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I. — ıGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Milletvekili Ali Yılmaz, Hatay'da 
açılması gereken tütün piyasasının gecikmesi
nin sakıncaları, 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, Gü
neydoğu Anadolu bölgeisıimdeki fosfat yatakla
rı ve, 

Diyarbakır Milletvekili Hasam Değer de, 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hüküm süren 
kuraklık nedeni ile vukua gelen hayvan yemi 
ve yiyecek sıkımtıisı kamularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Diyanbalkır Milletvelkili Halsaıı D'eğer'in, 
Ulusail Bayramı ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kamunun 3 mcıü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin (2/68), İçtüzü
ğün 38 nci maddeisi uyarınca gündeme alınması 

hakkındaki öneılgesi, yapılan göi'üşmelerden 
sonra, reddolundu. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Koınıis-
yomumda açılk bulunan bir bağıımsız üyelik için 
yapılan secim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğum Ikalmadığı anlaşıldığından; 

12 Mart 1974 Salı günü saat 15,00'te topla-
mi'lımak üzere Birleşimle saat 16,22'de son ve
rildi. 

'Başkan 
[Baiş'kamvc'kili 

Kemal Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

I I . - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

12 . 3 . 1974 Salı 

Teklif 
1. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş 

ve 2 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/133) (Sağlık ve 
Sosyal İşleri ve Plan komisyonlarına) 

Raporlar 

2. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda 
açık bulunan 3 üyelik için seçilen 6 adayın 832 
,sayı]ı Kamunun 6 ncı maddesi gereğince seçim 

yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (3/167) 
(S. Sayıyı : 2J) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1974) 
(GÜNDEME) 

3. — Açık bulunan Sayıştay Birinoi Başkan
lığına 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gere
ğince seçim yapılması hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (3/142) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma ta
rihi: 12 . 3 . 1974) (GÜNDEME) 
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4. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda 
açık bulunan 4 daire Başkanlığı için seçilen 8 
adayın 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ge
reğince seçim yapılması hakkında Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (3/141) (S. Sayısı -23) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1974) (GÜNDEME) 

Sözlü soru 

5. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma. Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, aaym arkadaşlarımın yoklamaya iştirak
lerini nica ederim. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, 
üç arkadaşıma bu Birleşimde söz vereceğim. 

1. — Tokat Milletvekili Ali Kurt'un, To
kat'ta, elektrikle sulama bakımından önemli olan 
Alsancak barajının inşası hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN -— Tokat Milletvekili Sayın Ali 
Kurt, Tokat'ın elektrikle sulama ihtiyacı bakı
mından önemi olan Alsancak barajının inşaatı 
hakkında, beş dakikayı geçmemek üzere buyurun 
efendim. 

12 . 3 . 1974 O : 1 

Yazılı sorular 
6. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 

Etibank'a bağlı Seydişehir tesislerine dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/76) 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
14 Ekim 1973'ten sonra zam gören maddelere 
dair Sanayii ve Teknoloji ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından yazılı soru önergesi. 
(7/77) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, TRT Kurumuna dair Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/78) 

- • • 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

ALİ KURT (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet " 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce projesi yapılmış 
bulunan bir baraj hakkında söz almış bulunu
yorum. 

Söz konusu baraj, Çekerek ırmağı üzerinde, 
Zile - Çekerek şosesinin Çekerek ırmağını kestiği 
yere bir kilometre mesafede Alsancak barajıdır. 
Baraj aksında Zile - Çekerek stabilize yolu geçer. 
Zile ilçesine 28 kilometre, Çekerek kasabasına 27 
kilometre mesafede olan baraj, projesinin yapımı 

B İ R İ N C İ O T U R U M 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkainvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Ankan (Siirt), Oral Mavioğlu (içel), 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 183 —' 
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gerçekleştiği takdirde, memleket ekonomisine 
üç ayrı yönden büyük katkıda bulunacaktır. 

1. — Arazi sulaması, 
2. — Enerji üretimi, 
3. — Taşkın ve sel baskınını önlemek: 
1. — Alsancak projesinin gerçekleşmesiyle yıl

lama alanına giren arazileri arz ediyorum: 
Zile ilçesine bağlı Masat ve Reşadiye ovaları 

içerisinde bulunan ve geçiminin % 100'ünü çift
çilikle sağlayan 30 köyün 91 000 dönüm kurak 
arazisi suya kavuşacak ve bu köylerde yaşayar 
16 550 yurttaşımızın toprağı verimli olacak ve 
refaha kavuşacaklardır. 

Yine bu proje çerçevesinde pompajlar vasıta
sıyla, sulama alanı içerisinde olan 35 000 nüfuslu 
ve nüfusunun % 80'i çiftçilikle geçinen Zile il
çesinin de 104 000 dönüm arazisi suya kavuşa
caktır. 

Alsancak barajının sulama alanı içerisinde 
bulunan Çekerek vadisinde 8 000 dönüm, Namu-
ra ovası 30 500 dönüm, Geldingen ovası 91 000 
dönüm olmak üzere toplam 325 000 dönüm arazi 
suya kavuşacaktır. 

"2. — Yine bu projeye göre yapılacak hidro
elektrik santralı 5 400 kilovat gücünde olup, yıl
da 23 milyon kilovat enerji üreterek yurdumuza 
ve o bölgenin enerji ihtiyacına katkıda buluna
caktır. 

3. — Çekerek nehrinin tasmasıyla devamlı ola
rak her yıl su baskınına maruz kalan Göğnücek 
ilçesiyle, Amasya ovasında verimli arazi kesim
leri taşkınlara uğrayarak yılda ortalama iki mil
yon lira civarında hasara yol açmaktadır. 

Bu projenin gerçekleşmesiyle bu taşkınlar da 
önlenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu prbje gerçekleştiği 
takdirde, görülüyor ki, 325 000 dönüm kırsal ara
zi verimli, mümbit, sulu arazi oluyor. Bu kesim
de yaşayan köylü ve şehirli, çiftçilikle geçimini 
rağlayan yurttaşlamızı randımanlı ürün istihsal 
ederek geçim seviyelerini yükselteceklerdir. Ne 
yazık ki, yıllardan beni süren bu çalışmalar ağır 
yürümekte ve uzayıp gitmektedir. İlgililerden 
edindiğim bilgiye göre, teknik eleman yetersiz
liğinden, sondaj çalışmalarının uzun sürdüğü ve 
teknik eleman sayısının kâfi gelmediği, söylenmek
tedir. Köylerimizde yaşayan binlerce yurttaşımız 
geçim sıkıntısı içerisinde ıstırap çekmektedir. 
.Medeniyetin insanlığa bahşettiği her türlü im

kân ve araçlardan yoksun olarak yaşayan köylü
nün, hakkı olduğu insanca yaşama düzeyine ula
şabilmesinin, ancak doğal kaynaklarımızın değer
lendirilerek daha hızlı bir çalışma ile gerçekleşe
ceğine inanıyorum. 

Büyük bir arazi kesimini ve büyük bir nüfus 
kesafetini kapsamına alan bu barajın bir an önce 
gerçekleşmesi için değerli Hükümetimizin konu 
ile ilgilenerek olumlu girişimler yapmasını en 
halisane duygularımla temenni eder, bu projenin 
hangi safhada olduğu ve hangi tarihte programa 
alınacağı hakkında sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanının Yüce Meclise ve kamuoyuna bilgi 
vermesini önerir, hepinize saygılar sunarım. (C.H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kurt. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bazı Hükümet üyelerinin Anayasa kuruluşları 
karşısındaki tutumu hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Hükümet üyelerinin Anayasa 
kuruluşları karşısındaki tutumu hakkında Sa
yın İhsan Ataöv, 'buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Anitalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetin kuruluşundan sonra «bazı Hükü
met üyelerinin davranışları, beni huzurunuza 
çıkarmaya mecbur etti. 

Türk .çiftç'isünin, Ibilha'ssa küçük çiftçinin 
dertlerini Ticaret Balkanına ara etmek üzere, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği yöneticileri, ran
devu ile Balkanlığa .giderler. Türk çiftçisinin 
derdini ıgötüren Ziraat Odaları Birliği, Heyeti, 
Bakanlıikttan, derde deva Ibulacak yerde yeni 
bir dert yükü ile >g;eri dönerler. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği lalettayin bir 
dernek değildir. Türkiye Ziraat Odaları Birli
ği, Anayasanın 122 nc'i maddesine göre kurul
muş bir kamu kuruluşudur, bir Anayasal ku
ruluştur ve bugün Tünk çiftçisini temlsil eden 
en «büyük teşekküldür. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 'Tarım Bakanlığı Bütçesinden Ibu teşek
küle. para yardımı yapmaktadır. Bu 'teşekkül,, 
Türkiye'de, TRT'nin Yönetim Kuruluna 
üye veren kuruluşlardan bir tanesidir., 
Ayrıca, Türk çiftçisinin temisilcisi ola
rak, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyo
nu üyesidir; Avrupa- Ortak Pazar Ziraat Oda
ları niensuibııdur; Asya - Afrika Çiftçiler Fede-

184 — 
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papyonunun üyesidir; Uluslararası Tarım Kredi 
Koope latifleri Federasyonuna mensuptur, 
F AO'nün Bükümıct dışı kuruluşlarının da üyesi
dir ; 78 'hür 'dünya Devletinin çiftçi kuruluşla-
riyl'e de yazışma yapan, irtibatı olan bir teşek
küldür. 

Bugüne kadar, /bütün tutum ve davranışla-
riyle kanunların di'şma 'çıkmamış, anarşiye ka
pılmamış, isioıkağa 'dökülmemiş, kanun çerçeve
si içerisinde Türk çiftçisinin hakkını korumuş 
bir teşekkül'dür. iSion «ikan kararname ile küçük 
çitçinin traktör almasındaki zorluklara, .küçük 
çiftçinin dertlerine deva bulunması için ilgili 
Bakanlığa bilgi ,götürmek isteyenler orada istis
kale uğramı'şlardır, 'hakarete uğramışlardır ve 
Cumhuriyet tarihinde ilk .defa, Türk çiftçisini 
temisil eden bir kuruluşun üyeleri, Türkiye 
Oumlhuriyet'i Hükümetinin bir Bakan odasında 
hakarete mâruz kalmışlardır. Türk çiftçisinin 
dertlerine, O'ümihuriyet Hükümeti ilk defa bu 
hareketle ısırt çevirmiştir. 

'Türk çiftçisinin kuruluşları, başka manalar
da iÖha;m edilmiştir. Halbuki, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği, kongresini yapıp sandıktan çı
kan bir teşekküldür. Sandıktan çıkan teşekkül
leri ıhor gören insanlar, ki, kendileri de sandık
tan çıkarak buraya geriyorlarsa, o zaman hare
ketlerinin manası biraz değişir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu hareket, aslında 
çiftçinin dertlerine 'deva ıolup olmama hareketi 
değildir; bu bir örnektir. Bu hareket, Hükü
met üyelerimizin bazı konuları çok hafife aldı
ğının delilidir. Ben burada, inandırıcı, güçlü 
ve ciddî bir Hükümetin üyelerinin etrafa, ka
muoyuna, 'topluma 'bu ciddiyeti ifade etmesini, 
hareketleriyle, davranışlarıyle bu doğru yolu 
seçmesini ifade e'tmelk için ıbulunuyorum. "Türk 
çiftçisine yapılan bu hareket genel tutumun bir 
dalıdır. Biz Hükümet üyelerinin inandırıcı ol
masını istiyoruz; ama bakıyoruz ki, bir İçişleri 
Balkanı ibir banka soygununu ele alarak; «Bu 
adi ,bir soygundur» diyor. Banka soygununun 
adi veya gayri aidi okluğunun manasını takdir 
etimek lâzımdır. Banka soygununa adi soygun 
deHsen, ondan sonraki banka soygunlarının 
«'Suçluları nerede?» diye adama sorarlar. Ban
ka soygununu hafife almak bir bakanın ciddi
yeti ile, kaibili telif değildir. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ne alâ
kası var? 

İHSAN ATAÖV («Devamla) — Evet, Hükü
met üyelerinin tutumunu izah ediyorum, öyle 
söz aldım. 

Bir balkan, kendisine gelen ve «Alkol ima
lâtını durduralım» diye talepte bulunan Yeşil-

: aycılara; «Bu talebinizi benimsiyorum, Hükü
mete götüreceğim.» derken; ikinci bakan, bir 

: gazetenin sayfasında • 'görüldüğü gibi, çilingir 
sofrasında otursnuş, annesine dişinin ağrısına 

; rakı sürdürürken resim çektirirse ıbu ciddî ol
maz. (O. H. P. sıralarından gülüşmeler, A. P. 

; sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Deniz Gezmiş 
i ile resim çektiren kimdi? 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Ataöv, 
I toparlayınız lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir bakan 
ıhalasmm elini öpmeye gittiği zaman, kuru fa-

I 'sülyeyi kaşıklarken; «Aman ne lezzetli yemek-
' miş 'bu» derse, o bakana; «Kuru fasulye, sen 
ı bakan olduktan sonra mı lezzetlendi?» diye so

rarlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-
Ikışlar) 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir bakan, 

: igelen kooperatif mensuplarının göstermiş oldu-
: ğu havyara, «Bu yenir mi, koklanır mı, satı-
: lir mı? derse, o zaman bir gazete kalkar... (C. 
| H. P. sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, bir 
ı dakika... Bitirin lütfen efendim. , 
i İHSAN ATAÖV (Devamla) — O zaman İbir 
i gazete kalkar, İstanbul'da 27 'Mayıstan sonra o 
; Sayın Bakanın kurmay albay olarak 910 liralık 
İ havyarı sofralarda nasıl beralber yediklerini so-
; rar, mahcup olur insan.. 
I BAŞKAN — Tamamlayın, süreniz doldu Sa-
; yın Ataöv, rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bitiriyorum 
j efendim, bitiriyorum. 

Bir bakan, bakan olduktan sonra seçim böl-
! gesine gider davul zurna ile karşılanır ve so-
\ kakta davul • zurna önünde göbek atarsa buna 
r gülerler. (C. H. P. 'sıralarından «Halk çocuğu o» 
\ sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, şunu demek istiyo
rum : bakanlar-verdikleri kararların sorumlu
luğunu taşımalıdırlar. Bakanlar meydanlarda 
ucuzluk vaat edip de, şimdi; «Biz ucuzluk vaat 
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etmedik» diye Hürriyet^Gazetesine çerçeve içe
risinde beyanat 'vermemelidirler. İşlediğin ıgü-
nâihın vebalini çekelbilmelisin. Verdiğin karar
dan dıönmemelisin. Halta ve sevabı için, Cumhu
riyet Hükümetinden kararlı olmasını, 'ciddî ol
masını, etrafına ciddiyet telkin etmesini bekli
yoruz ve size saygılar sunuyoruz. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, A. P. sıralarından alkış-. 
lar.)1 

ıBAŞKA'N —• Teşekkür ederim ıSayın Ataıöv. 

3. — Tokat Milletvekili Cevat Attlgan'ın, buğ
day ve şeker pancarına yapılması gereken zam 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Tokat (Milletvekili Sayın Cevat 
Atılgan, 'buğday ve şeker pancarı zammı üze
rinde, Ibuyurun efendim. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — [Muhterem 
milletvekilleri; 

Dünya ekonomik konjonktürüne ığöre Tür-
kiyemizde de çiftçilerimiz yararına, 'köylümüzün 
ve çiftçimiz in ürettiği 'buğday ve şeker pancarı
na bir zam zorunluluğu 'doğmuştur. 

Halen, dünya piyasasında 'buğdayın kilogra
mı 3150 kuruş iken Türkiye'mizde 120 'kuruştur. 
Nüfusumuzun % 7'5'inin .köylerde çiftçilikle işti
gal eden 'büyük vatandaş kitlesi olduğu düşünü
lerek kilogramına 300 - 320 kuruş zam yapıla
rak memnun edilmesi çiftçimizin talbiî (hakkıdır. 

Mulhterem milletvekilleri; 
Artık şeker pancarının zammı da kaçınıl

mazdır. Çünkü Hükümet şekere 150 kuruş zam 
yapmıştır. Türkiyemizde şeker mevzuunda 'oto
rite olan yetkililerin ve maliyet uzmanlarının 
ifadelerine 'göre, şekere zam ıgeldiği zaman, zam 
miktarının % 15'iniın de iptidaî maddesi olan şe
ker -pan'carına inikas etmesi ' i'caibetmektedir. 
Kısa talbirle, şekere 7 kuruş zam ıgeldiğinde pan
cara 1 kuruş zammın yapılması lâzımdır. ıBu du
rumda şekere '150 kuruş zam gelmiştir; 150/7 
— 21,4 kuruş zammın da pancara gelmesi ica
ibetmektedir. Pancar fiyatı 30 kuruş olduğun
dan, 'bu hesaba İgöre zamdan 'sionra 51,4 kuruş, 
yani tonunun 514 Türk lirası olması icaibetmek
tedir. 

.Bujgün 'mevcut şeker fabrikalarımızın üret
tiği şeker, nüfusumuzun intiya'cını karşılaya
maz durumdadır. Hükümet, şeker ithal etmek
le karşı karşıyadır. Halbuki, dünya piyasala-
rın'da şekerin tonu 600 dolardır. Buna göre Hü
kümet şekerin .1 kilolgramını 9 liradan ithal ede

cektir. Binaenaleyh, Hükümet 'böyle .'bir zam 
düşünüyorsa, şimdiden tespit yapmasında ve 
tespit edip zam yapmasında yarar görüyorum. 
Çünkü, 'köylü ele, *«!buğday ve pancar nasıl 'ol
sa pahalılandı» diye gübrelemeyi ve ziraî müca
delesini zamanında yapar, böylelikle neticeyi 
dalha verimli duruma, getirir kanaatindeyim. 

Hükümetin tütüne yapmış olduğu zam, tü
tün ekicisinin yüzünü ıgüldürmüştür, dolayısıyle 
'biz çiftçi milletvekillerini de memnun etmiştir; 
Hükümete şa'h'sım adına teşekkür ederim. în-
şallak diğer köylü ve çiftçilerimizin 'de yüzünü 
(güldürürler. 

Mühterem 'milletvekilleri, 

Ziraî ekipman yönünden ıhenüz emekleme 'du
rumunda bile olmayan, memleketin en ağır yü
künü omuzlarında taşıyan, 'bütün sosyal im
kânlardan maihrum olan cefakâr Türk köylü
sünü etkileyecek olan sorun da Hükümetin ge
tirmiş olduğu zamlardan ikisidir. Bunlardan 
birincisi akaryakıt, ikincisi ıSümerbank malları
na yapılan zamdır. 

(Sayın Başiba'kan, yapılalcak zamların dar ge
lirli vatandaşa yaırsmıamasunin tedbirlerinin de 
alınacağını söylemişlerdi. Nüfusun % '75'inin 
köylerde olması sebe'biyle, yine dar 'gelirli olan 
nüfusun % 74'ünün de köylerde olduğu muhak
kaktır. 

Zamdan iönce, '200 litrelik (bir mazot varilini 
390 Türk lirasına dolduran çiftçi, şimdi ise 5'30 
Türk lirasına 'doldurmaktadır. Bu defa, köyü
ne giden traktörcü çiftçi şöyle diyecek : «Kom
şular! Ahmet, Mehmet de şahittir; ben bir va
ril mazota 530 lira verdim, şimdiye kadar arazi
nin dekarını '10 Türk lirasından sürüyordum, 
'bundan sonra 20 Türk lirasından aşağı sür
mem...» 

Çiftçi, artık yıllardır 4 santim derinliğinde 
toprağı yırtan sabanın tutağını ıbıraktı, 40 san
tim derinlikten gen ve bakir toprak çıkaran 
traktöre sarıldı. 

Sayın Hükümetten, çiftçilerin kullanacağı 
akaryakıt zamlarını zam öncesi fiyata irca et
melerini diler, yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atıl
gan. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Fransa - Türkiye Parlamento Dostluk 
Grubu Başkanının, Türk Hava Yollarının TK) -10 
uçağının kazaya uğraması dolayısıyle teessürleri
ni bildiren telgrafı. 

BAŞKAN •—• Başkanlığın sunuşları 'vardır; 
okutuyorum. 

•Paris 7 . 3 . 1974 
Sayın Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Türk Hava Yollarının iDC -10 numaralı uça- ' 

ğının elim bir kazaya uğraması dolayısıyle de-

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Kamu 'İktisadî Teşe'bbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan 1 yer için seçim yapıla
caktır. Bu yer için 3 iaday ismi gelmiştir, liste
leri de dağıtıyorum. 

Bu Komisyon için 'başka aday var mı efen
dim?.. Yok. 

Dağıtılan listede S isim vardır, arkadaşları
mız 1 isim 'tercih edeceklerdir, açık olan 1 'kon
tenjan vardır. 

Şimdi, 5 üyeden meydana gelen TJasnif Ko
misyonunu kur'a suretiyle 'tespit ediyoruz. 

Sayın Hasan Vamık Tekin?.. Yok. 
Sayın Ahmet Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Adnan Akarca?.. Burada. 
.Sayın Mustafa Kaptan?.. Yok. 
Sayın Faiz Şarlar?.. Burada, 
Sayın Ekrem Dikmen?.. Yok. 
Sayın Melhmet Sait Reşa?.. Yok. 
Sayın Ahmet Balkan?.. Yok. 
Sayın Mahmut Kepolu?.. Yok. 
Sayın 'Turgut Altunkaya?.. Yok. 
•Sayın Melhme't Özkaya?.. Yok. 
Sayın Salba'hattin Adalı?.. Yok. 
Sayın Halil Karaatlı?.. Yok, 
Sayın Necdet Uğur?.. Burada. 
Sayın Mehmet Turgut?.. Yok. 
Sayın Mustafa 'Dağıstanlı?.. Buradalar. 

Oylamaya Adana'dan- başlıyoruz. Oy sepeti 
kürsü üzerine 'konulsun. 

rin teessür ıhislerimizi 'kabul etmenizi, sizden, 
Fransa - Türkiye Parlamento Dostluk 'Grubuna 
mensup me'slektaşlarım adına rica eder ve vefat 
edenlerin ailelerine 'başsağlığı dileklerimizi ilet
menizi rica ederim. 

Jean Marie Car o 
Milletvekili 've 

Fransa - Türkiye 
'Dostluk Grubu 

Başkanı 

(Adana milletvekillerinden başlanarak 'oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan Ibaşka sa
yın üye varsa lütfen kullansın. 

Oyunu kullanmayan 'başka sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır, sepeti kaldı

rınız. 

Sayın Ahmet Yılmaz, Sayın Adnan Akarca, 
Sayın Faiz Şarlar, Sayın 'Necdet Uğur ve Sa
yın Mustafa Dağısltanlı'dan kurulu "tasnif ıkomis-
yonu yerini alsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Taisnif komisyonu tutanağı 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonunda açıik bulunan «1» bağımsız üyelik 
için yapılan serime 2Û5 üye katılmış ve netice
de 'ekseriyetin olmadığı anlaşıldığından, ismen 
tasnif yapaılmaımıştır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Uşak Muğla 

Ahmet Yılmaz Adnan Akarca 

Üye 
Antalya 

Faiz Şarlar 

Üye Üye 
İstanibul Samsun 

Necdet Uğur Mustafa Dağistanlı 

V. - SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Seçim yenilenecelktir. 
Beliren bu duruma göre çoğunluğun kal-

ımaldığı anlaşılmıştır. Bugünkü gündemimizde 
yer alan konuları görüşımeık üzere, 13 . o . 1974 

Oarşaınba günü saat 15,00'de toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,50 

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

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Tarsus - Adana arasındaki sulama kanallarına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra'nın yazılı cevabı (7/28) 

, Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaiki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına dei'â'letinizi rica eder, saygı
larımı sunarım. 19 .1 . 1974 

İçel Milletvekili 
'Süleymıan Şimşek 

'Soru : Tarsus'dan Adana'ya yolculuk ya
panlar yol boyunca çoğu liJsfeelet halinde ve 
çoğu da kırık dökük halde birtakım sulama 
kanaletl eri görürler. 

Nazif Yürekli adında bir müteahhide ait ol
duğu söylenilen ve özellikle Tarsus'un Yenice 
bucağı kesimimde1 göze batan bu görüntü, yol
culardan çok o bölgenin çiftçi köylülerini 
yakından iligile'ndireın ibir iştir. Şöyle ki : 

Özellikle geçen yulki görülen ve bu yılda 
korkulmaya başlan ilan kuraklık yılları için 
'bu su kanale'tleri bir başka önem taşımakta
dır. 

Kuraklık nedeniyle o (bölgenin köylüsü umu
dunu bu sulama işinin ibiran önce bitirilmesine 
bağlamıştır. Yüzbıinlerıce nüfus, onibinlerce dö
nüm. tarla, su ve sulama beklemektedir 

Halbuki ne yapılacağı ve ne zaman bite
ceği belli değildir bu işin, Millî gelire de yıl
da yüz milyonlarca lira zarar veren bu konu
ya daha fazla seyirci kalın/mamasına inan
maktayım Bunun içindir ki, aşağıda (9) mad
dede sıraladığımı soruların, mukavelenin bir 

örneğiyle birlikte yazılı olarak cevaplandırıl
masını Sayın Eneirji ve Talbiî Kaynaklar Ma-
kanından rica ediyorum. 

1. Bu proje için Dünya Bankasından kredi 
sağlanmış mıdır? Sağlanmış ise buna niçin ih
tiyaç duyulmuştur? Millî bütçeden bu iş karşı
lanamaz mıydı"? 

2. Dünya Bankasından kredi alındığı için 
(TAHAL - ECİ) aldlı bir İsrail firmasından 
çok yüksek ücretli bir müşavir çalıştırıldığı 
.doğru mudur ? 

Bu söylenti doğru ise, adı geçen müşavir 
hangi tarihten beri bu işte çalışmaktadır? Yap
tığı iş nedir? Ve halen ç a İliştiriliyor mıu? Bu 
ımüşavire şimdiye kadar ödenen ücret Türk pa-
rasıyle ne kadardır? Bu yabancı müşavir kim
dir? Acalba 'bu proje için Dünya Bankasından 
kredi alınmasaydı bu yabancı müşavire ihti
yaç duyulacak: mıydı? Memleketimizde bu ya
bancı müşavirin yaptığını yapacak kendi tek
nik elemanımız yok. muydu? 

'1. Bu işlere ait ihale dosyası, adı geçen 
firma veya müşavirlerince mi, yoksa yete-
tenekli bir millî kuruluşumuz olan Devlet Su 
İşlerimizce mi hazırlanmıştır? Şayet yabancı 
firmaca hazırlanmış ise, bunun sebebi nedir? 

4. Bu iş niçin uluslararası bir ihale ko
nusu yapılmıştrr ve âdet olmadığı halde mu-
ikavelenameye, yönetim ile mütealhhit arasında 
ihtilâf zuhurunda mahkelmeye başvurulur mad

desi konulmuştur ? 
5. Bu işte bir gecikme var mıdır? Varsa 

sorumlusu kimidir? Bu gecikmenin millî gelire 
verdiği zarar ne kadardır? Bu konuda bir 
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araştırıma yapılmış mıdır? Ve İm iş ne zanıan 
bitecek; tir? 

6. Bu konuda 'biritilâf zuhur etmiş midir? 
Etmiş ise, mahkemeye götürülmüş müdür? 
Götürülmüş ise, şimdi ne durumdadır? 

7. İşveren durumundaki yönetim ile, il
gili •müteahhit arasındaki itilâf hangi konu
larda çıkmıştır? 

8. Bu konudakj hakem heyeti nasıl se
çilmiştir ve kimlerdir? Bu müteahhit ile ha
lkam heyetinin, İsparta Milletvekili ve Adalet 
Parti Genel Başkanı Saym Süleyman Demi-
rel'le çok yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. 
'Hattâ Deimire'1 kardeşlerin yaptıkları birçok 
yatırımlara bunların da ortak olduklarından 
Ibahsediliyor. Bu söylentilerin doğruluk dere
cesi nedir- ? 

9. Bu işle ilgili hakem heyetinin her bi
rine altışar yüz bin lira ücret ödendiği söyle
tiliyor, bu doğru mudur? Bu doğru ise, bu dol
gun ücretin karşılığı nedir? 

Adı geçen hakem heyetinin, müteahhit için 
uygun gördüğü ve istediği ek ödenek kaç. lira
dır? 

T. e. 
Enerji ve Tabiî Kaynakla»' 9 . 3 . 1974 

Bakanlığı 
ıSayı : 112/053:6/123-9593 

Konu : İçel Milletve
kili Süleyman Şimşek' 
in Tarsus - Adana, ara
sındaki sulama kanal
ları ile ilgili yaızılı 
soru önergesi Hk. 

•Millet. Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 25 . 1 . 1974 ve 19 . 2 . 1974 gün, 7/28 -
247/2959 sayılı ya.zıları, 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Tar
sus - Adana arasındaki sulama kanalları ile il
gili yazılı sioru önergesiinin cevaibı ilişikte sunul
muştur. 

Bilginize arz ederim. -> 

Enerji ve Taıbiî Kaynaklar' 
Bakanı 

Cahit Kayra 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, 
19 . L . 1974 tarihli Tarsus - Adana arasındaki 
sulama, kan aletleri ile ilgili yazılı soru önergesi 
eevalbıdır. 

VSoru : Tarsus'dan Ad ana'ya yolculuk yapan
lar yol boyunca çoğu iskelet halinde ve çoğu 
da kırık dökük halde birtakım sulama kanalet-
leri görürler. 

Xazif Yürekli adında bir müteahhide aidol-
duğu söylenilen ve özellikle Tarsus'un Yenice 
bucağı kesiminde göze batan bu görüntü, yol-
eula.rdan çok o bölgenin çiftçi köylülerini ya
kından ilgilendiren bir iştir. Şöyle ki : 

Özellikle geçen yılkı -görülen ve bu yıl da 
korkulmaya başlanılan kuraklık yılları için bu 
su kanaletleri bir başka önem taşımaktadır. 

(Kuraklık nedeniyle o bölgenin köylüsü umu
dunu bu sulama işinin biran önce bitirilmesine 
'bağlaımıştır. Yüz binlerce nüfus, on binlerce 
dönüm tarla, su ve sulama beklemekledir. 

Halbuki ne yapılacağı ve ne zaman biteceği 
belli değildir İm işin. Millî gelire de yılda yüz 
milyonlarca lira zarar veren bu konuya daha 
fazıla seyirci kalınmamasma inanmaktayım. Bu
nun içindir ki, aşağıda (9) maddede sıraladı
ğım soruların, mukavelenin bir örneğiyle birlik
te yapılı olarak cevaplandırılmasını Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından rica ediyo
rum . 

1. —• Bu proje için Dünya Bankasından kre
di .sağlammış mıdır? Sağlanmış ise buna niçin 
ihtiyaç, duyulmuştur? Millî bütçeden bu iş kar
şılanamaz mıydı? 

2. —• Dünya Bankasından kredi alındığı 
için (Tahal - Eei) adlı bir İsrail firmasından 
çok yüksek ücretli bir müşavir çalıştırıldığı 
•doğru mudur? 

Bu söylenti doğru ise, adı gecen müşavir 
hangi tarihten beri bu işte çalışmaktadır? Yap
tığı iş nedir? Ye halen çalıştırılıyor mu? Bu 
müşavire şimdiye kadar ödenen ücret Türk pa-
rasıyle ne kadardır? Bu yanameı müşavir kim
dir? Açana bu proje için Dünya Bankasından 
kredi almmasa.ydı bu yabancı müşavire ihtiyaç 
duyulacak mıydı? Memleketimizde bu yanancı 
müşavirin yaptığını yapacak kendi teknik ele-
ımanımız yok muydu? 

3. — Bu işlere ait ihale dosyası, adı geçen 
firma veya müşaviri erine e mi, yoksa yetenekli 
foiv millî kuruluşumuz olan Devlet Su İslerimiz-
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ee ini hazırlanmıştır? Şayet yaıbancı firmaca 
haizırlaumış ise, bunun seJbeJbl nedir? 

4. —ı'lîu iş niçin uluslararası bir ihale konu
su yapılımı şihr ve adet olmadığı hailde muıkav'e-
lenamıeye, yönetimi ile müteahhit alfasında itilaf 
zuhurunda. maıhkemeye başvurulur maddesi k« 
nulmuşjtur'? 

5. —• 'Bu işte bir gecikme var mıdır? Vars* 
sorumlusu kimedir'? Bu gecikmenin millî gelir* 
verdiği zarar ne kadardır? Bu konuda bir araş 
twma, yapılmış mıdır'? Are bu is ne zaman bite
cektir? 

6. — Bu konuda bir iltifat zuhur etmiş mi
dir? Bitmiş ise, mahkemeye götürülmüş müdür? 
'Götüıülımüş ise, şimdi ne durumdadır? 

7. —• İşvereıiı durumundaki yönetim ile, ilgi
li müteahhit arasındaki itıiM hangi konularda 
çıkmıştır ?' 

cS. — 13u konudaki hakem heyeti nasıl seeil-
mişitir ve kimlerdir? Bu müteahhit ile ha.ke.m 
heyetinin, İsparta Milletvekili ve Adalet Parti 
-Genel Balkanı Sayın Süleyıman Demire! Te çok 
yakın ilişkileri olduğu söyleniyor. Hatta Demi
rci 'kardeşlerin yaptıkları birçok yatırımlara 
bunların da ortak. olduklarından bahsediliyor. 
Bu söylentilerin doğruluk derecesi nedir? 

9. — Bu işle ilgili hakem heyetinin her bi
rine altışar yüz bin lira ücret ödendiği söyleni
yor, bu doğru mudur? Bu doğru ise, bu dolgun 
ücretin karşılığı nedir? 

Adı geçen halkçım heyetinin, müteahhit için 
uygun gördüğü ve istediği ek ödenek 'kaç lira
dır? 

Cevap* : 
Önaıfgede bahis konusu edilen Tarsus - Ada

na arasııtda ve yol .boyunca göze çarpan sulaıma 
ve drenaj kanalları inşaatı Müteahhit Nailiz Yü-
rekli'nin yüklemi altında bulunan Adana Ovası 
ıSeylhan Sulama ve Drenaj Projesi II nci ıSafha 
2TP - 4TP/7 nci, 8 nci ve 9 ncu kısımlarla, 5-6 
YP/9 ncu kışımı ve I TP/4 ncü kısım inşaatları 
muhtevasında bulunmaktadır. Bu işler, 5 nci 
boruya verilen cevapta da detaylıca izah edildi
ği gibi, iş hazininin aittim ası ve DSİ'ce müteah
hide teslimi gereken beton boruların zamanın
da teslim edilenıemesi nedeniyle gecikmiştir. 
Ancak yol boyunca yarımı kalmış kanaleıt hatla
rının zamanlında tamamla namaımasının bir sebe
bi de İm kısımlarda inşa edilen sanayi tesisleri 

olup, bunlar inşaat sırasında kanalet hattı dö
şenmesine ımani olmakta ve proje değişikliği 
yapılmasına sebeibolmaktadır. Bu ise yol boyun
daki işlerin ikmalini güçleştirmektedir. 

Adı geçen işlerin büyük bir kısmı 1974 yilı 
sulama mevsiminden önce tamamlanarak işlet
meye açılaıea'k, geriye kalan kısmı ise J974 yılı 
sonuna kadar tamamen ikmal edilerek 1975 
yılında sul aımaya açıl alb ilecektir. 

1. — Adı geçen proje için Dünya Bankasın
dan kredi sağla mmıştur. Krediye niçin ihtiyaç 
duyulduğu ve bu işin Millî bütçeden karşılanıp 
fkarşılanaıuayaeağı hususu Maliye Bakanlığı ile 
ilgili bir konudur. 

2. — Dünya Bankası ile Türk Hükümeti ara
sında yapılmış olan 'kredi anlaşmasının bir ge
reği olarak DSİ ilk defa 17 . 8 . 1964 tarihli 
sözleşme ile Taıhal - Eci (İsrail - USA) birleşik 
firmasını müşavir firma olarak seçmiştir. Bu 
müşavir firma başlıca Seyhan Ovası II nci ve 
III ncü saüha plânlama raporları ile II nci saf
haya ait projelerle ihale dokümanlarını hazırla
tmış ve (iEk - .1) de verilmiş olan mukavelede 
yazılı diğer hususları da yerine getirmek sure
tiyle DSİ ye yardımcı olmuştur. 

Ayrıca müşavir firma ile DSİ Grenci Mü
dürlüğü arasında imzalanan 13 . 5 . 1967 tarih
li, DSİ ve Topraksu Genel Müdürlükleri arasın
da imzalanan 1 . 3 . 1967 tarihli protokoller 
icabı olarak aynı firma Topraksuya ait müşavir
lik hizmetlerini de yürütmüştür. Müteahhit Na
fiz Yürelkli'ye ihale edilmiş bulunan yukarıda 
isimi geçen işlerin ihale dosyaları da bu müşa
vir firma tarafımdan hazırlanmış olup mukavele 
tarihinin sonu olan 25 . 7 . 1969 tarihine -ka
dar bu müşavir firmaya Topraksu müşavirlik 
hizmetleri dalhi] olmak üzere 17 001 942,27 TL. 
ödenmiştir. 

Yukarıda aldı geeen müşavir firma ile muka
vele süresi sona ermek üzere olması sebebiyle 
17 . 5 . 1969 tarihinde Taıhal - Eci - Su İş (İs
rail - USA - Türk) birleşik firması ile yeni bir 
müşavirlik sözleşlmesi imzalanmıştır. Ayrıca. 
DSİ ve Topraksu Genel Müdürlükleri arasında 
imzalanan bir protokol icabı olarak bu müşa
vir firma da aynı zamanda Topraksuyun müşa
virliğini de yapmaktadır. Bugüne kadar bu 
ımüşavir firmaya Topraksuya ait müşavirlik 
hizmetle-i d akil olmak üzere 19 001 258,38 TL. 
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lılk bir ödeme yapılmıştır. Halen küçük bir kad
ro ile işe devam etmekte olan bu firmanın mu
kavelesi Kasım. 1974'te soıiıa erimektedir. Bu mü
şavirlik firmasının sözleşme gereğince yapması 
gereken işler de (Ek - 2) de verilmiştir. 

iBu müşavirlik fkınıasınm aldığı ücretin nor
mal olup olmadığı hususu tetkik ettirilip sonu
cu ayrıca tarafınıza bildirilecektir. 

Bu proje için Dünya Bankasından kredi 
alınmasa idi, sulama ve drenaj projelerinin ve 
ihale dosyalarının hazırlanması konularında 
yabancı müşavir firmaya ihtiyaç duyulmazdı. 

Ancak DSİ teşikilâıtınm teknik eleman kad
rosunun niteliği, niceliği, ilerideki işleri için 
elemanı yetiştirime ve yerinde kullanaıbilme po
litikası ve olanakları gözönünde bulundurulur
sa; böyle büyük çapta bir projeyi realize et-
mıekteki yetersizlik ve yeteneksizliği karşısın
da yabancı müşavir firma kullanılmaiması ha
linde de yerli bir müşavirlik firmasına bu işin 
yaptırılması gerokirıdi. 

iDiğar taraftan Topraksuyun faaliyetlerinde
ki müşavirlik hizmetlerinin yerli teknik ele-
manlarıca görülüp görülmeyeceği hususu Top-
raksu Genel Müdürlüğü ile ilgili bulunmakta
dır. 

o. — Müteaihhiıt Nafiz Yürekli'nin yüklemi 
altında bulunan işlerin ihale dosyası Tahal -
Eci müşavir firması tarafından hazırlanmış 
•olup, DİSlİ elemanlaumca kontrol edildikten son
ra bu işler ihaleye çıkarılmıştır. DSİ Teşkilâ
tımda Dünya Bankası mevzuatını bilen ve İngi
lizce bilir yeter sayıda tecrübeli elemanın bu
lunmaması dosyaların bu firmiaya ha zırlattı rıl-
masına sieibeiboimuştur. 

4. İşin Uluslararası ihale konusu yapılması 
Dünya Bankası ile Türik Hükümeti arasında ya
pılmış olan kredi anlaşmasının bir gereğidir. 

'Taraflar arasında aktediimiş Aşağı Seyhan 
Ovası iSulama ve Drenaj projesi ikinci safha bi
rinci grulbuna dahil 'bulunan 2TP - 4TP/7. kısım; 
2TP - 4TP/8. kısım; 2TP - 4TP/9. kısım ve 
l'TıP/4. kısmı 5 - 6YP/9. kısım inşaatlarına ait 
Ankara 10 ncu N>o<terliğince 25 . 4 . 1969 tari-
ihinde 7785, 7786, 7787 ve 7788 numaralarla tas
dikli dört aldet sözleşmenin uygulanmasından 
doğan muhtelif anlaşmazlıkların çözümlenmesi, 
Ibalhis konusu sözleşmelere göre, mahkeme yolu 
ile mi, hâkem yolu ile mi çözümleneceği hususu 

belirtilmemiş olduğundan taraflar arasında bu 
konuda doğan anlaşmazlığın çözümlenebilmesi 
için Ankara Asliye 5 ncu Hukuk Mahkemesinde 
972/272 esas numaralı dava açılmışsa da mahke
me tarafından ihtilâfın hâkemde çözümlenme
sinin gerektiğine karar verilmiştir. 

(Söz konusu karar DSİ tarafından 26.5.1972 
tarihinde temyiz edilmişse de Yargıtay Ticaret 
Dairesinin 26 . 6 . 1972 tarih, 972/3113 esas, 
1972/3193 karar sayılı ilâhıiyle onanmıştır. 

Onanma kararı aleyhine, 11 . 7 . 1972 tari
hinde tashihi karar yoluna gidilmişse de Yar
gıtay Ticaret Dairesinin 26 . 10 . 1972 tarih, 
1972/4175 esas, 1972/4590 karar sayılı Hamiyle, 
tashihi karar tale'bi ret olunmuştur. 

5. Dört ayrı kısım halinde müteahhit Nafiz 
Yürekliye 25 . 4 . 1969 tarihli sözleşmelerle iha
le edilmiş olan bu işlerin durumu aşğıda belirtil
miştir. 

I. - 2TP - 4TP/7. kısım 
T.L. 

'Müteahhidin teklif bedeli 
(ihale bedeli) 33 239 300 

Keşif ilâvesi 9 945 198,56 

Toplam yapılması gerdken iş 43 184 498,56 
18 . 1 . 1974 tarihine kadar 

yapılan iş : ' , 32 147 000 
ıSözleşmeye göre işin ikmal ta

rihi : 3 . 8 . 1972 
Keşif ilâvesi seJbebiyle süre 

uzatımı : 17 . 12 . 1974 
II. - 2TP - 4TI8. kısım 
Müteahhidin teklif bedeli 

(ihale bedeli) 23 577 900 
Keşif ilâvesi 15 983 458 

Toplam yapılması gereken iş 39 561 358, 
1 . 1 . 1974 tarihine kadar ya

pılan iş tutarı ' 28 190 000 
ISözleşmeye göre işin ikmal 

tarihi : 18 . 4 . 1972 
Keşif ilâvesi seiböbiyle süre 

uzatımı : 8 . 4 . 1974 
III. - 2TP - 4TP/9. kısım 
Müteahhidin teklif bedeli 

(ihale bedeli) 32 356 260 
1 . 2 . 1974 tarihine kadar ya

pılan iş 25 739 486 
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közleşmeye göre işin ikmal 
tarihi : 3 . S . 1972 

(Boru telslimindeki gecikme sebe
biyle süre ııza/tı'mı : 1 . 10 . 1974 

IV. - ö - 6YP/9. kısım ve 1TP/4. kısım 
Müteahhidin teklif bedeli 

(ihale bedeli) 81 858 910 
Keşif ilâvesi 19 206 045 
Toplam yapılması gereken iş 

'tutarı ' 51 059 ı95'5 
1 . 1. 1974 tarihine kaklar yapı

lan iş tutarı 48 680 542 
(Sözleşmeye göre işin ikmali 

19 . 5 . 1972 
Keşif ilâvesi sebebiyle süre 

uzatımı : 8 . ı3 . 1974 
Yukarıda (4) ko-nu halinde beyan olunan iş

lerin incelenmesinden görüleceği üzere her bir 
kısımda bir gecikme vardır. 

I, II, IV konularının herbirindeki gecikme, 
ihaleden sonra, iş hacimlerinde vuku'bulan iş 
ihaCmi artmasından, III, konusundaki gecikme 
ise mukaveleye göre DSİ'ce müteahhide teslimi 
(gereken beiton boruların zamanında 'teslim edile
memesi sejbeibiyle meydana gelmiş bulunmakta
dır. 

İşler, normal şartlar'altında, I - II - III - IV 
te gösterilen süre uzatımları içerisinde bitirile
cektir. 

Gecikmelerin millî gelire verdiği zarar konu
sunda herhangi bir araştırma yapılmamış ise de, 
böyle bir araştırma yapılması için ilgililere .ge
rekli talimat verilmiştir. Sonuç, alındığında ay
rıca taralfmıza bildirilecektir. 

i6. [Bu konuda ihtilâf zulhur etmiş ve Y. 
Mühendis Arif Onat, Y. Mühenidis Hamit Şer-
Ibeltçioğlu ve Y. Mülhendis Orhan Göncüoğlu'dan 
müteşekkil hâkem heyetine intikal ettirilmiştir. 

Hâkem heyetince verilen 18 . 7 . 1973 tarih
li karar D. S. î. Genel Müdürlüğü tarafından 
10 . 8 . 1973 günü temyiz olunmuştur. Yargıtay 
15 nci Hukuk Dairesinin 12 . 11 . 1973 tarih, 
973/145 Esas, 973/222 Karar sayılı ilâmayle 
temyiz itirazları reddolunmak suretiyle onanan 
Hakem heyeti1 kararı aleyhine 8 . 12 . 1973 tari
hinde tashihi karar yoluna gidilmiştir. 

Tashihi karar- sebeplerinden birisi kabul 
olunmak suret'ıle Yargıtay 15 nci Hukuk Dai
resinin 27 . 12 . 1978 tarih, 973/403 Esas, 973/ 

| 415 sayılı kararıyle, Hakem heyeti kararının dö
viz kur farkı sebebiyle 15 845 000 liranın dava
lıdan ialınıp davacıya verilmesinle dair olan bö
lümü bozulmuştur. 

Bu itibarla mezkûr ihtilâfa ait karar kesin
leşmiş bulunmıaktanr. 

I 7) İhtilâf kalemleri 
1) Türk parasının kıymetinin değişmesi se-

ıbebiyle (İthal malı (makinelerim amortisman ve 
yedek parçalar için) ödenmesi gereken kur far
kı, 

Müteadbidin talebi : 32 767 464 TL. 
I Hakem heyetinde karar verilen : 15 845 000 

TL. 
Yargıtay 15 nci Hukuk Dairesinin 973/403 

Esas, 973/415 karar sayılı Hamiyle bu kısana iliş
kin 'karar bozulmuştur. 

2) Mukavelenin eskalasyon hükümleriyle il
gili ihtilâf 

a) İşçi ücretleriyle ilıgili olan : 
Müteahhidin talebii : 35 450 445,61 TL. 
Hakem heyetince (karar verilen : 35 447 604, 

01 TL. 
b) Malzeme eskaOâsyonu dle dlgili olan : 
Müteahhidin talebi : 1 049 072,95 TL. 
Hakem heyetince karar verilen : 761 228,85 

TL. 
3) Devalüasyon kararı, yeni vergiler ve fi

yatların artması dolayısıyle vaki olup I ve II 
No. lu dava konuları dışındaki ihtilâf 

Müteahhidin talebi : 6 9'87 699 TL. 
Hakem hey etince verilen kanar : Red 
4) Seyhan kum - çakıl ocağının ihaleden 

sonra iptal edilmesi ve proje tarilleri dolayısiy-
I le agrega maliyetlinin değişmesiyle ilgili talep. 

Müteahhidin talebi : 7 177 384,34 TL. sı 
Hakem hey etince karar verilen miktarı : 6 

80!8 446,80 TL. 
'5) Hakedişlerln za'manında ödenmeni esiyle 

(ilgili ihtilâf 
Müteahhidin talebi : 1 '920 174 TL. 
Hakem heyetince verilen karar : Red 
Bütün taleplerle ilgili olanak müteahhit 85 

002 285,90 TL. talep etmiştir. 

Hakem heyetince : 58 862 279,66 TL. sının 
I ödenmesine karar verilmiştir. 

Yargıtay bozması neticesinde müteahhide 
I 43 017 279,66 TL. sı ödenmesi gerekmektedir. 
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8) Mukavelenin ihtilâfların halli ile ilgili 
33 ncü maddesi gereğince müteahhit kendi ha
ilce mi olarak Yüksek Mühenris Orhan Göncüoğ-
lu'nu seçmiştir. Orhan Göncüoğlu eski D. S. î. 
Genel Müdürlerinden olup halen Zonguldak mil
letvekilidir. 

D. S. İ. Genel Müdürlüğü Hakemi Y. Mü
hendis Hamut Şerbetcioğlu, hakem seçildiği za
man Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı olup halen 
aynı görevde bulunmaktadır. 

Taraf hakem leriııin anlaşarak tespit ettikle
ri 3 neü Hakem Yüksek Mühendis Arif Onat, 
eski D. S. İ. Genel Müdürlerinden olup, Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı göre
vinde bulunmuştur. Hakem seçildiği zaman ME-
TAŞ Genel Müdürü idi. Halen aynı görevde bu
lunmaktadır. 

9) Hakemlerin herbirine 600 000 'er lira de
ğil 250 000 «er liradan 750 000 TL. sı ücret öden
miştir. 

TAHAL - ECI (İsrail - USA) Birleşik Fir
ması ile 5 . 8 . 1964 tarihinde imzalanan Sözleş
meye göre müşavirin aşağıdaki 4 madde halin
de belirtilen işleri yapması gerekmektedir. 

(11.1) Adana Ovaisırida inşa edilmekte olan 
sulama ve drenaj ünitelerinin tatbikat proje
lerinin hazırlanmasında yardımcı olmak veya 
hazırlanmış olan tatbikat projelerini etüdede-
rek gerekli tavsiyelerde bulunarak halen inşa 
edilmemiş 'bulunan inşaat ünitelerine ait kısmen 
hazırlanmış durumda olan Ika'tî projeleri tetkik, 
revize etmek ve katı projeleri hazırlanmamış 
ünitelerle ait ihale evrakının tanzimi ve ihale 
usulleri hakkında DSİ'ye tavsiyede bulunmak. 

(11.2) İnşaat safhasında olan sulama ve 
drenaj inşaat ünitelerinin teknik kontrollüğü
nü yapmak. 

(11.3) İşletmeye açılmış olan ünitelerde iş
letme hususunda idareye müşavirlik etmek, pro
je sahasında şamil işletme teşkilâtının kurul
masına yardımcı olmak ve Türk personelinin 
yetiştirilmesini sağlamak. 

(11.4) «Stage III» için gerekli incelemeyi 
ve fizibiliite etütlerini yapmalk keza evvelce 
TAMıS 'tarafından .hazırlanmış bulunan «Adana 
Ova'sı Sulama ve Drenajlarına ait Kalkınma 

Plânı» .gibi fizibilite etütlerini fiiliyata koy
mak, adı geçen plân ve diğer donelere müste
niden «International Development Association» 
^tandaıtlarına uygun proje saihasma şâmil ol
mak üzere fizibilite etütlerini yapmak ve bu
nunla ilgili elksik malûmatı derlemek. 

TAHAL - ECI - SU İŞ (İsrail - USA - Türk) 
Birleşik Firmaisı ile 17 . 5 . 1969 tarihinde im
zalanan Sözleşmeye göre müşavirin aşağıdaki 
4 madde halinde belirtilen işleri yapması gerek
mektedir. 

(11.1) a) 2 YP ve 3 TP'sahaları için plân 
ve resimleri ve sözleşme' belgelerinin hazırlan
ması,» 

ıb) 11 nci sayfaya ait işler için tatbikat pro
jelerinin gölden geçirilmesi ve tasvibi hususun
da DSPye müzaheret ve tavsiyeler. 

c) II nci sayfaya ait işlerin planlanmasın
da tatbik edilen kıstasları gösterir raporların 
hazırlanması, 

d) Sözleşmenin ihalesi ve ihale usulleri 
hakkında DSİ'ye yardım ve tavsiyeler, 

e) Çiftlik yollan ve proje sahası haiklkın-
da araştırma donelerin toplanması ve raporun 
hazırlanması, 

f) -Safha I ve II'yi içine alan ve çiftçilerin 
ödeme kapasitesi ve isteğine bağlı olarak tah
sil etme nispeti ile ilgili şümullü bir su ücreti 
yapılmasında DSİ'ye yardım. 

(11.2) İkmâl edilmiş işlerin kalburu husu
sunda DSİ'ye yardımlar ve tavsiyeler dâhil 
11 nci sayfaya ait inşaat işlerinin teknik neza
reti. 

(11.3) a) Ameliyelerin başladığı sahalar
da, işletime ve bakım servisleri hakkında, işlet
me servisleri hakkında DSİ'ye istişare hizmet
lerinin temini. 

ıb) Proje sahasındaki bakım ve işletme ser
vislerinin teşkilâtlandırılması ve Türk persone
linin yetiştirilmesinin ve Türk personelinin ye
tiştirilmesinin temininde DSİ'ye. yardımlar ve 
tavsiyeler. 

c) İşletme ve bakım teşkilâtı için satınalı-
nacaik teçhizatla ilgili olaralk şartnamelerin, 
ihale ıbelgelerinin ve mukavele formlarının ha
zırlanması. 
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(11.4) a) Programların planlanması sene
vi proj'c neticelerinin hülâsası ve tahsilleri, çift
lik iç.i faaliyetleri ile ilgili iteiknik standart 
ve şartnamelerin hazırlanması ve 'hususî ifa 
otüitler'i hususunda Topraksuya yardımlar. 

.1)) Bu anlaşmanın sonuna kadar 1 ve 11 nci . 
sayfalara ait faaliyetler ile ilgili ve gerekse 
«emanet gerekse ihale ile yapılacak inşaat işleri
nin nezaretti hususunda Topraksuya istişari 
yardımlar. 

e) Topraksunun satmalacağı teçhizat ve 
yedek par'çalara ait şartnamelerin ihale belge
lerinin ve ihale analizlerinin hazırlanmasında 
yardımlar. 

İd) Pamuğun istihsaline ve pazarlamasına 
ve keza sebzelerle, hayvanların beslenmesinde 
kullanılan bitkisel mahsullerin yetiştirilmesinde 
devamlı bir inkişafın -temini ve 1 ve 11 nci say
falarında çiftlik teçhizatının müessir şekilde 
kullanılmasının islaihı hususunda yardımlar ve 
istişari hizmetlerin temini. 

e) Top r aksu* ile mühendis arasında karşı-* 
lıklı mütalbakaltla karar verildiği takdirde na
renciye yetiştirilmesi, pazarlama ve sair tarım 
faaliyetleri için kısa müddetle mütchaisisıslaırm 
temini. 

2*. —Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gıda ve yaka
cak ihtiyacına dair Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/32) 

Millet Meöllisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Başbakanllık tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delâ
let Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

21 . 1 . 1974 
Hakkâri Milletvekili 

Milkâiıl İlcin 

Kışın ve soğukların ânl olarak has ti mirası 
karşısında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da 
vukubu!İa,cak çjeşıitli gıda maddeleriyle^ yakacak! 
iihtiyiacı karşısında Hükümet olarak hugüue ka
dar no gibi tedbir alınmıştır, - alınmamışsa 
alınması hususunda ne düşünülmektedir?' 

T. C. 
(Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Balkaınlığı 6 . 3 . 1974 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 122 

Konu : Hakkâri Milletvekili Sayım 
Milkâil llçinlün fazılı soru öntorgesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 . 1974 gün Kanunlar Mdüürlüğü 

7/32258/3120 sayı ile Başbakanlığa yazılan ya
zı karşılığıdır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli gı
da mialddeıleriylle yakacak ihtiyacıma dair; Hak
kâri Milletvekili Sayın Mikâil İlcin tarafın
dan Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı 
ıstoru önergesi cevabının iki nüsha olarak 'eklice 
ısuınulduğunu ^aygi'lanımıla arz edieriım. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'mun çeşitli 
gıda maddeleriyle yakacak ihtiyacına dair 
Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin tarafından 
.'Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca 
cevaplandı rıllmaısı tensip olunan yazılı soru 
önergesi karşılığıdır. 

1. Mahsûlleri kuraklıktan % 50'nıin üzerin
de zarar gören ve bu yüzden işletmelerini 
yüriüteimiey'ecelk ihlale gelein Doğu ve Güneydoğu 
illeri ile Orta - Anadolu ve Akdeniz bölgesin
den de 5 ilde tesirini gösteren, kuraklığın eftfci-
jsıi toplanı 24 iilldle görülmüş ve hunim niçin 
14 . 6 . 1973 gün ve 7/6658 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile 400 ımilyon lira yemeklik ve 
yemlik kredi yardımı yapılması öngörüılmüş-
tÜl'. 

İllerin haslar tespitleri .mahallinde kurulan 
ihtiyaç komisyonları tarafından tespit lettirile-
ır«ek yenildik ve yemeklik ihtiyaçlları imkânlar ve 
illerin hasar durumları da gÖEÖnlüne alınarak 
talep edilen yemekliğin taımalmı yemliğin is!e 
bir kıslmının karışılanaıbilmiesil için tanzim edilen. 
tahsis listeteri valiliklere, T. C. Ziraat Bankam 
ve Toprak Mahsûlleri Olisi Genel Müdürlükle. 
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rine gönderilmiş ise de lüzumlu kaynak teinin 
edilemediğinden, yardım gerçekleştirilememiş
tir. Sonradan Ziraat Bankasının ilki partide 
100'er milyon lirayı yemeklik ve yemlik kredi
si olarak verebileceğini belirtmesi üzerine ekli 
olarak sunulan cetvelde görüleceği üzere 24 
ile kar sularında gösterilen miktarlarda. yeoıek-
lıik ve yemlik kredileri; 30 . 1 . 1974 .tarihine 
'kadar T. C. Ziraat Bankası tarafından il ve il
ce şubelerinle gönderilmiştir. 

Ayrıca hasar görmeyen diğer bölgelerden 
çiftçilerin 'kendi imkânlarıyla veya alacağı kre
diyle temin edeceği gıida maddelerinin ucuza 
ına'kMni teminen 15 . 4 . 1974 tarihine kadar 
geçerli olmıâlk üzere 3 . 9 . 1973 gün ve 7/7079 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile öngörülmüş 
ve Devlet Demiryolları İşletmesine e indirimli 
tarife uygulanmaya başlammıştır. 

2. Her yıl ormanlardan ürettiılen 19 milyon 
ster odunun 11 milyon steri zati ihtiyaç olarak 
'köylülere verilmekte geri kalan kısmı mahal
lince teshil edilen miktarlar nispetinde yakıt 
olarak İllere tahsis edilmelktedir. 

Soğuk ik im kuşağımda bulunan Doğu ve 
Güneyduğu bölgelerimizin onman bakımından 
falkir olması; ormanları Ikesif ve verim gücü 
yükselk olan bölgelerden bu bölgelere yakacak 
odun kaydırılması suretiyle bölgeler arası den
ge her yıl yapılan bir programla sağlannıaıkta-
dır. Ancak yakıt ihtiyacının karşılanmasın
da diğer anayalkıt maddeleri arasındaki yaka
cak odun yükünün hatifleştirilmeımiesi: Orıman-
(ların verim gücüne bağlı olarak üretilen odun
ların tntuşturuculuk dışında yani bugün oldu
ğu gibi tüm yakıt maddesi tarzında kullanıl
ması devam ettiği sürece yakacak odun talebi
nin tam olarak karşılanması mümkün görülme-
ımektedir. 

Doğu Ve Güneydoğu bölgelerinin yakıt ihti
yacının diğer ticarî yakıt maddeleri ile karşı
lanması gereğini gözönünde bulundurmak su
retiyle ve idare âmirlerinin de iştirakiyle 1972 
yılında Elâzığ ilinde yapılan «Güney ve Gü
neydoğu yöremizin yaikıt sempozyumu» nda 
görüşülmüş ve bu sempozyumun ışığı altında 
ilgili bakanların iştirakiyle Ankara'da yapılan 
toplantıda uzun ve ikısa vâdede alınması lâzım-
gelen tedbirler anaihatlarıyla tespit edilmiş v& 
eklice sunulan protokolda belirtilmiştir. 
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Öngörülen kısa vadeli tedbirlerden ayrı ola
rak yalnız Doğu ve Güneydoğu değil fakat 
uzun vâdede bütün yurt çapında alınması zo
runlu tedbirlerle ilgili çalışmalar sürdürülm'eik-
tedir. 

Protokol 
•21 . ,8 . 1972 günü Onman - Bakanlığında 

toplanılarak Doğu ve Güney - Doğu Anadolu
nun yakıt durumu görüşülmüş ve 'aşağıdaki hu
susla r karaırkstırılmiş tur. 

1. Onman Bakanlığı kendi 'imkânları yle 1972 
yılı tertibi olarak verilen yakacak odun istiflı-
saıliımin azamii'sine ulaşmaya ç(aıh saçaktır. 

2. 'Orman amen/ajman. planlarınım tayin 
ettiği yıllık ieta ille fiili istihsal adasındaki 
(muhtelif sdbepler dolayısıyle alınamayan) fay-
dalaınab/iılir kısmın ünetimıe katılması ı'lçiıı; 

a) (Oırman Geımeıl Müdüıil'üğü, kendi yol 
makinelieTİniiîi yetmediği ahvalde dışaırd;a:n, kira 
iilo -makin/e temin (edecektir. 

<b) lOrıınan. Genel Müdürlüğünün yol yapı
mı çakışmalarında Y. S. E. ile yapmakta olduğu 
işbirliği artı mi arak devamı, 'edecektir. 

c) Yol yapTmı ve bakımı çaıiışımalarrıında 
Orman Gıencıl Müdürlüğüne yardımı bakımımdan 
Karayolları limkâniHari bilir kene daha, incelene
cektir. 

d) Omılan Bakanlığımın ihtiyacı olan. ma
kine ve taşıtlardı satın alîınaibiimcsi için Maliye 
Bakanağında, öncelikle döviz tahsis edii^eoek ve 
gen'ektiğinde istihsale matuf yatımım aktarma
ları Devlet Planilamıia. Teşkilâtınca süratle ince
leni: p ona nıa çaktır. 

ie) (Onmam. Bakbnllığıirıea Ormıam İşletmıeılıe-H 
,'iıinin gerek yol yapım ve bakımı ve gcinekse 
taşıimıa yönünden nerelerde ve ne gilbi ihtiyaç -
ilan olduğu tespit ledirJere'k Y. S. E. ve Kairtayol-
.]ara ıGenjel Müdürlükilerir.ıe bildirilecektir. 

3. (Onmam İşllctniıele rinde yap:ı\ın istihsal
den mahallî ihtiyaç 'dışında, olan fazla, miktarın 
diğer ihtiyâç yerlerine tahsisimde Doğu ve Gü
ney - Doğu iMerine öııeelik 'tamımeaktı'r. 

4. /Doğu ve Güney - 'Doğu iıKıeıritme yapıla
cak tahsislerin, nıalkliye masrafla.'m'nda ucuzluk 
temini bakımındlain 'en yakın O'nmam İş^etmiele-
riııulen sağlanmasına çalışılacaktın'.. 

r). |Oı*maıına yakın ihtiyaç yerlerime tahsis 
cdilecıeik odun fiyatlara la/rtırılmak ve Doğu ve 
Günıey - Doğu Anadolu illilerine yapılacak tah-
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sis fiyatlarında indirme yapmak suretiyle fi
yat 'dengesi sağ'ıanınasma cailışılacaktıir. 

•ti., Eıneırji ve Taibiî Kaynakliar Bakanlığın
ca, Doğu ve Güney - Doğu iiılilıeıriıne.' -geıçıen yılla 
ııisbetle daiha faz;!ıa tahsis yapıılıacak'tır ve yapı
lanı taıksidie'ran Zıaimtani'n.da tüketimi yıerilte'rıine 
ıtlaşturıılmlası için valililik1]er ıbir keır'e daiha uyarı-
laeaıktır. 

T. Enerji ve Tabiî Kayıiiaiklıaır Bakaınhği'n-
cia, 1972 yılı üretim tertibinden i'azlia yapılla-
eak istihsalim ihtiyaç yerltorin'e tahsislinde' kışı 
sert ve uzun gecen Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu ^bölgesinle öncelik tanınacaktır. 

:8. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Biaıkıaıulığıin-
ca, Erzineua Çilhoroz Linyit kömürü Siabasılniin 
rödıavans mıu'kabil.i T. K. İ. ye devıii süratılieı ger-
ıcekıl eştirilecek, bmradaın elde ediılen toz kö.mür-
lorin 'bıiriket imali ile dıeğeı4endiirilim!esi sure
tiyle Doğu 'bölgesi için (kısmi 'bir fayda sağlan
ması temin edilecektir. 

;9. Enerji ve Tıalbiî Kaynfaıklaır Bakanlığımca, 
kömür ürieten. 'özel sektörle Ağustos somunda 
yapülıaıcak toplantı neticesi tespit olııınıaealk ah-
tiyaç. ve tedfoilrılcr ilgili bakanlıklarca, yerime-
.getirjiliecektiiır. 

10. İTahsis edilen kömür'l-eriin zaımıamıindaı çe
kilmesini engelleyen mlalhlalM problem ilerdin çö
zü mlıeınmesi için Ticaret Bıalkaınilığı iılle Maliye 
Bakanlığı anasında işibiır'lüği yapılacaıktır.. 

.11.. iMalJiye B'akamtıği'nca kayniak temin 
edildiği takdirde Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu'ya, daha ucuz kömi.ir tali sis edilecektir. 
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il'2. iDoğu ve Güney - Doğu içıin örn/emi badız 
buılunlaın, Doğu ve Güney - Doğudaıki kayıııak-
'lardamı yfaıkıt ihtiyacını lelkomomıüik olarak sağla
mak ve T. K. 1. ye yeni kömür nezerv .s/alhıallları 
kazan durabilmek ımıalksıadıylıe 'M. T. A. ea, yapı-
ıllaeak aıraştırmaıliairıin gerektirdiği 24 26*5 000 
!TL. ödemek jMaıliye Baıakniliiğü'nca slapalnıaeak-
tiir*. 

ilo. Enerji ve Taıbiiî Kaymaklar Bıakanluğı 
'Özfel ve Resmî (Sektörün, yoü! yapımı ve Ibaiknnıı-
na ilişkin 'ihtiyaçlarını, mevki, imama!' ve yol 
uaunıluk'iaırania göne tespit ederek müzıalhaıret ba
kımımdan Biayındı'rlı'k, Köy işleri ve ûVliallüye 
ıbaikanlıılklıatnına hi'ldirecek'tiır. 

14. Bayındırlık Bakanlığınca, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki Sımak asfaltit yatakların
dan kısa bir süre içinde daiha büyük oranda ya
rarlanılması hususunda bu sahadaki üretimi sınır
layan yol protolemi mümkün olan en kısa bir sü
rede halledilecektir. 

15. Yukarda öngörülen tedbirlerin yerine 
getirilmesinde bu maddelerde sözü geçen bakan
lıklar dışındaki bakanlıklar da kendilerine dü
şen hizmetlere öncelik vereceklerdir. 

16. Diğer uzun vadeli tedbirler üzerindeki 
ıteknisyenlerce yapılan çalışmalara 4 Eylül 1972 
ıgünü saat 14,00'te Orman Bakanlığında j^apıla-
cak toplantıda devam olunacaktır. 

2 1 . 8.1972 

Bayındırlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Köy İşleri Bakanı 

Orman Bakanı 

— 196 — 



••• * v ' . 

• 

M. Meclisi! 

.̂  200 milyon, liralık yem 

m 

Tunceli 
Kara 
Malatya 
Hatay 
Gaziantep 
Konya 

.Urfa . 
Muş 
tgel 
Erzincan 
Güımüş-flıane 
Van 
Siirt 
Ağrı 

"' Niğde 
r "••"•• K . M a r a ş 

Erzurum 
Adana 
Elâzığ 
Mardin 
Adıyaman 
BinıgöT 
Diyarbakır 
Bitlis 

-. 'Toplam 
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ve yemeklik kredisiniin iller üzerinden tevzi listesi 

Yom kredisi 

2 755 000 
8 925 000 
2 730 000 

500 000 
5-500 000 

10 100 000 
20 085 000 
10 000 000 
2 950 000 
2 850 000 

500 000 
1 700 000 
1 840 000 
3 725 000 

500 000 
500 000 

8 885 000 
500 000 
600 000 

.6 120 000 
2 880 000 
2 685 000 
3 450 000 
1 900 000 

102 000 000 

Yemeklik 
kredisi 

1 152 779 
9 224 840 
3 819 390 
1 607 141 

11 547 240 
3 339 484 

26 743 002 
2 082 045 

10 461 703 
313 629 

— 
772 250 

— 
1 153 580 
1 403 933 
1 111 460 

17 195 
360 243 
460 634 

4 499 658 
3 558 515 
1 118 068 

481 005 
— 

83 775 734 

-

Not: Fevkalâde hallerde kullanılmak üzere 14 625 266 TL. rezerv 

-
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Toplam 

3 927 779 
18 149 840 

6 549 390 
2 107 141 

16 747 240 
13 493 484 
46 828 002 
12 082 045 
13 411 703 
3 163 629 

500 000 
2 472 250 
1 840 000 
4 878 580 
1 903 933 
İ 611 460 
8 872 195 

860 243 
1 060 643 

10 619 '658 
6 238 515 
3 803 Ö68 
3 931 605 
1 900 000 

185 375 734 

mevcuttur. 

-

-
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3. •— \Kırşehir [Milletvekili \Memduh Erde-
mir'in, 1965 - SX973 fytUan ' wamnda sendika w 
federasyonlara kayıtlı işçi sayısına dair. sorusu 
ve lEnerji \ve \Ta)bn kaynaklar ' IBakanı Cahit 
Kayra \ve "Çalışma, \Bakani Önder (S&v'tn yazılı 
cevapları (7/47) \ ( 

29 . 1 . 1974 

.Millet' Meclisi Başkanlığına 

Konu : Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet- Meclisi Başkanlığına 
İliği : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğünün 6 , 2 . 1974 ve• 1 . 3 . 1974 gün, 7/47 -
308/3636 sayhlı yazıları. 

[ Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
«1965 - 197i3 yıllan armmi& enerji iş bolunda 
çalışan işçilerin sendikalılılk durmları» ile ilgili 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş-

I* tur. 

iBiliginize arz ederim. 

€afiıit Kayra 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 

Kırşehir Milletvekilli ıMemiduh Endenıir'in, 1965-
1973 yılları arasında lEırerji iş kolumda çalışan 
işçilerin sendikalılık durumları» ile ilgili yazdı 

soru önergesi cevaibıdır. 

ISoru : 

Elektrik, Gaz, Su Enerji iş kollarının inşaat, 
üretim, iletim ve dağıtım işlerinde çalışan işçi
lerin 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
197(2 ve 1973 yılları sonu itilbariyle adetlerinin 
ve bu senelerde hangi sendifoa veya federasyona 
ne kadar işçinin -kayıtlı bulunduğunun Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı Ee Çalışma Bakan
lığı tarafından ayrı ayrı yazıh olarak cevaplan
dırılmalarına emirlerinizi arz ederim. 

Cevap : 

iEnerji konusunda faaliyet gösteren Bakanlı
ğımız bağlı ve ilgili kuruluşlarından Elektrik İş
leri Etoüt İdaresi Genel Direktörlüğü ile Devlet 
Su İşleri ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel 
iMüdüriöklerinide çalışan işçilerin sendikalılık 
durumları ilişik listelerde gösterilmiştir. 

Özü : Yazılı sıoru 
Elektrik, Gazr Su Enerji iş kollarının: inşaat, 

üretim, iletim ve dağıtım işlerinde çalışan işçi
lerin 1965, 19(66y 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972 ve 1973 yılları sonu itibariyle adetlerinin 
ve bu senelerde hanjgi sendika veya federasyona 
ne kadar işçinin kayıtlı bulunduğunun Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Ba
kanlığı tarafından ayrı ayrı yazılı olarak cevap-
landırıillmalarına emirlerinizi arz ederim. 

iSaygılarımla. 
Kırşehir Mfldtvdkili 

Memduh Erdemir 
T. C. 

Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Bakanlığı 8 . 3 . 1974 

Sayı : 112/053. 7/127 - 9398 
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Elekltrik İşleri Eitüt İdaresi Besisi Müdiir'MjHiHİ© çalışan İsçilerin sen'diıkalılık durumları 

Seaıd'&ak işçi sayısı 
Yıllar Sendikasız işçi MADEN - İŞ TEZa.ÜKö4Ş GES-İŞ TES-İŞ YEKÛN 

1965 
1966 
1967 
ıl968 
1069 
1970 
1971 
1972 
1973 

1 , 1 . . 

— < 
. 
i 

. . 

' ı ıc 

119 
İ M 
169 
— 
— 
— 
•— 
— 
•—.. 

183 
188-

—. 
—« 
—. 
—. 
— 
• — . 

— 

—. 
249 
265 
291 
270 

— 
2 
1 

—. 
— 

164 
164 
192 
451 
461 
450 

302 
342 
418 
429 
455 
462 
451 
463 
451 

Not : tt. 1967 •yılında Ges - İş Sendikasına üye olan 249 işçiden 5 işçi aynı zamanda Tez - Büro 
îş Sendikasına da üye. 

2. 1968 yılında Tes - İş Sendikasına üye olan 164 işçiden 20 işçi aynı zamanda Maden - İş 
Sendifoamna da üye. 

3. 1969 yılında Tes - 1§ Sendikasına üye olan 164 işçiden 10 işçi aym zamanda Maden - İş 
Sendikasına da üye. 

4. 1971 yılında Tes - İş Semdikastna üye olan 451 işçiden 5 işçi aynı zamanda Ges - İş Sen
dikasına da üye. 

Devleit Su İşleri G-enel Müdürlüğünde çalışan işçilerin sendikalılık durumları 

Yılar 

19@5 
1966 

ımı 
1968 
î#©9 
1970 
1971 
1972 
1973 

Seaıdikalı 
işçi sayısı 

10 847 
11 931 
11 977 
13 $53 
13 im 
13 7G6 
12 773 
16 402 
16 046 

T̂ eJs - İş 

4 484 

9 116 

10 704 
10 944 

•O-es - İş 

7 674 

8 603 

5 373 
5 1718 

(DSİ 
Enerjf 

- İs 
- î ş 

1 916 

1 024 

639 
536 

Basın - İş 

93 

78 

66 
74 

109 — 
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1. — Tüm yıllar için sendikalı işçilerin üye 
^ııltınidüHan sendikalara göre' dağıbmını tes
pit etmek mümkün olamamıştır. 

2 . — Sendikamız işçi bulunmamaktadır. 
3. — 19G8 - 1970 - 1972 ve 1973 yıllarındaki1 

sendikalı işçi sayısı daimî ve emanet kloımiısıyo-
nu işçilerini kaıpsamaıktadır. • . 

4. — Diğer yıllardaki sendikalı işçi sayısı 
yalnız daimî işçileridir. 

6. — işçilerin sendikalara göre dağılımı ra
kamlarının toplamının, sendikalı işçi sayısından 
fazla oluşu, işçilerden bir kısmının her iki sen
dikaya birden üye bulunmaları sebebiyledir. 

'Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü^'inde ıçalışan «işçilerin sendikalılık durumları 

Toplam 

Yıllar 

1965 
1966 
1067 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

sayısı 

i3 175 
3 389 
4 326 
6 470 
16 323 
6 '578 
7 024 
7 905 
9 053 

Tes-lş 

2 070 
2 124 
2 337 
3 007 
3 383 
3 307 
3 923 
4 435 
6 765 

Eli!t4ş 

264 
292 
561 
710 
773 
— 
— 
—, 
— 

Tek-lş 

— 1 

,—, 
•—. 
—. 
— 

800 
957 

1 240 
1 521 

pı-lş 

. s 

< 
.' 

1 340 
1 554 

u _ 

— 
— 
. 

Yıllar 

1965 
1966 
1.967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

sayısı 

i3 175 
3 389 
4 326 
5 470 
16 323 
<6 '578 
7 024 
7 905 
9 053 

Tes-lş 

2 070 
2 124 
2 337 
3 007 
3 383 
3 307 
3 923 
4 435 
6 765 

Eli!t4ş 

264 
292 
561 
710 
773 
— 
— 
—, 
— 

Tek-lş 

— 1 

,—, 
•—. 
—. 
— 

800 
957 

1 240 
1 521 

pı-lş 

. s 

< 
i 

1 340 
1 554 

u _ 

— 
— 
. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 11.3.1974 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Şayi : 1014 -1/2482 

ACELE 

Tüı&lyo Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : 6 . 2 .1974 ıtarüı ve Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/47-308/3535 
sayılı buyruk. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erdemir 
tarafından Başkanlığınız kanaliyle Bakanlığımıza 
yöneltilen; «1965 - 1973 yılları itiıb&rıyle elelldtrik, 
g&z, su, emerji uşkollamnın inşaat, üretim, (iletim 
ve dağıtım işlerinde çalışan işçilerin sayısı ile bu 
üşçilerden kaç tanesinin (hangi Sendika veya fede-

Ges-İş Eş-lş ?ek-Tes-lş Ses-lş Yol-İş 

31 810 
54 919 

215 , 1 213 
368 ~ 
308 — 
,274 ~ 
470 — 
'267 — 
420 . _ • 

rasyon'a üye olduklarının bildirilmesi» ne il'işkin 
ilgide ıkayııblı yazınız eki sora önergesi (incelendi. 

Istenileın bilgiler çıkarılırken, önergede (belir
tildiği üzere elektrik, 'gaz, şu ve 'enerji adları al
tında 'ayrı ayrı ^kolları olmadığından, 17.10.1971 
tarih ve 13989 sayılı B'eömî GazeJtede yayımlana
rak yürürlüğe giren Işkollan Yöne'tai'eliğiniin, yu
karıda sayılan İşleri de içeren 20 sıra numaralı 
«Enerji» işkolu esas 'alınmıştır. Yukarıda sayı
lan işlerde çalışanlardan Bakanlığımızca sadece 
sendikalı işçi sayıları bilindiğinden bu işlerdeki 
sendikasız işçi sayısı verilememiştir. 

1970 yılından önce, sendikaların üye sayıla
rını Çalışma Bakanlığına 'bildirmekle yükümlü ol
duklarına dair mevzuatta herhangi bir hüküm bu
lunmadığından işçi ve işveren meslekî 'teşekkülle
ri vo 'bunların sahip 'oldukları üye sayıları 1970 

; < — . - 4 5 
— 305 — 

1 673 524 — 
1 674 — — 
1 963 ' — 

— — 347 

— 200 — 



U. M e c M B : 51 12 . 3 . 1974 0 : 1 

y a n d a n sonra saptanmaya başlanmıştır. 274 sa
yılı Sendikalar Kanununun 9 ncu maddesine 1970 
yılınca 1317 sayılı Kanunla eklenen 5 nci ibend 
hüktoıü sendikalara, üye sayılarım her yılbaşı dti-
barıyl'e Bakanlığımıza bildirme konusunda bir 
yükümlülük getirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle 
1963 - 1969 yıllarını kapayan istem yerine g<eti-
ril'ömıemlştir. .. 

1970 ve sonraki yıllar 'itibariyle İşkolları Yö-
neıtmellğinin 20 sıra numaralı işkolunda 'kurulu 
Sendika ve «Sendikalı lişçi sayılan «meslekî teşek
küllerin bildirdikleri 'sayılar üzerinden derlene-
<rek ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize iarz ©derim. 

Önder Sav 
Çalışma Bakanı 

1970 - 1973 yıllarında işkolları Yönetmeliği
nin 20 ısıra numaralı enerji işkolunda kurulu 
federasyonlar, sendikalar vıe bu sendikalara 
üye işçi sayılan. 

Talblo I - Bir .federasyona bağlı olmayan işçi 
sendikaları ve üye işçi sayıları. 

(Sendika Bu sendikalara 
Yıllar sayısı üye işçi sayısı 

1970 35 86 744 
1971 25 31 506 
1972 19 35 119 
197(3 (X) 18 26 477 

Talblo II - Bir federasyona bağlı olan işçi 
sendikaları ve bunlara üye işçi sayısı. 

Federasyona Federasyona 
üye bağlı 

Federasyon Sendika sendikalara 
Yıllar sayısı sayısı üye işçi sayısı 

1970 1 24 
1971 1 29 
1972 1 31 
1973 (X)ı 1 32 

Tablo III - Bir federasyona üye olan veya ol
mayan toplam sendika ve sendikalı işçi sayıları. 

Yıllar 

1970 
1971 
1972 
1973 

'Toplam 
sendika 

sayısı 

59 
54 
50 
50 

Toplam 
sendikalı 
işçi sayısı 

107 273 
61 487 
67 489 
61 126-

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Kuruçeşme Kömür Tevzi Deposundaki 
kömür kantarına dair \sorusu ve .Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam \Cahit Kayra'nın yazılı ceva
bı. (7/49) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını riea ederim. 

ıSaygılarumla. 
6 . 2 . 1974 

Beşit Üliker 
İstanbul Milletvekili 

iSoru : 
Kömür Tevzii Müessesesi İstanbul Kuruçeş

me tevzii deposunda kömür kantarı 3 metre ka
dar yüksek bir noktaya konmuştur. Kömür alı
cıları tarafından kantar gö raim emekte, halk 
açık bir şekilde ne kadar kömür aldığını bilme
mektedir. Halik bu durumdan kuşku duymak
tadır ve şikâyetçidir. Her türlü tartının alıcı 
tarafından görülmıesi ve kontrol edilmesi ola
ğandır ve kanunidir. 

Kuruçeşme kömür tevzii deposundaki tartı
nın halk tarafından kolaylıkla görünür biçim
de yaptırılmasının sağlanması düşünülmekte 
midir? 

(X) 1973 yılına ait sayısal bilgiler halen 
derlenmektedir. Bu yıla ait bilgiler derlenirken 
1973 yılı sonu itibariyle üye sayılarını bildiren 
sendikaların üye sayıları ile henüz bildirimde 
bulunmayan sendikaların .1972 yılına ait üye sa
yıları esas alınmıştır. 

20 529 
29 981 
32 370 
34 649 
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T. C. I 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 8 . 3 . 1974 

(Bakanlığı 
Sayı : 112/0ı53.8/115-9142 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in j^azılı soru önergesi 
Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına J 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğünün 12 . 2 . 1974 gün ve 7/49-351/3859 sa
yılı yazıları, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «İstan
bul Kuruçeşme kömür tevzi deposundaki kö
mür-kantarı» ile ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. ı 

Bilgilerin'ize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Caihit Kayra 

İstanbul Milletvekilli •Rıeşit. Ülker'in «lİistanbul 
Kuruçleşmıe Kömür Tevzii Deposundaki kömür 
kantarı» ile aıligiılii yazdı soru önergesi cevabıdır. 

iSoıru : • 
Kömür Tidvzi Müessesesi İstanbul Kuruçeş

me Tevzi Deposun da 'kömür kamtaırı 3 metne ikaı-
dar yüksek Ibiır noktaya konmuştur. Kömür alı
cıları tarafundan kantar ıgörülmemefcte, haılk 
laçak bir sekilide ne k'aıdaır kömür aMığınti) bil
memektedir,, Halk bu durumdan kuşku duy- I 
maktadıır ve şikâyetçidir. Her türlü tartınım | 
lalncı taraflından görülmesi ve kontrol cdMmıesi. 
olağandur ve kanunidir. 

(KuTuçeşmıe Kömür Tıevai Deposundaki tar
tınım baılk tarafımdan koılaylıklla (görünür bdıçtiım- I 
de yaptıinlmasınıın sağlanması düşünülmiGkte ] 
imidir? ] 

Cevap : 1 
Eskiden Kömür 'Satış ve Tevzi Müessesesi I 

(îstanlbül Kuruçeşme Kömür Tevzi Deposundan I 
kalka teslim ediilien kok kömürîleırii kantar külü- j 
Ibeuarinde mevcut eî baskül'1/eiri ile tairtıüarak ve- I 
ri'kmekt&ydi1. Bu amıeîiyede, kömür, '-kantar ku- I 
dübeşi yanındaki eleklerde amele tarafından j 
leilerumleiktte bilâhare çavailyeilıeirıe do>lduruilüp kan^ 1 
tarda tıar-tıldıktan sonra amelle yardumiylıe müş- 1 
teri vasıtasına yüklenmekte idi. I 

Ancak Ibu hizmetin ifası sılrasmda istihkak 
sahipleri tarafından çeşitli şikâyetler vaki ol
makta ve bu meyanda, kömürün amıelelleree 
fiyi letöeramjsdiği, tozlu olarak verildiği anıeilıeler | 
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taraf ından üstihkak sahiplerioden paina fetesıdi-
ği g'lbi iddia ve isnatlar vukubıılmaMaydı. 

ıMüştcFİler'n tevaM eden şikâyetlerini ve ayni; 
zamanda vatandaşların yağışlı havalarda kantar 
önünde beklemelerindeki mahzur ve müşkülât 
nazara alınarak, işin daha hassas ve seri şekil
de yürümesini de temünen, /aınrihm depoya slot-
ral! kanltiar'Iar yaptırılmış bülunımafctiadıır.! Bu 
kantajnliaira loder vasıtasıyle konan kok kömür
leri müteharrik bant üzerinden etleküje eöeınıdik-
ten soniria tozsuz öllaınak kadtıaım döküllınıelkte vet 
bumda tartısı yapulldaktan sonra, fcam'baırdiaaı 
doğrudan doğruya müşterii vasıtasıinıa yükltenj-
ilmektedir.. Bu amteilıiyıe de 3 - 4 dakika gıilbli kısa 
'bir zamanda cereyan edip tamamlkınımıakbadifr. 

Haılieın sotrel fcantarüaır üzıerinde «isteyenler 
tartıyı kontta! (edebilir» ibaresini muthevi bir 
tabela 'mevcuttur. İstihkak sahibindin tatntu hu-
ısusumda herhangi bir tereddüt mevcut olduğu 
takdirde, istihkak sakiihi ilgiiM memur tatraflın-
dan deinhal otomatik kantara ıgötÜTtüllteırıek kö-
ımür müşterıi huzurunda ikinci bıir defa daha 
taırtıya tabii tutulmaktadır. 

(Sünede oırtaiaıma olanak 70 - 80 bin ton kok 
kömürü teslimatı vatandaşı'laim bu ş>ekilde yapı'l-
ımakta 'ölüp söz konusu işuibe üle ilgili' oJlaırak bu-
ıgüno feadaır bu hususta herihangi ihir şikâyet vu-
vulhuümıaımiiş, hatta ımıakaılliem' yıapılaaı kontrıcd-
rlaırda vatandaşların memnumiyetlleırûmi ilzhıar *et-
ımıekte oldukliaırı öğremiilımoş bülunıımaktaidıır. 

Hatta bu ta.rz yüklemeideki .memnuni^teirten 
idot!la;yı aynı sistemin Ankara'da da ta-'tibild dü
şünülmektedir. 

5. — MÎI§ Milletvekili A. Hamdi Çel&bi'nin, 
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu ülerine kurak
lık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut ÖzaVm yazılı cevabı. 
(7/56) 

Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Saym Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması (hususun
da delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

LMUŞ Milletvekili 
A. Hamdı Çelebi 

II. İİ973 yılında Doğu ve Güneydoğu ille
rindeki kuraklık nedeniyle ilgili Bakanlık tem
silcilerinin mahallen yaptıkları hasar tespit ra-
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poplarıma, neftkeadnde 24 ile j e m l k ve yemeklik 
yardımımın, yapılacağı ilân edilmiş vilâyetlerden 
ihtiyaç listeleri istenmişti. 

2% Aradan, uzun zaman geçmesine rağmen 
hufgüne kadar seçim. Iböllgem olan Muş ve mül
hakatına hiejbir yardım yapılmamış ilgili Bakan-
iuklar mezdinde yaptığımız takipler bir netice 
vermeyerek, •oyalama siyaseti ıgüdülmüştür. 

3. Hükümetim yardım vaadi hasar tespit ça
lışmaları ve kışın erken gelmesi çiftçilerimizi 
müşkül durumda (bırakmış ıgeçimleri hayvancı
lığa (bağlı bulunan Muş 'köylüsü hayatî bir me
sele karşısında bulunmakta, hayvanları yemsiz-
îikteıı mahvo-lmakta millî servet elden çıkmak--
tadm 

4. Hükümetin hu hususta ne 'gibi tedbirler 
ittihaz ettiğinin, hakikati halde ıbir yardım ya
pılıp yapılmadığının yardım yapılacaksa mevsi
min ıgjözönünde bulundurularak en kısa bir za
manda ve en seri vasıtalarla mahalline ulaştırıl
ması yapılmayacaksa 'kesin olarak 'bildirilmesi
ni' bu durum karşısında vatandaşlarımızı ümide 
sevkeden (bu yüzden hayvanlarının elden çıkar
mayıp kendilerini büyük zarara duçar bırakan 
Hükümet yetkilileri hakkında ne gibi bir mua-
mtekr yapılacaktır. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
No: 7/56, 194/24813-194 

21 . 2 . 1974 

Başbakanlığa 

İlgi : a) 14 .1 .1974 tarih ve ı&/94'94/2483 
sayılı yazımız. 

b) '19.1.1974 tarih ve 77.304/398 sayılı 
yazınız. 

Mu% Milletvekili A. ıHamdi Çelebi; Doğu ve 
Güneydoğu illerine kuraklık nedeniyle yapıla
cak yardımlara dair ve makamınıza yöneltilen 
sözlü sorusunu, Millet Meclisinin 20 . 2 . 1974 ta
rihli 43 nteü 'Birleşiminde yazılı soruya çevirmiş
tir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün S'6 ncı maddesi 
gereğince 20 ıgün içinde cevaplandırılı 
ca ederim. 

İmasını ri-

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı! 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 120 
6 . 3 . 1974 

Konu : Muş Milletvekili A. Hamdi 
Çelebinin önergesi hk. 

Milleti Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa hitalben yazılan $1.2.1974 

ıgün ve 7/56-194/2483 sayılı yazı. 

1973 yılında 'Doğu ve Güneydoğu illerine 
kuraklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair; 
Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi tarafından 
'Sayın Başbakana yöneltilen tarafımızdan cevap
landırılması tensip olunan ve sözlü soru iken 
Millet Meclisinin 43 ncü 'oturumunda yazılı so
ruya çevrilen önengesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice 'sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

1973 yılında Doğu ve Güney Doğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Muş 
Milletvekili Sn. Hamdi Çelebi'nin Sayın Başba-
ıkana yönelttiği yazılı soru önergesi ile ilişkin 

cevap 

Geçen ilkbaharda Güney, Güney Doğu ve Do
ğu Anadolu yeter miktarda yağış alamadığından 
Iburalarda kuraklık başlamıştı. Bu bölgelerde ya
şayan çiftçilerin büyük bir kısmı geçimlerini hay
vancılıktan temin ettiklerinden kuraklık nede
niyle yem sıkıntısına mâruz kalmışlardır. Bunun 
önlenmesi ve çiftçilerimizi hayvan yemi sıkıntı
larından kurtarmak için çalışmalara Temmuz ve 
Ağustos aylarından itibaren başlanılmış ve aşa
ğıdaki tedbirler alınmıştır. 

1. Yurdumuzun hayvan yemi bol olan böîıge-
lerinden kuraklık çekilen bölgelerine dahil 24 
il'e ucuz tarife ile yem ve yemeklik nakli için 
3 , 9 . 1973 gün ve 7/7079 sayılı Kararname 
ile Devlet Demiryollarınca indirimli tarife 
15 . 4 . 1974 tarihine kadar geçerli olmak üze
re uygulanmaya konulmuştur. 

2. Kuraklık bölgesine dahil il ve ilçelerde 
zarar nispeti % 50'nin üstünde olan ve bu yüz-
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den işletmelerini yürütemeyecek hale gelmiş 
(bulunan çiftçilere yardım yapılması hakkında 
14 . 6 . 1973 gün ve 7/6658 sayılı Kararname çı-
karılmışltır. 

ıBuna göre T. C. Ziraat Bankasınca yemek
lik buğday temini için 200 milyon, hayvan yemi 
temini içinde 200 milyon olmak: üzere 400 milyon 
liralık kredi açılması ve borçlu olanların da 
borçlarının iki yıl müddetle ertelenmesi karar
laştırılmış idi. Ancak T. C. Ziraalt Bankasının 
'kaynak bulamaması sebebiyle bu miktar kredi 
bidayeten açılamamış, (bilâıhara temin edilen 200 
milyon liralık kredi kuraklık gören il ve ilçe
lere gönderilmiştir. Muş İline yaipılan tahsise 
ait cetvel ekilidir. 

13. Devlet Üreitme Çiftlikleri tarafından 
kuraklık çeken bölgelere dağıtılmak üzere ha
zırlanan 5 000 ton sap, ihtiyacı olan çiftçilere 
dağıtılmıştır. 

4. Topralk Mahsulleri Ofisince 100 000 ton 
arpa ithal edilmiş ve bu bölge çiftçilerine tev
ziatı başlamıştır. 

6. Et ve Balık Kurumu Kombinaları -çift
çinin elinden çıkarmalk zorunda kaldığı hay
vanları değer fiyatına satmalmaya devam et
mektedir. 

7. Yem fabrikalarımız gelişme ve üretim 
artışına hızla devam etmektedir. Bu meyamda: Er
zurum irinde mevcut Yem Fabrikamız sadece 
(bu bölgenin sanayi yemi ihtiyacını karşılama ça
bası içindedir. Ayrıca Kars ve Sivas İllerinde 
işltdrakli olaralk kurulmuş bulunan yem fabrika
ları çok kısa bir süre sonra faaliyete geçirilerek 
Doğu bölgemize sanayi yemi yardımında bulu
nacaklardır. 

Bundan başka, Bingöl'de iştirakli olarafc, 
Van - Tatvan, Doğubeyazıt, Mardin - Kızıltepe, 
Diyarbakır ve E*Lâzığ illerinde 1973 yılında in
şaatına başlanan yeni yem fabrikaları 1074 yılı 
sonunda faaliyete geçirilerelk bu illerimizin ve 
civarının sanayi yemi ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışacaklardır. 

1973 yılı kuraklığı memleketimizin önemli 
bir kısmını etlkisi altımda bulundurduğundan ve 
kredi yardımının zamanında ve yeterli bir sekil
ide işler hale (getirilememesi yüzünden yukarıda 
sıralanan tedbirler bültün çiftçilerimizin ihtiyaç
larının karşılanmasına yeterli olamamıştır. 

^(Not : 200 \Milyon liralık \yem lve /yemeklik 
kredisinin iller üzerinden \te-vzi listesi . eklidir.) 

İlcjesi 

Muş iline ikuraıklıik nedeniyle yapılan yardım 

Yemlik Yemdklffik 
I. 100 Mİ. II. 100 Mİ. I. 100 Mİ. II 100 Mİ. Toplam 

Merfeez 
Bulanık 
Varto 
Malazgirt 

Toplanı 

2 785 000 
2 165 000 
2 270 000 
2 780 000 

10 000 000 

. 
• — 

.— 
— 

, 
— 

694 015 
— 

694 015 

— 
il 388 030 

—, 

1 128 240 

2 785 000 
2 1165 000. 
4 352 045 
2 780 000 

12 082 045 
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200 milyon liralık yem. ve yemeklik kredisinin iller üzenindeın tevzi listesi 

Yemeklik 
İli Yem kredisi Ikredisii Toplam 

' Tunoelj 
Kars 
Malatya 
Hatay 
Gaziantep 
Konya 
'ürf-a 
Muş 
İçel 
Erzdıneıan 
Gümüşhane 
Van 
Siirt 
Ağrı 
Niğde 
K. Manas 
Erzurum 
Adana 
Elâzığ 
Mardin 
Adıyaman 
Bingöl 
Diyarbakır 
Bitlis 

2 
8 
755 000 
925 000 

2 730 00O 

5 
500 000 
500 000 

10 100ı 000 
20 085 000' 
10 000 000 
2 950 000 
2 850 000 

1 
1 
o 
o 

8 

6 
2 
2 
3 
1 

500 000 
70» 000 
840 000 
725 000 
500 000 
500 000 
885 000 
500 000 
600 000 
120 000 
880 000 
685 000 
4.50, 000 
900 000 

1 
9 
3 
1 
11 
3 
26 

152 779 
224 840 
819 390 
607 141 
547 240 
339: 484 
743 002 

2 082 045 
10 461 703 

1 
1 
1 

4 
3 
1-

313 629 
— 

772 250 
— 

153 580 
403 933 
111 460 
17 195 
360 243 
460 634 
499 658 
558 515 
118 068 
481 005 

—, 

o o 
18 
6 
2 
16 
13 
46 
12 
13 
o o 

2 
1 
4 
1 
1 
8 

1 
10 
6 
>> 
3 
1 

927 779 
149 840 
549 390 
107 141 
747 240 
493 484 
828 002 
082 045 
411 703 
163 629 
500 000 
472 250 
840 000 
,878 580 
903 933 
611 460 
872 195 
860 243 
060 643 
619 658 
238 515 
803 068 
931 605 
900 000 

Toplam 102 000 000 83 775 734 185 375 734 

Not : Fevkalâde hallerde kullamlmak üzere 14 625 266 TL. rezerv mevcuttur. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1974 ISaik 

Salaıt •: 15,00 

,1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

'SUNUŞLARI 
1. — MiIldtveildlMlerindn iandiç mesâi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAÖAK İŞLER 

3 
$EÇİM 

il. — Kamlisyonlardaiki açık üyeilffikleıre se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK IİŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MEfCLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

ISÖZLÜ (SORULAR 
1. —> Gazifântep Milletvekili l'braıhim Tiort-

oğılfu'ıuum Gaziantep'in su sikıntısıınan gideril
mesinle dıadır Enerji ve Tabiî Kaynakla/r Baka
nından sözilü soru önergesi (6/39) (*) 
. 2. — Çorum Milletvekilli Eteim Eken'dn tuz 

fâyıatiaıraınıa yapıfllan zaımlllaüia dadr1 Gümırük ve 
Tekel Bakanımdan sözlü soru önergesi '{6/49) 
(*) 

,3. — Manisa Mdiliîıetvelkili 'Süleyman Tünce!' 
din, Ege <ekici tütün piyasası açalmladan öncıe Ba-
kaınüaikça tütün randınıanüialrın/ıin açıklanıp açık
lanmayacağına dair. Gümrük ve Tekel Baka
mından. sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — istanbul Millfetvekdlli Doğan Öztume' 
un, işçilerin koauüt kredisine daliır Çaıllşmia Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/20 ) 

5. — Urfıa Mdüeitvekıilli öellâl Paydaş'ıin, Ur-
ma - Smruş dllçıesi Aügöz köyünde mıeydana ge-
<len oflaya dair îçdşılletrd] Bakanımdan sözlü soru 
önengesii (6/124) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kııirıııliuşillarındaiki israfın önlennıfesdnıe 
dladır Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsail'ın, 
iTürik Hava Yollarının p l o t ihtiyacına dair 
Ulaştırma Balkanından süzdü soru ömıergesi 
(6/27) . ' • 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi 'Geılebi, 

inlin, gemici olîaralk tayin edilen ilkokul: öğret
menlerine daür Mil î Eğitim Balkanından sözlü 
soru önıeırigesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Gele-
M'ndlns, 19150 yılından ıevveıl eni/ekli ©tonilaimn öz
lük hakUaıranıa dair Malryie Bakanından sö'zılÜ 
soru öneirıgesi (0/29) 

dO. — İçjel MdılletvdkiiİJi İbrahim Göktepie'nin, 
Içjeıl'in bazı ilçelerinin t-eılievizyon yayın sashası 
idinde bırakılmasına dair Başbakandan sözlü 
sar-u önıerıgesi (6/3Ö) 

01. — Çanakkale Milletvekilli O. Orhan 
öaımeri'nin, peynir üretim ve tükett'ımdinıe dair 
Ticaret Balkanından sıözlü soırıu önetigesi (6/31) 

112. — Mardin MMletvekiöi Talât Oğuz'un», 
toprialk tevzii komisyonlarına dıaio* Köy îşillelral 
,ve Koopıenatd'flljer Ba(kanından sözlü soru ömer-
:ges.ii(6/32) 

13. — Mardin Milletvekilli Talât Oğuz'un, 
teminindeki igüç'lüfc ziammına dadir Başbakan
dan sözlü sonu önıerıgesi (6;/3l3) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataıöv'ün> 

MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34) 

15. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazıen-
cdır'in, Bdirugöl diline ayrılan imanı kadrolarıma 
dair Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/35) m 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca söz
lü soruya çevrilmiştir. 
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16. — İstanbul Milletvekilli 1. Eehmi Guma-

(lııoğlu'ınun, Zeytinyağı slkandailiınıa dalir Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) 

İ17. — D e n M Mliletvtekili Sami Arsılan'ın,-
Karatların Memetllıerıi (adlı tiyatro oyununa daiır 
Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/37) 

,1'8. —• İstanbul Milletvekilli Geuıül Yavîaiş'm, 
hâk'iım; ve saveılllara dair AdaiM Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/318) 

ıl9. — Antıalyta Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
öğretmeınlie'rie dair Miılllî Eğdtiım Balkanından 
sözlü soırfu önergesi (6/41) 

20. — Burdur MilHeitveikirtıi Ali dSan!ıtaınK 

Türkiye Şdkar fabrikalarında uygulaman ihafte 
yönteminle dalir Sanayi ve 'Teknoloji Bakanın
dan sözlü soıru önergesi (6/42) 

21. — Kastamonu Millletvelkiilji Mielhdü Kes
kin'im Orman muhafaza ımıenıurlaırına- dailr Or
man Balkanından sözılü soıru önergesi 06/43) 

22. — İstanbul Milletvekili GniiHhis, Mankut' 
Un, ıev kadınlarının sosyal güvenlik hıaiklıaımma 
dair Barbakandan «sözlü soıru önergesi (6/44) 

23. — îçea Milletvekilli Irlbaibim Oökbepe'nân, 
(TRT Oeımel Müdürünün tayinine dair Bfcuşb akam
dan sözlü soru önergesi (6/45) 

ı24. — iSaikarya Milletvekili) ;Niadir Lâtif Is-
ilâm'ın 'bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı ıilie ımlilletekviJlii do'kunuilımtazilık dosyalarına 
dalir Adaillet Baafcnından sözlü soru önergesi, 
(6/46) 

25. — Kocaeli MiilllietvefcilİL iSledat A'kay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve ımute-
mıeıtilieırtine dair Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

,126.. — İstanbul Milletvekili Mustafa Balrlfar' 
in, Kamu Araştıırma Kurumlarına dair Devlet 
Bakanından sözılü soru önergesi 06/50) 

27. — İstanbul MililfetveıilklÜ Mustafa Paırlıaır7 

in, Elbistan Tiermlifc 'Santralıma, daıik* Malülye ve 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önıörgesli (6/5)1) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Barlar' 
in, İsça dövizlerinle dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/52) 

29, — İstanbul Milletvekilli Mustafa Barlar' 
-un, Devlletlıeıştiriilen özel yükselk okullara dailr 
Mıi/lilî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi 
06/63) 

,30. —ı ISamsun Mi/liletvekiil llyas Kılıç'in, 
(Samsun'da kuruilacıaİk televizyon fetasy onuna 
dair Turizm ve 'Tanıtma Bakanından sözlü so
ıru ön/eirıgesi (6/54) 

,3)1. — ISivas Milletvekilli Enver Akova'nın, 
İSüvas iil'ine bağlı bazı Üçle kıarayölliamına dai|r 
Bayındırlık B,akanından sözlü »oru önergesi 
•(•6/55) 

ı32. — ISlivas Mllietveıkillıi Enver Akovia'nın, 
4 demir - çıelik falbriafcsının ikuruil)maisnnöi dair 
iSaınayi ve Teknoloji Balkanımdan sözlü, soru 
önergesi (6/5ı6) 

133. — Kars Mıiletvelküli Hasıan Yııldıırıımı'ın, 
Kars Devliet Hastanesinin doktor olhtiyacına 
daıir Sağlık ve ISosyaıl Yardım Bakanındıan sötz-
1Ü soru önergesi (6/57) 

$4. — Kars MıilIlletiveikiM; Hasan Yaldıraim'ıın, 
Kars'ın Çilidir ilçıeısdme ibağlu Kultkalle nahiyeıstini' 
Hamak lillçıesinie bağllaıyaclak olan yolun yapılma
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/58) 

7 ' 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

ı'X il. — İsparta MıilıHetveikiR'L Süleyman De-
ımiinejl ve 214 arikaıdaşıınıin T. O. Anayasasının 
68 nei imıaddiesiiııjin değiştilrdılmieısine ve r'efeiran-
dumlla (kabul <edillfan geıei'eıi 11 nei maddesinin 
kaldırılmasına dair Anayasa değişjikliiği teklifi 
i'De Zonguldak Mâleıtvekillli Bülent E©evilt ve 215 
laırlkadaşının, T. C. Anayasasına bir geçici mad
de 'eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Ko
ndisyonu raporu (2/67, 2/114) (IS. ISfayısı : 19) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 3 . .1974) 

2. — 21 Haziran 1-927 tarüMi ve 11)1,1 sayıih. 
Askerlik Kanununun 59 ncu mıaddıesMin degiş-
ttüniilnuesi hakkımda Ikanun tasaırıısa: ve Miilflî ISa-
vunma Komisyonu napoıru (1/47) (IS. ISayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . !3 . (1974) 


