışacağız. 

III. ISaym Özeke; önerisinin 3 ncü pa
ragrafında, Sosyal Sigortalar Kurumu dahil, 
sosyal garanti kuruluşlarının, memleketimizde 
sağlam esaslar üzerine oturtulmadığı kanısm-
dadırlar. Delil olarak da İş mahkemeleri 
dosyalarının çoğunluğunu sigorta ile çalışan
lar yani sigortalılar arasındaki uyuşmazlık
ların teşkil ettiğini ileri sürmektedirler ve 
öneri niteliğinde «Sosyal Sigortaları, Bağ - Ku
run kurulmakta olan genel sağlık sigortası
nı, tüm olarak ve yeni baştan ele alınması, 
yetkililere inceletilmesi, tek bir sosyal garanti 
kuruluşu kurmak suretiyle bir gerçekçi» «Sos
yal Reform» düşünülmekte midir1?!» diye sor
maktadır. 

— Bilindiği üzere, Sosyal Sigortaların, si
gorta kanunları uygulamalarından doğan da
valarının görülmesi, tş mahkemelerinin gö
rev alanına dahil bulunmaktadır. 

iş mahkemelerinde görülmekte olan ve 
Kurumun taraf bulunduğu davalar, sadece si
gortalı ile Kurum arasındaki anlaşmazlık
larla ilgili olmayıp, pek büyük bir kısmı, 
sigortalıların iş kazalarına, meslek hastalık
larına, hastalık veya ölüm hallerine kusurları 
ile sebebolan üçüncü kişilere veya işveren
lere karşı açılan tazminat veya prim davala
rına ilişkindir. Bu davaların görülmesi, si
gorta yardımlarının yapılmasını ve aralıksız 
sürdürülmesini etkil emıemektedir. 

Bunun dışında, sigortalılar tarafından Ku
ruma karşı değişik yadlarda açılmış olan 
ve halen bakılmakta olan (Yargıtayda olan
lar da dahil) dava adedi, 56 636 dır. Ancak, 
bu sayıdan, sadece ve en fazla 6 000 kadarı 
maluliyet itirazlarına ve sigorta yardımların
dan doğan anlaşmazlıklara aittir. 

Bunun dışındaki büyük rakamın yine 
5 - 6 bin kadar, yemek bedellerinden, kesi

len primlerin geriverilmesi davalarıdır. Bilin
diği üzere, sigortalılara ödenen yemek bedel
lerinin prime esas olup olmayacağı konusun
da, yargı mercilcrinden çeşitli kararlar alın
mış, daha sonra içtihat, bu bedellerden prim 
kesilemeyeceği yolunda açıklık ve kesinlikte 
belirleııince uygulama bu yolda değiştirilmiş; 
ancak, avukatların vekâlet ücreti alabil
mek için bir kısım sigortalılar ve işverenlerin 
teşvikleri sonucu evvelce kesilen primlerin 
iadesi için, dava yoluna gidilmesi tercih 
'edilmiştir. Bu davalar, yenilenmesi olanağı 
kalmayan dosyalar niteliğindedir. 

Bu iki grubun dışındaki ve esas itiba
riyle dava adedini büyük gösteren 45 000 
civarındaki dava, borçlanma davalarıdır. Bi
lindiği üzere, 1186 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesinden yararlanmak için, ger
çekte sigortalı olan kişilerce ve çoğunlukla 
sigortalı olmayan kimseler tarafından, çok 
eski yıllarda birtakım işyerlerinde çalışmış ol
duklarını ileri sürerek, geçmiş yıllarının si
gortalı hizmet sayılmasını istemeleri; aslında 
işyerleri kapanmış, işverenleri ölmüş, ka-
nıt'layıcı hiçbir belgesi bulunmayan bu kişi
lerin, bâzı işverenlerle anlaşma, şifahî beyan, 
rasgele şahadete dayalı iddialarının Kurumca 
kabul edilmemesi üzerine istek sahipleri mah
kemelere başvurmuşlardır. Bu iddiaların ço
ğunun gerçeğe aykırı olduğu, bâzı kişilerin 
borçlanmak istedikleri tarihin nadiren de olsa 
üç yaşındaki devrelerine isabet ettiği, halen 
sigortalı olmayanların veya sigortalı olarak 
bir gün dahi prim ödememiş olanların, Emekli 
Sandığından emekli maaşı alanların dahi, 
mahkemelere 'başvurdukları görülmüştür. 

Bunum üzerime, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun, 1186 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desinin Anayasaya aykırılığı yolundaki sa
vunması, mahkemece ciddî görülerek, Ana
yasa Mahkemesine intikal ettirilmiş ve adı ge
çen mahkemece Ekim 1972 de bu husus ka
rara bağlanmıştır. Gerekçeli karar 1 . 3 . 1973 
gün ve 14463 sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. 

Yukarıda kısaca açıklanmasına çalışılan 
durumdan da anlaşılacağı üzere, sigortalılarla 
Kurum arasında çıkan ve İş mahkemelerinde 
görülmekte olan davaların son iki yıl içinde 
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fazla görünüşünün nedeni, Kurumun sigorta 
yardımlarını gereği gibi yürütmemesi değil, 
bir kısım kötü niyetli kişilerin, borçlanmaya 
dair kanun hükmünün yazılışındaki boşluk
tan yararlanmak suretiyle çıkar sağlamak 
için, mahkemelere başvurmakta yarar umma
larından ileri gelmekte idi. Anayasa Mah
kemesinin anılan kararı bu anlamsız umutlara 
son verecektir. 

•Sosyal güvenlik örgütlerinin reform ko
nusu, Bakanlık içi birim vıe kişiler tarafın
dan incelendiği gibi, Bakanlık dışında te
şekkül edem komisyonlar (Örneğin Plân Özel 
İhtisas komisyonları, İdarî Reform komisyon
ları) tarafından da ineelenmitşir. Bu incele
melerin ışığı altında Bakanlığımızın benimse
miş olduğu ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz; 

Kurulu bulunan ve kurulacak olan sosyal 
güvenlik örgütlerinin, Bakanlığımıza bağlı 
idarî ve malî yönden özerk, tüzel kişilikte 
birer Devlet kuruluşu olmaları; bu kuruluş
lar arasında organik bağlar kurulması, as
garî normlarda birleşmesi, zaman içinde ku
ruluşum kendine özgü özelliklerinden ileri ge
len farklılıklar (Örneğin, bağlı kişilerim mes
lek grupları, prime esas olan kazançları, prim 
tahsil usulü ve yardım konuları v. b.) dışında, 
örgütleri en yüksek norm uygulayan kuruluş 
düzeyine kavuşturmak için gerekli tedbirlerin 
alınması, bütün bunlar sağlandıktan somra tek 
bir sosyal güvenlik sistemime geçilmesi; 

'Bilgilerine arz edenim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

15. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Dev
let Memurları Kanununu değiştiren .Kanun Hük
mündeki Kararnameye dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Maliye Bakam Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1513) 

Millet Meclisi Başkanlığıma, 

Aşağıdaki soru önergemin, Sayır Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile öneririm. 

3.1 . 1 . 1973 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

«657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 
kanunun 1327 sayılı kanunla değişik bâzı mad

delerin değiştirilmesine ve bâzı maddelerin kal
dırılmasına dair 'Kanun Hükmünde Ka
rarname» Resmî Gazetede yayınlanmış bulun 
maktadır. 

1 milyona yakın kamu görevlisimin önemle, 
özlemle, özellikle beklediği kararname, bir çok 
memur ve hizmetlileri hayal kırıklığına uğrat-
muştır. Kısaca umulan dağa kar yağmış, diğer 
bir deyimle dağ fare doğurmuştur. Çünkü : 

1. — İntibaklarla ilgili hükümler, uygulan
makta 'olan eksiklik]eri ve aksaklıkları gidere
mediği gibıi, yeni yeni haksızlıklar da getirmiş
tir, Karannanıc, bu eelişkileriyle, Yetki Kanunu
nun aımacma ters düşmektedir. 

2. —• Sınıf ve öğretim farklarından doğan 
dengesizliklere hite değinilmemiş, eşitlik ilkele
rini zedeleyen hükümler olduğu gibi bırakılmış
tır. 

3. — 1 Mart 1970 - 1 Haziran 1973 tarihleri 
arasındaki kazanılmış hak farklarının ödenmeye
ceğine ait madde, mevcut umut kalıntılarını da 
yok 'etmiştir. Bu madde (temel felsefesinde «hak»ı 
esas kabul etmiş) hukuk devleti anlayışı ile bağ-
daştırılamaz. 

4. — Kadro konusu sağlam, sıhhatli, yeterli 
bir çözüm yoluna bağlanmamıştır. 4 ncü ve da
ha yukarı derecelerin 'kadro ayarlanması, yine 
Bakanlar Kurulumun tekeline terk edilmiş; 5 
ncü ve daha aşağı derecelere terfi edecekler ise, 
köhnemiş kadro düzenlinin kısır döngüsüne bı
rakılmıştır. Böylece terfie hak kazanmış memu
run otomatikman bir üst dereceye yükselmesi 
mümkün olmayacak ve kadrolar Osmanlı kalın
tısı bir ulûfecilik anlayışı ile dağıtılacaktır. 

5. — Devlet sektörünün büyük çoğunluğu, 
büyük haksızlıklar içindedir. Daha acı yönü, 
Kararname, bu haksızlıkları devam 'ettirmekte
dir. Nitekim kadrosuzluk nedeniyle terfi ettiirilc-
nı ey em 132 000 öğretmen, Karamaıme ile kaza
nılmış haklarının tümünü alacaklarını ummak
ta idiler. Halbuki, bunlar, kendileriyle alay edi-
lirccsine «1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 tarihleri ara
sı bir fark ödemesi yapılamaz» hükmü ile kar
şılaşmışlardır. Bu madde, yalnız 132 000 öğret
menin en az 1 - 3,5 yıllık hakkını, göz göre göre 
gasbetmektedi'r. 

Bu kayıplar, meslek inancı ve görev bilincini 
(her gün biraz daha) aşıındırmaktadır. 

— •«81 — 
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6. — 1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 tarihleri, emek
liler için de «ağır ve acı bir gasp dönemi» ola
rak: hafızalardan silinmeyecektir. Hükümet, 
emekli veya emekli adayı bu «Yordun savaşçıla
ra verecek cevap bulamayacaktır. 

7. — Ayn; o kukla okumuş, aynı derecede 
öğrenim görmüş ve aynı hizmetlerde çalışmış 
memurların arasındaki intibak farkları da ta
mamen gözetilmiş değildir. Bu konuyu tekrar 
gözden geçirmek gerekir. 

8. —• Karanamc, ek görev ücretlerine açıklık 
getirmemiş; yöneticilerin mağduriyeti erir in de
vamıma göz yumulmuştur. Bu tutum, yöneticileri
mizin görev severlikl erini istismar demektir. 

9. — Başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak 
üzere, bir çok bakanlıkların verdiği 'kadroları 
Maliye Bakanlığı taınHmakta, çoğunlukla il ve 
ilçelerde tcrfilerden doğan farklar ödenmemekte 
idi. KJaraname, bu çelişkileri giderici ve hakları 
ödeyici herhangi bir hüküm getirmemiştir. 

1.0. — 1.827 sayılı Kanun ile değiştirilen 9 ncu 
maddeye göre, yeni mezun ilkokul öğretmenleri 
12 nci dereceden göreve haşlatılmış; buna karşı
lık iki yıl 11 ay hizmeti kul iman eski öğretmenler 
ek geçici 2 nci madde 'kapsamına alınarak 13 ncü 
'dereceye intibak ettirilmişlerdi. Bu açık yanlış
lığı düzelten bir hüküm yoktur. Fark kayıpları
nın telâfisi, zorunlu bir görevdir. 

11. — Eğitini. Enstitüsü programının tama-
mından sınav vererek Ortaöğretim öğrctimenliği-
ne veya İlköğretim müfettişliğine 'gecen 'ilkokul 
öğretmenlerinin 'durumları düzeltilmem iş; derece 
ve kademe iferletııesindefci haksizi ıklar aynen 'de
vam 'ettirilmiştir. Bu durumu, sosyal adalet il
keleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

12. — Aralık 1970'de yapılan intibaklarda 
(memurların 1 veya 2 kademe kayıpları 'olmuş; 
sonradan 1971 yılında 2 kadem'e ilerlemesi veril
miş idi. Sayıştay «1 yılda 2 kademe verilmez» ge
rekçesiyle ibu kararı kozmuş; ödemişti. Bu 'çeliş
kiler de aynen bırallalmıştır. 

13. — Memuriyete ilk girişte öğrenim fark
ları fazlası ile verildiği kailde ayrıca ilkokulu ki- , 
tirenlerin 5, orta dkul ve liseyi bitirenlerin 4 yılda 
kir terfi ettirilmeleri adalet durgularını zedele
mektedir. 

'Tavan sınırlaması ise, uzun süre çalışma 'ala
nında durgunluğa, kırgınlığa sebep olacaktır. Hü

kümet, bu iki konuya da mutlaka âdil kir çıözüım 
yolu bulmalıdır. 

Esasen başlangıç derecelerini aynen bırakıp, 
hepsinin 3 yılda bir terfi ve 'tavan kaydının 
kalkması esas ktvbul edilmelidir. 

14. — İlkokul öğretmenlerinin »kaldırılan eği
tim ödeneği yerine yeni bir ödenek düzeni ge
tirilmesi veya çalıştıkları fazla, saatler karşılığı 
ok ders ücreti verilmesi, Hükümetin teklifleri ara.-' 
sında yer almalı dır. 

15. — Öğrenim derecesi küçük olan (küçük 
göstergeli) memur ve hizmetliler, değişmeyen 
kaderleriyle haşhaşa 'bırakılmıştır. Hayat paha
lılığı devamlı arttığına ve yeni Bütçe 7 kat sa
yısını aynen bıraktığına göre, ku memurları daha 
perişan günler beklemektedir. Nitekim ilkokul 
(hattâ lise) mezunu pek çek 'memurun aldığı 
maaş «asgarî ücret» in çok altında kalmakta
dır. 

16. Kamu görevlileri arasında 1327 sayılı 
Kanun 'ile Ibüyük bir tedirginlik yaratılmıştı. Ne 
yazık ki, kanun hükmünde kararname, ku tedir
ginlikleri ortadan kaldıramamış; dolayısıyle Hü
kümet T. B. M. M. nin verdiği yetkiyi tam değer
lendirememiştir. 

Devlet çarkını, kırgın ve kızgın kir memur 
'kitlesi ile çevirmek mümkün değildir. Bunun için
dir ki, ku kitlenin ekonomik (ve sosyal) sorunları
nın çözümlenmesi zorunludur. 

Amaç, çok vermek 'değil; objektif ve âdil öl
çüler içinde aksaklıkların düzelt ilmesi, hafcsızlık-
iarın giderilmesidir. Yetki Kanununun amacı da 
budur. Aslında çarkı çevirmekle yükümlü, beyin 
durumunda olan ımemtura az «hak» verilecek; 
kendisinden çok «görev», alınacaktır. 

Bu nedenlerle Kanun Hükmündeki Kararna-
anenin (olumlu yönleri dışında kalan maddeleri
nin) yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Sayın Hükümetin, yukarıda belirttiğim iler 
.mıaldde üzerinde ayrı ayrı görüşleri, ola-
naiMıarı, alacağı tedbirler nelerdir 1 Bu tedbir
leri, mevcut Kararnamede yapılacak değişiklik
lerle-mi, yoksa, ek Kararname ile mi almayı dü
şünmektedir? 

— 082 — 
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T. C. 
Maliyle Bakanlığı Ankara 8 . 3 . 1973 
Bümko : 111121 - 44 - 7002 

Konu : Uşak Milletvekili Sayın 
Âdil T uran'm yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 1 . 2 . 1973 

tarih ve 7/1513 - 7316 - 53736 sayılı yazısı 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan tarafından 

Barbakan'a yöneltilmiş bulunan ve Başbakan adı
na 'tarafi'indan cevaplandırılması tcnsibolunan, 
31 . 1 . 1973 tarihli yazılı vsoru önergesi ile ilgili 
cevabî mütalaamız aşağıda sunulmuştur. 

1327 sayılı Kanımla değişik 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunundaki çeşitli 'şikâyetlere ve 
huzursuzluklara yol açan aksak! îıklaırı düzeltmek 
üzere; 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 
çıkarılmış bulunan kanun kuvvetindeki fcararna-
m'e Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olup 
halen Bütçe Plân Komisyonunda müzakere edil-
'nıöktediıv 

Söz konusu kararnamenin Yasama Meclisind'e 
görüşülmesi sırasında, Yasama Meclisi Sayın üye
lerinin verecekleri, değiştirge önergeleri üzerine, 
Meclislerce 'metinde değişiklikler yapılması müm
kün 'bulunduğundan, hu konuda şimdiden görüş 
hildıiriıllmıeisindıe yarar bulunmadığı mütalâa .edil-
mek'tedir. 

Arz olunur. 
Maliye Balkanı 

Ziya Müezzinoğiu 

16. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Zonguldak iline bağlı bâzı İlçelerin ka
rayollarına dair sora önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/1514) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
26 . 1 . 1973 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

'Soru : 
1. İsmet Paşa ayrımı - Bartın yolu yapılan 

programda 1972'de en son ödeneğini ayıp aynı 
yıl sonunda bitmesi lâzımdı. 

Halbuki, "bitmek şöyle dursun yapılan yer
lerde 'bozulmuş ve yol 1971'deki gibi Natamam 
bırakılmış olup kışın ekseri, yazında yağmur
lu havalarda trafiğe kapanmaktadır. 

2. Bartın - Amasra ve Boğaz'm kum yolu 
turizm sektöründen para ayrılmış olup 1971'de 
başlaması ica'beden bu iki yol da, ikisene geç
miş olmasına rağmen halen hiçbir inşaat faali
yeti görülmemektedir. 

3. Karaevli - Eflani yolu ilk yapıldığı şe
kilde bırakılmış ve hiçbir bakım ameliyesi da
hi yapılmıştır. 

Aynı şekilde bu yolun Kastamonu bağlan
tısı olan Eflani - Daday arası senelerdir prog
rama alındığı halde bu yolda halen ele alın
mamıştır. 

4. Bartın - Çaycuma arası Bartın'dan dü
zeltme ve asfaltlanma işi 1968 senesinde başlan
dığı halde bugün asfaltlanan kısım dahi bozul
muş ve diğer yarısı ise 4 senedir, ele alınma
mıştır. 

5. Yukarda açıklanan yollar hakkında Ba
kanlığın tutum ve düşünceleri nedir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Öze] Kalem - 27 . 2 . 1973 
'Sayı : A-01/295 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk'ün yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1973 tarih ve 7318-53709/7-1514 
sayılı yazınız. 

Zonguldak iline bağlı bâzı ilçelerin yolları 
hakkında Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay
türk tarafından verilen yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

1. Karayolları çalışma programının Devlet 
yolları devam eden emanet yol yapımı bölümün
de yer alan İsmetpaşa ayr. - Bartın yolunun 
programa göre 1972 yılında bitirilmesi gerek
mekteydi. 

Ancak adı geçen yolun - Bartın Safranbolu 
kesiminde 38 yerde meydana gelen heyelanlar 
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nedeniyle üstyapı çalışmalarının ertelenmesi zo
runlu görülmüştür. Noksan kalan üst yapı mal
zemeleri 1973 yılında çekilerek, bu kesim 1973 
yılında asfalt olarak tamamlanacaktır. 

Programa 'göre yolun tamamının 1974 yılın
da ibtirilmesi öngörülmüştür. 

2. Bartın - Boğaz - İnkum karayolları ça
lışma /programının devam eden turistik yollar 
bölümünde yer almaktadır. Tahsisatı Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca temin edilen bu işte 
verilen 'ödenek nispetinde çalışma yapılmakta
dır. Yolun toplam takribi maliyeti 2 12'6 000 TL. 
olup programa 'göre 1974 yılında bitirilmesi ön
görülmüştür. 

Bartın - Amasra yolu karayolları çalışma 
programının devam eden turistik yollar bölü
münde yer almaktadır. Toplam takribi maliye

ti 6 ,378 000 TL. olup 1972 ödeneği ile sanat ya
pıları ve alt ıtemel malzemesi (hazırlanması ve 
serilmesi işlerinde «alışılmıştır. Program tasa
rısındaki tahsisat durumları ile ilgili olarak yo
lun 1974 yılında tamamlanması öngörülmüştür. 

3. Karaveli - Eflani - Daday yolunda 
1967 - 1972 yıllarında yapılan çalışmalar ekli 
çizelgede gösterilmiştir. 

Adı geçen yolun 1976 yılında tamamlanma
sı programlanmış olup 1973 program tasarısın
daki ödeneği 1 800 000 liradır. 

4. Takribi proje maliyeti .31 400 000 TL. 
olan Bartın - Çaycuma yolunun yeniden yapı
mı için Üçüncü Beş Yıllık Programda teklif 
yapılmıştır. 1972 yılında bu yolun 17 Km. lik 
kesiminde asfalt yenilemesi yapılmıştır. 

KARAEVLt - EFLANİ - DADAY YOLUNDA YAPILAN İŞLER 

Yapılan işin cinsi 

Yılı 

1967 

1968 

1969 
1970 
1971 

Karae'vli 
ı ((Eflani 
(Eflani -

•Karae'vli 
(Eflani 
('Eflani -
(Eflani -
(Eflani 

Yolun adı 

- Eflani - Daday 
- Daday arası) 

Daday arası) 

- Eflani - Daday 
• Daday arası) 
ıDaday arası) 
Daday arası) 

- Daday arası) 

Tatarı 
TL. 

232 000 
154 000 
81 000 

467 000 

61 000 
50 000 
93 000 

195 000 

Altyapı 

T. Tesviye 

—. 
— 

— 
— 
— 
— 

'Sanat 
Yap. Km. 

0-24 
24-64 

— 
0-47 
0-53 
9-80 

Üstyapı 

Stabilize 
Km. 

— 
— 

31-35 

31-35 
— 
— 

9-80 

1972 '(Eflani - Daday arası) 
330 000 
195 000 0-34 
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17. — Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Devlet memurları ile ilgili çı
karılan kanun hükmündeki Kararnameye dair 
soru önergesi ve İM aliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1515) 

'Millet GYEeclisi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle rica 
ederim. 

29 . 1 . 1973 

Sakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe 

Memur intibaklarının düzeltilmesi gayesi ile 
Hükümetçe hazırlanan kanun 'kuvvetindeki ka
rarname 30 . 12 . 1972 tarihinde 1 . 6 . 1973 gü
nü yürürlüğe girmesi kaydıyle yayınlanmış bu
lunmaktadır. 

1327 sayılı 'Kanunla değiştirilen 657 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesinde; «Aylık ve 
ödeneklerle ilgili hükümleri hariç sağlanan hak
lardan Anayasa Mahkemesi, vhâkim ve savcılar, 
Danıştay ve Sayıştay mensupları da yararlanır» 
denilmektedir. Nitekim belirtilen kurum men
suplarının intibakları da bu maddeden yarar
lanarak yapılmıştı. Şimdi ise kararnamenin ka
bul ettiği hataların da aynı biçimde düzeltilme
si gerekmektedir. 

Bu açık hükme ve uygulamaya rağmen, Ma
liye Bakanlığı, özel kanunları olmaması nede
niyle 'bu meslekler mensuplarının, kararna
menin ek geçici 27 nci maddesinden yararlana
mayacaklarını ileri sürmekte ve bundan ötürü 
anılan camianın ıgiriş derecelerinin altına ge
çen sürelerin değerlendirilmesine tevessül edil
memektedir. 

Kanun kuvvetindeki kararnamenin ihâkim ve 
savcılar ile benzerleri kuruluşlar mensuplarına 
uygulayıp uygulanmayacağının, uygulanmaya-
caksa bu boşluğun nasıl doldurulacağının açık
lanması ? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 22 . 3 . 1973 
Bümko : 111121-66-8050 

Konu : Sakarya Milletvekili 
Sayın Barbaros Turgut Boz-
tepe'ıiin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 2 . 2 . 1973 
tarih ve 7320/53710-7-1515 sayılı yazısı. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen Sa
karya Milletvekili Sayın (Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin «îDevlet Memurları Kanununun bâzı 
hükümlerini değiştiren kanun kuvvetindeki Ka
rarnamenin ek geçici 27 nci maddesi hükmünün 
hâkim ve savcılar ile benzeri kuruluşlar men
suplarına uygulanıp uygulanmayacağı, uygu-
lanmayacaksa bu boşluğun nasıl doldurulacağı» 
hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bî mütalâamız aşağıda sunulmuştur. 

657 sayılı Devlet (Memurları Kanununun 1 
nci maddesine göre «Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeleri -ve raportörleri, hâkimlik ve 
savcılık mesleklerinde bulunanlarla <bu -meslek
ten sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı 
ve savcı yardımcıları» «bu kanun hükümlerine 
tabi 'bulunmamaktadır. 

Nitekim, aynı kanunun -«Ek geçici 8 nci 
«maddesinde söz konusu meslek mensuplarının 
yeni aylıklarının 'bu madde esaslarına göre he
saplanacağı belirtilmekle birlikte; «Ek geçici 
7 nei» maddesinde bunlar 'hakkında «aylık ve 
ödeneklerle ilgili hükümler hariç» kendi özel 
kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına de
vam olunacağı hükme bağlanmış bulunmakta
dır. 

657 sayılı (Kanunun, 1589 sayılı Yetki Kanu
nuna müsteniden ıçıkarılan kanun kuvvetinde 
kararname ile değişik 1 nci maddesi de yukar
da "belirtilen meslek mensuplarının bu kanuna 
tabi olmayacakları esasını mulhafaza etmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu kimse
ler hakkında 657 sayılı Kanunun adı geçen ka-

— 685 — 
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rarname ile değişik '«Ek 'geçici 27 nci» madde
si hükmünün uygulanmasının mümkün olmadı
ğı mütalâa edilmektedir. 

657 sayılı Kanunun «Ek geçici 27 nci» mad
desinin değiştirilmesiyle «-hâkimlik ve savcılık» 
mesleklerinden olanlarla benzeri meslek men
supları açısından ortaya çıkabilecek boşluğun, 
kendi özel kanunlarına ek ve aynı mahiyette 
bir 'hüküm ıgetirilmek suretiyle giderilebileceği 
mütalâa olunmaktadır. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

18. •— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alı
nan kişilerden \kendilerine işkence yapıldığı id
diasında bulunanların olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid M?len'in yazılı ceva
bı. (7/1517) 

30 .1 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Suç işledikleri şüphesiyle yakalananlara 
işkence yapıldığı hakkında 12 Marttan önceki 
dönemde gazetelerde sık sık haberler, fotoğraf
lar yayımlanırdı. Örneğin 11 Mart 1971 tardthli 
gazetelerde çıkan yazılar ve fotoğraflar, îstan-
Ibul'da bir banka soygunuylc ilgili olduğu iddia, 
edilen Salman Kaya adında bir gencin Emni
yette hunharca dövüldüğü kanısını vermektey
di. Adı geçen genç Adliyeye sevk edilirken ga
zetecilere dövüldüğünü söylemiş ve şişmiş ayak
larını göstererelk fotoğraf almalarını istemişti. 
Yayımlanan fotoğraflarda zorlukla ve iki kişi
nin yardımıyle yürüyebildiği açıkça görülüyor
du. Buna benzicr bir başka olay da Alman uy-. 
ruklu bir kişinin İzmir'de bir müze soygunu ile 
•ilgili görülerek yakalanması ve dövülmesi ola
yıdır ki, gazetelerin yayımladığı fotoğraflar 
onun da hunharca dövüldüğünü anlatmaktaydı. 
O tarihlerde, yakalanan kimseler 24 saatten 
fazla emniyette tutulamadığı ve 24 saat içinde 
hâkim önüne çıkarıldığı için, işkence yapılmış
sa bunun izleri çoğu kez belli oluyor ve bunla
rı fotoğrafla tespit etmek mümkün oluyordu. 
Ancaik Sıkıyönetim Kanunu değiştirilerek gö
zaltı müddeti 30 güne çıkarıldığı için, devamlı 
sakatlık: yaratmamış olan işkence izleri bu müd
det zarfında kaybolacağı ve ayrıca sıkıyönetim.' 
altında yaşadığımız için, bugün 12 Mart'tan ön-
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ce olduğu gibi işkencelerin izleri fotoğrafla 
tespit etme olanağı kalmamıştır. Fakat suç iş
ledikleri iidjdiiasıyle Sıkıyönetim kıomutanlıkla-
rınca yakalananlara, özellikle siyasilere işkence 
yapıldığı bulgun yaygın bir kanaat haline gel
miştir. Sade aydın çevrelerinde değil, halk ara
sında da işkenceler yapıldığı ileri sürülmekte, 
konuşulmaktadır. Geçenlerde Meclisteki konuş
masında Başbakan Sayın Melen, bu iddiaları 
tahkik ettirdim yalan olduğu ortaya çıktı biçi
minde özetleyebileceğimiz bir beyanda bulun
du. Bu beyanın tatmin edici olmadığı açıktır. 
Bundan dolayı Sayın Başbakanın aşağıdaki so
rularımı yazılı olarak cevaplandırmasını öneri
rim. Saygılarımla, 

1. — Sıkıyönetim mercilerince gözaltına alı
nan, tutuklanan ya da hükümlü bulunan kim
selerden, geriek duruşmalar sırasında, gerekse 
daha önce ya da daha sonra kendilerine işken
ce yapıldığı iddiasında bulunan kimseler var 
mıdır'? Bunların sayısı nedir? 

2. — Bu iddiada bulunanlar nasıl bir işleme 
tabi tutulmuşlardır? Tılbbî muayeneden, geçini
lmişler imidir Doktora mı nraayiene ettirilmiş
lerdir ? Hastaneye mi sevk edilmişlerdir? Hasta
neye ise bunların adları nedir? Hangi hastane
dir? 

3. — Bu kimseler kendilerine işkence yapıl
dığını iddia ettikleri günd'.-n ne kadar zaman 
sonra doktor önüne çıkartılmışlar, ya da hasta
neye sevk edilmişlerdir? 

4. — İddiaya göre işkence hangi tarihte ya
pılmıştır? Dilekçe hangi tarihte verilmiştir? 
(Doktor ya da hastaneye sevk tarihi nedir? 

5. — Dilekçe sahiplerinin, kendilerinin şikâ
yetlerinin şikâyette bulunmaktan men edildik
leri ya da dilekçelerinin işlem görmediği hak
kında bir iddiaları var mıdır? Varsa bunların 
.adı ve «soyadları nedir ? 

6. — işkence iddiaları neden ibarettir? Da
yak mı? Elektriğe tutulmak mı? Elektriğe tu-
tulma'ksa hangi uzuv]er elektriğe bağlanmıştır? 
ıSu işkencesi mi? ilâç şırınga edilmesi mi? Irza 
tecavüz tehdidi mi? Zincire vurulmak ve gece 
gündüz zincirde tutulmak im? Uykusuz bırakıl
mak mı? Sövülmek, hakarete uğramak mı? Ya 
da insanlık dışı her hangi başka bir muamele 
mi? 

1. —- İşkence izlerine raslandığma dair hiç 
rapor var mıdır ? 

file:///kendilerine
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8. — İşkence yapıldığı ya da yapılmadığı, 
yani izlere raslandığı ya da raslanmadığı hak
kındaki tabip ya da hastane raporlarını imzala
yan doktorların adı ve soyadı nedir Bunlar 
nerede vazife görmektedirler ? 

9. — Yakalananlar sorgu için Millî İstihba
ra t Teşkilâtına ait binalara ya da aslî görevi 
adlî soruşturma ve kovuşturma olmayan her 
hangi -bir başka kuruluş önüne sevk edilmişler-
ınidir? Sevk edilirken gözleri bağlanmış mıdır? 
Orada işkence görmüşler midir? Tehdit edilmiş
ler midir? Gözleri bağlı olarak sorguya çekil-. 
misler midir? 

10. —• Ankaradaki askerî tutuk evlerinden 
'birinde kadınlar koğuşuna girilip, buradaki tu
ttuktular dövülmüş müdür? 

11. —• Duruşmalarda sanıkların işkence gör
dükleri hakkında beyanları olmuş mudur? Ol
muşsa savcılar bunu ihbar sayarak kovuşturma 
yapmışlar mıdır? 

Mehmet Ali Aybar 
İstanbul Milletvekili 

T. € . 
Başbakanlık 31 . 3 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 239/3137 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1972 tarihli ve 7/1517 - 7322/ 
53687 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ayibar'm, 
sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alman, tu
tuklanan ve hükümlü bulunan kişiler hakkın
daki işkence iddialarına dair 30 . 1 . 1973 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alman, tu
tuklanan ve hükümlü bulunan kişiler hakkın
daki yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

İlgili kuruluşlardan alınan, bilgilere göre : 
Sıkıyönetim makamlarınca gözaltına alman 

tutuklanan veya hükümlü bulunanlardan bazı- I 
l an kendilerine işkence yapıldığı iddiasında bu
lunmuşlardır. j 

Bunlar, şikâyet veya iddiaları üzerine der
hal doktor önüne çıkartılmışlar veya hastane
ye sevk edilmişlerdir. 

İşkencenin, emniyet makamlarınca sorgu 
yapıldığı sırada olduğu sonradan iddia edilmiş
tir. İddiaların, aradan çok zaman geçtikten son
ra yapılması iyi niyete müstenidolmadığı ve 
kamuoyunu lehlerine celbetmek maksadına da
yandığı kanaatini vermiştir. İşkence iddiasında 
bulunanlardan bazıları da sonradan yazılı mü
racaatla iddialarından vazgeçtiklerini bildir-
'mişlerdir. 

Dilekçe sahiplerinin şikâyette bulunmaktan 
yasaklandıkları veya dilekçelerinin işlem gör
mediği yolunda bir iddia mevcut değildir. 

İddialar sadece dövülme olayına inhisar et
mektedir. 

İşkence izlerine raslandığma dair bir rapor 
mevcut değildir. Aksine, işkence iddiası üzeri
ne derhal tibbî muayeneye sevk edilen kişiler
de hiçbir iz ve bereye raslanmadığı hakkında
ki raporlar dosyasındadır. 

Yakalananlar kanunî merciler dışında her
hangi bir şekilde soruşturma ve kovuşturmaya 
tabi tutulmamışlardır. Tutuklu bulunanların 
sonradan başka bir olaya iştiraki bahis konusu 
olduğu zaman kanunî mecburiyete binaen zabı
ta makamlarınca tekrar sorguları yapılmıştır. 
Bu sorgu da tamamen muhakeme usulleri içinde 
cereyan etmektedir. 

Ankara askerî tutukevinin kadınlar koğu
şundaki tutukluların dövüldüğü iddiasının ger
çekle ilgisi bulunmamaktadır, 

Duruşmalar sırasında sanıklardan bazıları 
tarafından ileri sürülen işkence iddiası üzerine 
askerî savcılıkça yapılan tahkikat sonunda ko
vuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 

'Girişmiş oldukları kanunsuz davranışlara 
gerek Türk, gerek dünya kamuoyunu asılsız ve 
mesnetsiz iddia ve isnatlarla yanıltmaya çalışa
rak dayanak arayan ve kendilerini haklı çıkar
mak gayreti içinde bulunanlarla, bunların mü
şevvik! durumunda olan kimselerin, bugüne 
kadar iddialarını ispata yarayacak her hangi 
bir delille yetkili organlara müracaatları vâki 
olmamıştır. 

Bu kimseler aslı olmayan iddialarla kamu
oyunda birtakım şüphelerin yer etmesini sağla
mak ve her vesile ile görevlileri zor duruma dü
şürmek gayreti içinde bulunmaktadırlar. 
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(Nitekim, bunlara örnek olmak üzere, İstan
bul tutukluları arasında bulunan Necmi Demir'-
in üç ayak parmağının işkence mafcsadıyle ke
sildiği yolundaki iddia Avrupa Konseyinde ile
ri sürülmüş, adı göçen şahsın bütün uzuvları 
net bir şekilde tespit ettirilerek tanzim, edilen 
tutanak müspet bir delil olmak üzere Avrupa 
Konseyine gönderilmiştir. 

İşkence iddiaları asılsız ve mesnetsiz bulun
maktadır. 

Perid Melen 
Başbakan 

19. >— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Gümüşhacıköy ilçesinin Adapte Mahallesi Cami
ine imam kadrosu verilmesine dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı İsmail Arat'ın yazılı cevabı. 
(7/1518) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Diyanet İslerini tedvire 

memur ,Saym Devlet Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda delâletle
rinizi arz ve rica ederim. 2 . 2 . 1973 

Amasya Mil ] e t vekil i 
Kâzım Ulusoy 

1. — Amasya - Gümüşhacıköy ilçesinin Adap
te Mahallesi halkının maddî yardımı ile cami 
yaptırılmış olduğu üç seneden bu zamana ka
dar halkın ibadetine açık olduğu, 

2. — Adapte Mahallesi muhtarı Veysel Ke
çeci ve arkadaşlarının Sayın Devlet Bakanlığı
na ve Diyanet İşleri Reisliğine yapmış oldukla
rı müracaatla camilerine imam kadrosu veya 
müezzin kadroisu istedikleri halde üç seneden 
beri kadro verilmediği, mahalle halkının yardı
mı ile adı geçen camide imam bulunduğu ve 
ilbadetlerinin devam ettiği, 

3. — Adatepe Mahallesi halikının % 80'ninin 
alevî vatandaşlar oldukları kadro verilmediğin
den dolayı vatandaşlarımı rz arasında (ayırım) 
yapılıyor gerekçesi ile söylentilerin devam etti
ği. 

4. — Anayasamızın 19 ncu maddesinin açık 
ve sarih hükmüne rağmen Diyanet İşleri Reis
liği Ve Amasya Müftülüğünün, Adatepe Mahal
lesi halkının bu arzularını yerine getirilimedi-
ğinin sebebi, 

5. •—• Gümüşhacıköy ilçesinin Adatepe Ma
hallesi camisine 1973 bütçe uygulamasında 

imam. veya müezzin kadrosu verilmesi düşünü-
düyor mu veya üç senedir imamlık görevini ifa 
eden (Sadık) ismindeki halk tarafından sevilen 
şahsımı kadroya geçirmeyi düşünüyorsunuz. Bu 
hususta Bakanlık olarak çalışmalarınız var mı
dır? 

T. O. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 703/94 
27 . 2 . 197^ 

Alili et Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 . 1973 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7338/53887 - 7/1518 sa
yılı yazınız. 

1970 yılından bu tarafa Diyanet İşleri Baş
kanlığı emrine (ıŞehir Camileri için kadro tah
sisi yapılmadığından, ilgi yazı ekinde alman 
Amasya Milletvekili Kâzım Uluısıoy'a ait yazılı 
soru önergesinde bahsedilen, Gümüşhacıköy il
çesi Adatepe Mahallesi Camiine kadro tahsisi 
an tımikün olımaımışjtır. 

1973 yılında adı geçen Başkanlık emrine-
kadro verildiği takdirde, il ve ilçelerde kuru
lacak komisyonlarca tespit edilecek sıralamaya 
göre, adı ( geçen mahalle camiine kadro tahsisi
nin gerçekleşmesi halinde, bu kadroya 633 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi uyarınca atama. 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Devlet Bakanı 

İsmail Arar 

20. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'm, 1972 yılı pancar mahsulünden parasını 
alamayan müstahsillere dair soru önergesi ve Sa
na/yi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı-
cevabı (7/1519) 

iMillet (Meclisi Baskınlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı tarafından ya.zılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 2 . 2 1973 

Ankara Milletvekili 
Oengizhan Yorulmaz 

ıSoru : 
1972 yılı pancar mahsulünden Ankara ilçe

lerinden şirkete teslim edilip de parasını alama
yan müstahsil olduğu iddia edilmektedir. Va
tandaşın bir yıllık emeğinin karşılığı olan buı 
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paranın verilmemesi bugünkü ekonomik durum 
karşısında vatandaş cidden tarifi mümkün ol
mayan sıkıntıya duçar eder. 

Buna da kanunlar karşısında hiçbir kurulu
şun haikkı bulunmadığını izaha lüzum görmüyo. 
ruz. 

Örneğin, Ankara'nın Delice ilçesinde 1972 
yılı mahsulünün karşılığının hâlâ ödenmediği 
iddiası doğru mudur? 

Şayet ödenmlemişse bu pancar. paralarının 
müstahsile derhal ödenmesi hususunda ne düşü
nülmektedir? 

Ödemede ihmali bulunanlar varsa hakların
da ne gibi kanunî bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 8 . 3 . 1973 

Bakanlığı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 13/9 - 4/489 

»Konu : Ankara Millet
vekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, yazılı soru öner
gesi fik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 2 ". 1973 tarihli ve 7347/53958 - 7 / 

1519 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Oengizhan Yorul-

maz'ın Bakanlığımızın yazılı olarak cevaplan

dırılmasını istediği 1972. yılı pancar bedelleri
nin ödenmediği hakkındaki yazılı soru önerge
sine ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur. 

1. — Bir çok ülkelerde pancar bedelleri 
pancar tesliminden çok sonra ödenmektedir. 
Bu bir zarurettir. Zira, pancar tesellümü üç ay 
ıgibi kısa bir süreyi kapsadığı halde şeker satış
ları bir yıl gibi uzun bir süreye yayılmaktadır. 
Bu nedenle birçok ülkelerde pancar bedelleri 
şeker satışlarına uygun olarak uzun bir sürede 
(bitirilmektedir. Ülkemizde ise durum tamamen 
tersine olup tediyeye ekim öncesi (sunî gübre, 
şeker, melas, ziraat âleti, çapa ve söküm avans
ları gibi) aynî ve nakdî avans ödemekle başlan
makta, teslimi müteakip üç veya dört ay için
de bitirilmektedir.. 

2. — Önergede söz konusu olan Kırıkkale 
bölgesine bağlı Delice ilçesi pancar yetiştirici
leri 9 Şubat 19.3 tarihinde pancar bedellerini 
tahsil etmiş bulunmaktadır. 

3. — Ankara ilinin Polatlı bölgesinde de te
diye halen devam etmektedir. En geç bir hafta 
içinde bitirilecektir. Böylece, Ankara Şeker 
Fabrikasının bütün bölgelerinde pancar bedel
leri tediyesi bitmiş olacaktır. 

Arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

»&<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

96 NCI BİRLEŞİM 
16 . 4 . 1973 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanım teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu.(2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 64S sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili îsrnet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril 
meşine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa vf 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659. 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi •. 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
fstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet. 
Millî Eğitini, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kumlu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı • 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi • 27 9 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm. îçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanım teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa-
vısı • 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 1 0 . 7 . 1972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in. ellerinde saflık muaypno fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



kanlığmca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 2 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye! 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 21 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi işgüzar'in ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15. . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 , 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
mın teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına. dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nei ek) 



(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 T 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nei ek ve 569'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — O. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971. 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S., Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : I 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları | 

(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 



1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özerin özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra 
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nııı özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733;e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/52.1) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci efe) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rdfat Öztürkçdne'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçidi Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 

2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden ve 9 arkadaşının ve An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerine 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (1/717, 
2/461, 2/470, 2/539) (M. Meclisi S. Sayısı : 
781 ve 781'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihleri : 29 . 12 . 1972 ve 
11 . 4 . 1973) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet. İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 



54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604. 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada

let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
geçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizırıetMleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele, sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 



komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
110'a 1 nci ek ye 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıl] Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.1. 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 1 2 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 1 2 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 196Ö tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanat-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişlerd komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nei ek) (Dağıtma, ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 



27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 .3 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-, 
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci -ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(•S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 

ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' d e 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15.. 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nei ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri .• 
15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyiipoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (.S. Sayısı :689 ve 
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689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (IS. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarisı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
2 7 . 12 . 1972) 

41. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 noü maddesine hir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 42. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

44. — Faruikoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S; Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

46. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edil/en ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 

(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye inşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 50. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700,1/719,2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 52. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak-
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kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi :16 . 3 . 1973) 

54. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

55. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı vo Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

56. — Alioğlu 1946 doğumlu, ' Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa Kraüiık Hükümeti arasında Hava Ulaş-
tırmıası Anlaşmasının 'onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kamun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yaibancı uyruklu öğretmenleıre sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 1]G8 sayılı kamunun 5 mci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 &ayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin oniaylanmasunn uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (;S. ıSayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

64. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci mad
desinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ile Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/512) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1973) 

65. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1973) 

— »« 

(Millet Meclisi 96 ncı Birleşim) 




