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İfüHUküer 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELENvKÂ&ITLAR 

Sayfa 
687 

687:688 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA iSUNUŞLARI 688,708,710 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Tarım ve lOrman komisyonların
dan çekildiğine dair önergesi (4/174) 688 

2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Maliye, Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi (4/173) 688:689 

3. — Edirne Milletvekili Cevat Bayın'-
m, Kitaplık Karma Komisyonumdan çekil
diğine dair önergesi (4/172) 689 

4. — Konya, Milletvekili Necati Ka-
laycıoğlu'nun, îmar-tskân ve Köy İş
leri komisyonlarından çekildiğine dair 
önergesi (4/175) 689 

5. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
SeydiIbeyoğluto.un, (6/79) sayılı sözlü so
rusunu geri aldığına dair 'önergesi (6/79, 
4/177) 689 

6. — ISinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, (6/67) sayılı ©özlü sorusunun ya-

Sayfa 
zıh soruya çevrilmesine 
(6/67, 7/565) 

dair önergesi 

7. — Mara§ Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Elbistan - Nurihak dağında ara
nan (gerillâ kampı) Ihakkımdaki yazılı so
rusunu geri aldığına dair önergesi. 

689 

689 

8. — Millet Meclisi daimî komisyonla
rındaki açık üyeliklere seçim. 689:691 

9. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaftan'in, 6/173 sayılı sözlü soru öner
gesini geri aldığına dair önergesi (6/173, 
4/176) 708:710 

10. — Uşak Milletvekili Fahri TJğrasız-
oğlu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı üze
rine 9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim ça
lışmalarına son vermesi gereken özel yük
sek okulların bir >çözüme (bağlanabilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına 'dair öner
gesi (8/36) 710:711 

11. — ttçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, tarihî eser kaçakçılığının Önlenmesi 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/15) 711:727 
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Sayfa 
IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 091,727 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 691 
1. — İstanbul Milletvekili (Reşit Ülker'

in, 27 Ekim 1969 tarihli IGünaydın (Gazete
sinde yayımlanan mektuba dair 'Adalet 
ve İçişleri bakanlarından slözlü (sorusu 
(6/7) 691 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 10 Kasım 1969 tarihinde yayımla
nan televizyon ıpriOgramına ve yapılan taiçık 
oturuma İdair (Başbakandan sözlü isorusu 
(6/10) 691 

3. — Ankara Milletvekili Osman ISo-
ğukpınar'ın, ISosyal (Sigortalar Kurumu 
tarafımdan ısağlığa zararlı ilâç muibayaa 
edilip edilmediğine dair 'Çalışma 'Bakamın
dan ©özlü isorusu (6/12) 691 

4. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/13) 691 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçe
sinde dağıtılan tohumluk buğdaya dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/14) 691 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al-
pasan'm, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan 
ve inşa halinde bulunan Erkek Sanat Ens
titülerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/15) 691 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sos
yalizasyon eksiklerinin giderilmesine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/16) 691,702:705 

8. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, 657 sayılı Kanunun uygulanma
sına ve kamu hizmetleri için alınan perso
nel ile bunların istihdamlarına dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı'mn, sözlü cevabı (6/17) 691:693 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 693 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilme
sine dair sorusu ve İmar ve îskân Bakanı 

Sayfa 
Selâhattin Babüroğlunun sözlü cevabı 
(6/19) 693:694 

11. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın 
Başbakan tarafından açıklanan Hükümet 
programındaki yatırımlara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/22) 694:695 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden ma
aş alacaklar için yapılan çalışmalara dair 
Maliye ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 695 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun 
bucağı arasındaki yolun asfaltlanmasına 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş'm sözlü cevabı (6/24) 695 

14. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gül-
lüoğlu'mm, çiftçilerin yeteri kadar zirai 
kred'ye kavuşmaları için bir Kooperatif
ler Bankasının kurulmasına ve traktör 
plasmanı politikasına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/25) 695 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'
ye gönderilen Amerikalılara dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun, söz
lü cevabı (6/26) 695:697 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun^ Sivas sınırları dahilin
deki Bozkurt köprüsünün inşasına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/27) 697 

17. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan 
NATO tatbikatında zarara uğrıyan köy
lülere dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/29) 697 

18. — izmir Milletvekili Talât Orhoıı'-
un, izmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey 
karayolu'nun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) 697 

19. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir süt fabrikasına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 697 

20. — izmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçele
rinden geçen Bakırçay'm meydana getir
diği taşkınlara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/32) 697 
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8ayfa 
21. — İzmir Milletvekili Burhanettin 

Asutay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbika
tına dair Çalışma Bakanından sözlü so
fusu (6/33) 697 

•22. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Günaydın Gazetesinin Ankara bü
rosuna yapılan tecavüze dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/35) 698 

23. — Manisa Milletvekili Veli Bakır-
lı'nın, Ege tütün piyasasının ne zaman açı
lacağına ve mahsullerin değerlendirilme
sine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/36) 698 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhan'-
un, İzmir Ticaret gazetesinde yayımlanan 
«Mesuliyeti kim yüklenecek» başlıklı 
makaleye dair Başbakan ve Ticaret ba
kanlarından sözlü sorusu (6/37) 698 

25. — Afyon Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir gölleri
nin meydana getirdiği taşkınların önlen
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/39) 698 

26. — İzmir Milletvekili Kemal Ön-
der'in, Ege tütün piyasasının açılmasına 
ve mahsulün değerlendirilmesine dair soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in, sözlü cevabı (6/40) 698:699 

27. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in, Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme 
suyu ve yol ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından »özlü sorusu (6/44) 699 

28. — ISinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcı
larına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Halûk Arık'ın sözlü cevabı (6/45) 699:701 

29. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in, ıSinop'un Boyabat ilçesi ceza evi
ne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 701 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 'Günaydın Gazetesinin Ankara bü
rosuna yapılan tecavüze ve Yazı İşleri 
Müdürünün eşine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/47) 701:702 

— 685 

Sayfa 
31. — ISinop Milletvekili Hilmi îşgü-

zar'ın, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 
bâzı köylerin yollarının yapımına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/49) 702 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim öz-
türk'ün, Kalkınma Plânında yer alan, 
«İdareyi yeniden düzenleme» konusundaki 
uygulamaya ve yapılan çalışmalara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/51) 702 

33. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, iSivasta bir Ticaret 
Borsası kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/52) 702 

34. — (Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köyleri
nin yollarının yapılmasına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/53) 702 

35. — iSivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, yurdumuzda kurulması 
düşünülen üniversitelere dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/54) 702 

36. — 'Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'-
ın, gümrüklerde foekliyen ithal mallarına 
dair Maliye ve Gümrük ve Tekel bakan
larından sözlü sorusu (6/55) 702 

37. — İstanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'ın, Cumtaiyet savcılarının duru
muna dair Adalet Bakanından sözlü soru
su (6/56) 702 

38. — İçel Milletvekili Turhan özgü-
ner'in, sel felâketine uğrıyan Çukurova'-
daki köylere dair imar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/57) 702 

39. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'-
ın, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 
«Bin temel eser» e dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/58) 702 

40. — Samsun Milletvekili İlyas Kı-
lıç'ın, Samsun'da (açılmak üzere olan güb
re fabrikasına alınacak işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/59) 702 

41. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar'ın, halk sağlığı bakımından sa-
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Sayfa 
kmcalı olan bâzı tarım ilâçlarına dair 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/60) 702 

42. — Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar'ın, halk sağlığı bakımından sa
kıncalı olan bâzı tarım ilâçlarına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/61) 705 

43. — iSiıuop Milletvekili Hilmi işgni-
zar'm, 326 sayılı Kanunun tatbikatından 
mağdur olan eğitmenlere dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/62) 705 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m Ilgın ilçesi Diğrek köyünün orman 
içinden başka bir mıntakaya nakline dair 
Köy Meri Bakanından sözlü sorusu (6/63) 705 

45. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Hazinenin mülkiyet ve tasarrufu al
tında bulunan ziraate elverişli topraklara 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/64) 705 

46. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Akşehir ve Beyşehir gölleri için yapı
lan çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/65) 705: 

706 
47. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'-

ın, İçel'in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/66) 706 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgii-
zar'm, Cumhuriyet iSavcılarının tâyin ve 
nakillerine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/67) 706 

49. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lun'un, Hastaş ve iştiraklerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/74) 706 

50. — Maraş Milletvekili ibrahim öz-
türk'ün, Maraş Devlet hastanelerinde ne 
kadar uzman hekimin vazife gördüğüne 
dair sorusu ve Sağlık ve iSosyal Yardım 
Bakanı Türkân Akyol'un sözlü cevabı. 
(6/75) 706:707 

B) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 727 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 7 Şubat 1969 ve 1101 sayılı Kanu
na ait kararnamenin yayımlanıp yayım-

Sayfa 
lanmadığına dair Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı (Sait Naci Ergin'in yazılı 
cevabı (7/489) 727:728 

2. — Yozgat Milletvekili ismet Kapı
sız'm, Ankara - Erzurum 2 numaralı Dev
let yolunun Boğazlıyan - Kayseri güzergâ
hının ne zaman asfaltlanacağına dair so
rusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu ile Bayındırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'm yazılı cevapları (7/490) 728:729 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan 
Değerin, 28 Mart 1970 tarihinde Kütah
ya iline bağlı bâzı ilçe ve köylerde dep
remden zarar gören vatandaşların durum
larına ve yaptırılan konutlara dair sorusu 
ve İmar ve iskân Bakanı Selâhıattin Ba-
büroğlu'nun yazılı cevabı (7/506) 729:733 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
m, ağırlık kontrolünün uygulanmasiyle 
meydana gelen, taşıma fiyatlarındaki ar
tışın önlenmesine dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı ce
vabı (7/509) 733:734 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buy
rukçu 'nun, Yuva projesi adı altında El
malı kazası Yuva köyünde inşa edilmiş 
bulunan sulama tesisine dair sorusu ve 
Köy işleri Bakanı Cevdet Aykan'ın ya
zılı cevabı (7/517) 734:737 

6. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak ili Ereğli - Alaplı 
bucağı Orman Bölge Şefinin başka yere 
nakli ile Aptipaşa'ya bir Bölge Şefliği 
kadrosunun verilme isteğine dair sorusu 
ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın ya
zılı cevabı (7/535) 737:738 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak'a «bağlı Kurucaşile 
ve Tekkeönü ilçelerinde mendirek ve ba
lıkçı barınağı yapılmasına dair .Başba
kandan sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş'ın yazılı cevabı (6/73) 
(7/543) 738:739 

8. — Maraş Milletvekili Nejat Çuha
dar'm, Maraş'ta inşa edilen Orman Mu
hafaza Okulunun ne zaman faaliyete ge
çeceğine dair sorusu ve Orman Bakanı 
Selâhattin İnal'm yazılı cevabı (7/544) 739:740 

_ 686 — 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakam Ferid Melen'e Adalet Bakam İsmail 
Arar'm, ve 

Dışdışleri Bakanı Osman Olcay'a ıda Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın, 
vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Sosyal Hizmet Kurumu Kuruluş Kanunu, 
1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici bir 

madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 
341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teşki
lât Kanununa geçici üç madde eklenmesine dair 
8 . 8 . 1961 tarih ve 342 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması, 

Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma 
Kurumu, 

Genel Sağlık Sigortası, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve 
Otel, motel, han ve pansiyonlarda oturan ve 

çalışanlar ile bina kapıcılarının kimliklerinin 
bildirilmesi hakkındaki kanun tasarılarının ge
ri gönderilmelerine dair Başbakanlık tezkerele
ri okundu ve adı geçen kanun tasarılarının ge
ri verildikleri bildirildi. 

A. P. Grup IBaşkanvekillerinin, Plân Ko

misyonundaki gruplarına ait bir fazla üyeliğin 
boşaltılmasını temin için izmir Milletvekili 
Mustafa Akan'a ait istifa dilekçesinin eldi ola
rak sunulduğuna dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Grup Başkanvekillerinin, Pazartesi günleri 
hacim itibariyle büyük tasan ve tekliflerin, 
Çarşamba günleri sorularla genel görüşme ve 
araştırmaların, Perşembe ve Cuma günleri de 
önemleri ve sıraları Başkanlıkça tesbit oluna
cak tasarı ve tekliflerin görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
üç asıl ve 1 yedek üyelik için yapılan seçjm so-. 
nucunda hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlı-
yamadığı bildirildi. 

İş Kanunu tasarısının 62 nci maddesine ka
dar olan kısım görüşüldü ve kabul olundu. 

2 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Boğan 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — 'Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 

İsrail Başkonsolosu Efraim Eldrom'un Öldürül
mesi karşısında Hükümetin bâzı diplomatik fa

aliyetlerine devam edip etmiyeceğine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/516) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir tfyesi 

Mehmet Oüler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi Sanayi Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 334 ve 22; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1374 ve 1374 e ek) 

2. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 335) 

— 687 — 
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3. — '6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ıek kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 

Konseyi Kararının onaylanmasının uygun (bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/109) (S. Sa
yısı : 336) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 nci Birleşiı 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere baş
lıyoruz. 

Gründeme geçmeden evvel (bir hususu arz 
edeceğim, komisyonların teşekkülü ile ilgili 
seçimlerimiz vardır. 

Başkanlıkça alman prensip kararına ıgföre 
gündem dışı tSöz taleplerinin münhasıran Çar
şamba günü kullanılması hususu kararlaştırıl
mıştır. Gündem dışı söz imkânlarını sağladığı
mız bir 'esnada sayın milletvekilleri 'Genel Ku
ruldan ayrılırlarsa, çjok (önemli ibulunan ko
misyon ıseçimlerinin ikmali yapılamıyacaktır. 
Bu hususu arz (ediyorum. (Gündem dışı sözler-

ııını açıyorum. 
den sonra, (gündeme geçer geçmez ısieçjimleri dek. 
lâre edeceğim, arz ederim. 

AHMET (ŞENER (Trabzon) — Seçimlerin 
yapılması hususunda Meclisten hür karar ala
lım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze Iğöre mümkün de
ğil, ıgündeme geçmeden ıseçimi yapamıyacağım. 

Efendim, Başkanlık (bir Ihususu şu şekilde 
tashih edecektir : Bugün gündem dışı konuş
malara imkân vermiyeceğim, yarın bu imkânı 
kullanacağım, fakat genel prensip Çarşamba 
günleridir. Bu 'seçimler ıdolayısiyle bugüne 
mahsus bu şekilde hareket ediyorum ve günde
me geçiyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Tarım ve Orman komisyonlarından çekildiğine 
dair önergesi. (4/174) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifalarla il
gili önergeler vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Orman Komisyonlarından 

ettiğime bilgilerinizi rica eder, saygılar 
nm. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

istifa 
suna-

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
'edilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
%n, Maliye, Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/173) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Komisyonundan istifa (ettiğimi bil

gilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 
5. — Edirne Milletvekili Cevat Smjm'm, Ki

taplık Karma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/172) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kitaplık Karma Komisyonundan istifa et

tiğimi {bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Edirne 
Cevat Sayın 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz (olunmuştur. 

4. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu'-
nun, İmar ve İskân ile Köy İşleri komisyonla-
nndan çekildiğine dair önergesi. ("4/175) 

Millet MecBsi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum İmar ve İskân ve 'Köy İş

leri "komisyonlarındaki (görevlimden istifa edi
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 

5. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
bcyoğlu'nun, 6/79 sayılı sözlü sorusunu geri al
dığına, dair önergesi. (6/79, 4/177) 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

ıMillet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin (sorular, gensorular ve genel gö

rüşme) Hasmının '55 nci isır asındaki Kastamonu 
Orman Başmüdürüne ait (6/79) islöızlü Boru 
önergemi, gördüğüm lüzum üzerine ıgeri alı
yorum. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Kastamonu 

Mehmet Seydübeyoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz lolunmuştur. 
6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'tn, 

6/67 sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya çev
rilmesine dair önergesi. (6/67, 7/565) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bö

lümünün 49 ncu sırasında yer alan Cumhuri
yet »avcılarının tâyin ve nakil işleri ile ilgili 
sıözlü sorumun yazılı soruya 'çevrilmesini arz 
ve taleibederim. 

•Sinop 
Hilmi Işıgüzar 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Elbistan - Nurhak dağında aranan (Gerillâ 
kampı) hakkındaki yazılı sorusunu geri alığına 
dair öenergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Elbistan, - Nurhak dağında aranan (Gerillâ 

kampı) hakkında 29 . 5 . 1971 tarihinde ver
miş olduğum yazılı sloru önergemi geri alıyo
rum. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 
Maraş 

İbrahim öztürfk 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 
8. — Millet Meclisi daimî komisyonlarında

ki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Komisyon seçimlerine geçiyo

ruz. 
Millet Meclisi komisyonlarında açık bula

nan üyelikleri arz ediyorum. 
Anayasa Komisyonunda A. P. Grulpu kon

tenjanına ait 1 üyelik, C H. P. Grupuna ait 1 
üyelik. 

Bayındırlık: Komisyonunda A. P. Grupuna 
ait 2 üyelik. 

Dilekçe Komisyonunda A. P. Grupuna ait 
1 üyelik, C. H. P. Grupuna ait 1 üyelik, M. G. 
P. Grupuna ait 1 ülyelik, bağımsızlara ait 1 üye
lik. 

Dışişleri Komisyonunda A. P. Grupuna ait 
1 üyelik, C. H. P. Grupuna ait 2 üyelik. 

Enerji Komisyonunda A. P. Grupuna ait 1 
üyelik. 

Gençlik ve Spor Komisyonunda A. P. Gru
puna ait 1 üyelik, M. G. P. Grupuna ait 1 üye
lik. 

İçişleri Komisyonunda C. H P. Grupuna ait 
2 üyelik. 

İmar ve İskân Komisyonunda A. P. Grupu
na ait 1 üyelik, C. H. P. Grupuna ait 1 üyelik, 
D. P. Grupuna ait 1 üyelik, M. G. P. Grupuna 
ait 1 üyelik. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda 
A. P. Grupuna ait 2 üyelik, C. H. P. Grupuna 
ait 1 üyelik, D. P. Grupuna ait 2 üyelik, Ba
ğımsızlara ait 2 üyelik. 

Kitaplık Komisyonunda C. H. P. Grupuna 
ait 1 üyelik. 
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Köy işleri Komisyonunda C. H. P. Grupu-
na ait 1 üyelik, D. P. Grupuna ait 1 üyelik. 

Maliye Komisyonunda A. P. Grupuna 2 üye
lik, 0. H. P. Grupuna 1 üyelik, D. P. Grupuna 
1 üyelik. 

Millî Eğitim Komisyonunda A. P. Grupuna 
1 üyelik, C. H. P. Grupuna 1 üyelik. 

Millî Savunma Komisyonunda C. H. P. Gru
puna 1 üyelik. 

Plân Komisyonunda O. H. P. Grupuna 2 
üyelik, D. P. Grupuna 1 üyelik, Bağımsızlara 
1 üyelik. 

iSayıştay Komisyonunda A. P. Grupuna 2 
üyelik, M. G. P. Grupuna 1 üyelik. 

Orman Komisyonunda 0. H. P. Grupuna 1 
üyelik. 

Tanım Komisyonunda A. P. Grupuna 1 üye
lik, C. H. P. Grupuna 1 üyelik. 

Turizm Komisyonunda A. P. Grupuna 1 üye
lik. 

1 numaralı Araştırma Komisyonunda A. P. 
Grupuna 1 üyelik için seçim yapılacaktır. 

Zarflar dağıtılmıştır; yalnız bâzı adaylar 
fazladır. Meselâ bağımsızlar için ayrılan (1) 
adedi yerine 3 aday vardır; Plân Komisyonun
da, Dilekçe Komisyonunda da 2 aday gösteril
miştir. Bu husus sonuçla neticelenecektir. Bâ
zı komisyonlar için de gruplar isim vermedik
lerinden yerleri açık toırakıiknıştır. 

ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, bağımsızlara ayrılan yerlere isimler 
yazılmıştır. Bu isimler hanıgi usule göre tes-
bit edilmiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsi müracaatları üzerine lis
teye konulmuştur efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Dilekçe Komisyonuna Adalet Partisi 
aday göstermemiştir. Şimdi adayımızı arz edi
yoruz: Bu komisyona adayımız Sayın İlhami 
Ertem'dir. 

BAŞKAN — Bir hususu Genel Kurula arz 
edeceğim; Dilekçe Komisyonunda Adalet Parti
si 1 üyelik için aday göstermemiştir ve dağıtı
lan listede nokta nokta geçmiştir. Bu kere Sa
yın Grup Beis vekili, ilhami Ertemin Dilekçe 
Komisyonuna Adalet Partisi Grupundan aday 
olduğunu ifade etmiştir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Plân Komisyo
nu adaylığından vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, Plân Ko
misyonunda bağımsız adaylığa talibolduğunu 
ifade etmiştir. Bu kere bu adaylıktan feragat 
ettiğini ifade ediyorlar. 

Bağımsızlardan iki aday kalmıştır bu liste
de. 

MUSTAFA TiMiSi (Sivas) — Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Komisyonundaki adaylığım
dan istifa ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Timisi Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinde bağımsızlara ait iki üye
likten birine adaylığına koymuş bulunuyorlardı, 
bu kere vazgeçtiklerini ifade ediyorlar. 

HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Plân Komisyonundaki adaylığımdan 
vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haydar özdemir de Plân 
Komisyonundaki adaylığından feragat ettiğini 
ifade ediyor. Bu suretle Sayın İbrahim öztürk 
tek aday olarak kalmış bulunuyor dağıtılan lis
tede. Tabiî, Genel Kurul başka bir bağımsız 
aday üzerinde de durabilir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Millî Güven 
Partisinden aday gösterilmemiş efendim. 

BAŞKAN — Aday göstermemişler efendim. 
Bütün seçimlerin bir arada yapılması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. H. P. Grupunca Dilekçe Komisyonuna 
aday gösterilmiş bulunan Mustafa Ok da yazılı 
olarak bu komisyondaki adaylığından feragat 
ettiğini ifade etmektedir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, istifa müessesesi vardır. Madem ki aday 
gösterilmişlerdir, seçimlerden sonra istifa ede
bilirler. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulu fuzuli 
işgal etmeme yönünden arkadaşlarımız bu şe
kilde hareket ediyorlardır. 

Tasnif komisyonunun üç kişilik üyelerini se
çiyoruz. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan? Buradalar. 
Sayın Nurettin Ok? Buradalar. 
Sayın Mehmet Emin Durul? Yok. 
Sayın Demir Sorguç? Yok. 
Sayın Rasim Cinisli? Yok. 
Sayın Şinasi Osma? Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Şengüler? Yok. 
Sayın Hüsamettin Uslu? Burada. 
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Oy verme işlemi için ad çekiyorum: Erdem 
Ocak (Gaziantep) ten başlanacaktır. 

(Gaziantep milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın mil-

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker izinli olduğu 
için yok, Sayın İçişleri Bakanı burada. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Yok. Başbakan 
adına cevap verecek olan Devlet Bakanı Sayın 
Doğan Kitaplı burada. Bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpınar? 
Yok. Sayın Bakan buradalar. Bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar? Yok. Sayın 
Bakan buradalar. Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan? Yok. 
Sayın Bakan adına cevap verecek Devlet Baka
nı Sayın Kitaplı buradalar. Soru düşmüştür. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanındım sözlü sorusu (6/15) 
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letvekili? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 

veçhile iki saat süreyle sözlü sorular, bilâhara 
da araştırma ve gensoru önergeleri üzerinde gö
rüşme yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? yok. Bakan 
adına cevap verecek Devlet Bakanı Sayın Ki
taplı buradalar. Soru düşmüştür. 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siiri'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Oktay? Yok. Sayın Ba
kan buradalar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Doğan Kitaplı'nın sözlü cevabı (6/17) 

BAŞKAN — Sayın öztürk buradalar. Sayın 
Başbakan adına cevap verecek Devlet Bakanı 
Sayın Kitaplı buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 
13 .11.1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Hükümet Başkanımızın aşağıda dört 

madde içinde açıklanan hususlarda Yüce Mecli
si aydınlatmasında fayda ve zorunluk bulundu
ğu düşünülmektedir. (Sözlü olarak) 

Gereğini saygı ile arz ve rica ederim. 
Maraş Milletvekili 
ibrahim öztürk 

Memleketimizin anadâvalarının başında bu
lunan Personel Reformunun biran önce gerçek
leştirilmesi zorunluğu bütün milletçe benimsen
miştir. Bunun geciktirilmesi, kamu vicdanında 
her geçen gün idarenin prestijini ve ona güveni 
süratle azaltmaktadır. 

Devlet hizmetlerinin ve Hükümet program
larının millî çıkarlara uygun olarak ancak, ka
mu görevlilerince gerçekleştirileceği gerçeği bu 
kanunun öncelikle ele alınmasını zorunlu kıl
maktadır. 

IV - SORULAR VE CEVAPLAR. 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kal
kınma ve gelişme plânları ve programlarını ba
şarı ile uygulamak istiyen birçok memleketler, 
bu hamlelerin gerçekleşmesini ancak ve ancak 
personel idaresi ve genel idarede gerekli re
formların yapılmasında bulmaktadırlar. 

Bu konuda Yüce Meclislerden çıkarak ka
nunlaşmış metinlerde bu zoruniuk kabul edilmiş 
ve genel idaredeki reform konusunda ise, Za-
tıâlinizin de katıldığı mehtap projesi çalışma
ları, uygulama yol esaslarını başarı ile ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Bu bakımlardan; 
1. Personel Kanunu olarak isim yapan 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulan
ması konusunda ne düşünülmektedir? 

2. Kamu Ihizmetlerine eleman alımında 
mevcut isistem yerine kişilerin sahip bulunduk
ları nitelikleri '(Öğrenim, tecrübe, beceri ka
biliyeti, dil bilgisi... v. b.) esas alan ve yine 
bunların mesleklerinde yukarı derece (sorum
luluk mevkilerine yükselişlerinde liyakat ilke
lerine uymayı zorunlu kılan objektif bir siste
min kabulü hususundaki düşünceleriniz neler
idir ve bu yoldaki çalışmalarımız ne durumda
dır? 

3. Çeşitli kamu 'hizmetleri için yetiştirile
rek işe alınmış bulunan personelin yetişmiş 
bulundukları sahalar dışında istihdam edilme
mesi veya başka bir deyimle bu sahalardan 
çekilerek gerçek hizmet alanlarına alınmaları 
için uygulanması düşünülen tedbirler nelerdir 

4. Kamu hizmetlerinin sorumluları olarak 
istihdam olunan perisionele objektif bir fücret 
ödeme eyilimiıne yönelinmesi düşünülmekte mi
dir? Yaptıkları hizmeti aynı olan personele me
mur, yevmiyeli teknik 'personel, sözleşmeli per
sonel, ücretli personel (D, E, IS, N ve benzeri 
cetveller) adları altında çok farklı Hicret öde
melerine devamda bir sakınca ve zarar mütalâa 
edilmekte ise Ibu kayırıcı sistemden hangi ted
birlerle ayrılmak düşünülmektedir? 

BAŞKAN — ©aşbakaın adına cevap verecek 
Devlet Bakanı ISayın (Doğan Kitaplı, buyurun. 

DEVLET 'BAKANI (DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın (Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Öztürk, '057 sayılı Kanunun derpiş 
ettiği memur istihdam politikasının ine şekil
de yürütülmesinin düşünüldüğü hakkında, eski 
olmasına rağmen aktüalitesini devam «ettiren 
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bir is'özlü soru takdim etmiştir. Burada personel 
reformunun yapılıp yapılmıyaıoağıindan bahse
dilmiştir, bunu Ibekliyen zümremin tazyikinden 
bahsedilmiştir. 

Malûmuâliniz, 1827 sayılı Kanunla 657 sa
yılı Kanunun, değiştirilmesi suretiyle bir re
form çalışması yapılmıştır. Ancak, Hükümet 
programında belirtildiği (gibi, bunun taksıyan 
yönlerinin tashihi yolunda Hükümetimizce ya
pılan çalışma halen ısoin safhasına gelmiş bulun
maktadır. Bu, sadece aksıyan yönlerin tashihi 
yolundaki çalışmadır. Bunun yanında bu refor
mu geliştirici Imahiyette, ileriye muzaf çalışma
lar da yapılmaktadır. 

Yine Hükümet programımızda idarede (re
form yapacağımız derpiş edilmiştir ve huzuru
nuzda ifade edilmiştir. Bunun çalışmaları, ki 
kısa devre İçinde (bitirilmesi ımümkün değildir, 
halen devam etmektedir. 

Farklı ödeme imeselesi, imâlûmuâliniz, 1327 
sayılı Kanunla zaten telâfi edilmiştir. Halen 
aynı işte çalışıp farklı ödeme yapılan memur 
statüsü mevcut değildir. Ancak, intibaktan do
layı bâzı şikâyetler vardır. (Onları da, demin 
arz ettiğim espri içerisinde tashih (çalışmaları 
devam etmektedir. 

Memurların 'alım sistemi ve memurların ter-
fiindeki disiplin, 1327 sayılı (Kanun içerisinde 
vardır. Yalnız (bunum tekemmül ettirilmesi için 
lüzumlu yönetmelikler üzerinde Maliye Bakan
lığı ve Personel Dairesince, daha doğrusu, tümü 
ile Hükümet tarafından çalışmalar devam etti
rilmektedir. 

Mâruzâtım bu (kadardır, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın 'ibrahim Öztürk, buyu

run. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Bakanının vermiş olduğu iza

hata teşekkür ederim. Ancak, burada Personel 
Kanununda değişiklik yapan 1327 sayılı Kanu
nun tatbikatı vesilesiyle kısa birkaç maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Barem sisteminden gösterge ve katsayı sis
temine geçilmesini gerektiren ve Türkiye'de 800 
bin memuru ve aileleri ile beraber birkaç milyon 
vatandaşı ilgilendiren böyle bir reform yapılır
ken elbette çok ciddî hesapların yapılması, son 
derece ilmî ve gerçekçi etütlerin icrası gerekir
ken, maalesef asıl ihtisas sahibi olan Devlet 
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Personel Dairesini ihmıal etmek suretiyle, konu
nun Maliye Hakanlığı duvarları arasında ace
leye getirilmek suretiyle böyle bir kanuna f ırsıat 
verilmesi cemiyette büyük çalkantılara ve büyük 
ıstıraplara sebebiyet vermiştir. 

Açıkça ifade etmek isterim ki, memleketi 
12 Marta getiren siyasal bunalımın içinde bu 
657 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe mütedair 
kanunun çok büyük rolü olmuştur. 

Memlekette din adamlarından idare âmirleri
me kadar direnmiyen kimse kalmamıştır. Dev
letin ve Hükümetin mümessili olan valiler ve 
kaymakamlardan tu/tunuz da, Devletin emniyet 
ve asayişinden sorumlu olan ve bu hususta di
rekt görev ıaian polislere kadar herkes bu mev
zuda direnmiştir. 

Düşününüz ki sayın (arkadaşlarım, Devletin 
mümessillerini ve zabıta kuvveterini dahi karşı
sına çıkaran bir zihniyeti ve bir tatbikatı kına
mak bence yerinde bir harekettir. 

Esasen, reformlar birbirine bağlıdır. Devlet 
teşkilâtında bir reorganizasyon yapmadıkça, 
önergemizde de ifade ettiğimiz Mehtap Projesi
nin derpiş etmiş olduğu idari reform, Devlet teş
kilâtında reform yapılmadıkça, buna istmıadede-
cek olan bir personel reformunun reform değil, 
bir deform olduğunu kabul etmek mecburiyeti 
vardır. Nitekim, bilhassa intibaklarda yapılan 
hatalar, personelde ve onların ihtiva ettiği me
mur ailelerinde büyük huzursuzluklara, büyük 
ıstıraplara sebebiyet vermiştir. Bu durum ha
len de devam etmektedir. 

En son meydana gelen (D) cetveline dâhil 
personelin ücret ve maaşlarında tatbikatta yapı
lan hata ise gerçekte affedilmez. Çünkü, bir 
hüsrana sebebiyet vermiştir memur kütleleri 
içinde. Tashihi çok zordur ve bu, husus Dev
let bütçesine, Maliye Bakanının da ifade ettiği 
gibi, bir milyar liralık bir külfet yüklemiştir. 

Binaenaleyh istirhamımız, memlekette bu ka
dar karışıklığa meydan veren böyle bir kanunun 
Mâliye Bakanlığı tarafından değil, Devlet Per
sonel Dairesi tarafından ele alınmak suretiyle 
A dan Z ye kadar tashihi ve Yüce Heyete geti
rilmesi ve böylece gerçekte 800 bdn memuru il
gilendiren böyle bir konuda ıstırapların ve şikâ
yetlerin süratle giderilmesi zarureti temennisiyle 
hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/18) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buradalar. Baş
bakan adına cevap verecek sayın yetkili bulun
mamaktadır. Bu sebeple gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun sözlü cevabı (6/19) 

BAŞKAN — Sayın Çanga? Buradalar. Sa
yın Bakan? Buradalar. 

iSoruyu lokutuyoruım : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum imar ve iskân Bakanı 

tarafından sftzlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

18 . 2 . 1960 
Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Bursa şehir nüfusu yaklaşık olarak, 
üçyüzbini bulmuştur. 

Bursa, memleketimizin sayılı turistik böUge-
lerinden biridir. Tarih şehridir, tabiat şehridir. 
Bursa'nın bir şöhreti de, ayrıca su şehri olarak 
bilimmesinden ileri gelir. 

Oysa, şimdi durum böyle değildir. Bursa, 
bir su şehri değildir artık. O, gürül gürül akan 
sular hayal olmuştur. 

Şehrin içme suyu ihtiyacı had safhaya var
mıştır. 1969 yazını Bursa ve halkı, susuzluk-
tan kırılarak, geçirmiştir. ıBursa'da bugüne ka
dar (böyle T>ir durum görülmemiştir. 

Bursa belediyesinin bütçesi, Bursa şehrinin 
içme suyu konusunu halledecek imkânda de
ğildir. Hükümetin bâzı yetkilileri tarafından, 
bilhassa bu seçim yılında, Bursa şehrinin iıcme 
suyu konusunda, geniş vaitler yapümısştır. 

Bursa şehri şiddetle ve süratle yeni bir iç
me suyu imkânına kavuşturulmak zorundadır. 

Bursa şehrinin içme suyu konusunda yapı
lanı bir hazırlık var mıdır? 

Varsa, bu hazırlık hangi safhadadır? 
işe ne zaman [başlanacak, ne zaman bitiri

lecektir? 
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 

Baibüroğlu, buyurun. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜBJOĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
»ayım üyeleri; 

Bursa, nüfusu buzla artan kentlerimizden 
birisidir. Halen nüfusu 280 hin civarında olup, 
ileride 30 yıl sonra 500 bin nüfusa erişecektir. 
Bu Mamdan su ihtiyacı, hızla gelişen diğer 
şehirlerimiz gibi ağır [basmaktadır. 

Bursa'nın bugünkü ihtiyacı 710 litre/sn dir. 
Sağlanabilen 242 litre/sn dir. Arada kalen 
468 Itre/sn lik kısmının yeniden sağlanması 
gerekmektedir. Bu konuda Devlet Su işleri Ge
nel Müdürlüğü, Doğancı Barajı etütlerini yap
maktadır, Doğancı Barajından su sağlanması 
konusundaki çalışmalar Devlet Su işleri Gene! 
Müdürlüğünde sürdürülüyor. 

Ancak, kentin su ihtiyacımın acele temini yo
lunda iller Bankası da bu konuda çalışmalar 
yapmıştır. 1967 yılında sondaj çalışmaları 
ıbaşlamıış, 1968 yılında flbu bitirilmiş ve 1 mil
yon 100 bin liralık para harcamak suretiyle 
951 metre uzunluğunda 12 kuyu yapılmıştır. 

Aptalmurat mımtakasındaki kuyulardan tak
riben 400 litre/sn ve Aratoayatağı mmtakasm-
dan da 200 litre/sn olmak üzere İhalen 600 lit
re/sn lik su temin olunmuştur. Yeraltı suların
dan temin ©dilem (bu 1600 litre/sn suyun faydalı 
hale getirilmesi ve Işelhre götürülmesi için İller 
Bankası ile Bursa Belediyesi arasında hir an
laşma yapılmış ve (bu projenin 15 mil'yon lira 
tutarında olduğu ortaya (çıkmıştır. 

iller Bankasının 1971 yılı programıma pro
je teklif edilmiş, tesisin kül halinde programa 
alınması için (çalışmalar yapılırken, diğer ta
raftan da belediyece sağlanan imkânlarla Acem
ler semtinde '20 litre/sn lik verimli (bir kuyu
nun (şebekeye (bağlanması işi ele alınmış ve bi
tirilerek 1969 yılında işletmeye açılmıştır. (Bu 
iş için 120 (bin liralık hir para Iharcanımıştır. 

Bursa ışehri, nüfusu işu anda 100 (binin üze
rinde olduğu için, H058 sayılı Kanun gereğince 
içme suyunu Devlet ISu işleri (Genel Müdürlüğü
nün yürütmesi gerekiyor. 'Fakat Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü konuyu geciktirir düşün
cesiyle - daha büyük projelerle meşgul olması, 
biraz evvel arz ettiğim baraj plânlaması dola-
yısiyle - İller Bankası İhalen ıbu konuda devreye 
girmiştir, iller Bankasının imkânları elverdiği 
takdirde, 1972 yılımda (Devlet ISu işleri ile koor-
dineli bir şekilde IBursa içme suyunu, hiç ol

mazsa Bursalıların yakın igeleceğini tatmin ede
cek »şekilde yapılacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — ISaym fÇanga, (buyurun. 
SADRETTİN ÇANGıA (Bursa) — Sayın 

Başkan, saym arkadaşlarım; 
Verdikleri bilgiden dolayı iSayıin İmar ve 

iskân Bakanına teşekkür ederim. 
Ben, 'bu sözlü soruyu aşağı - yukarı^ 1,5 yıl 

önce vermiştim. O zamandan Ibu yana da, Mec
lisin Hükümeti denetleme vasıtalarından biri 
olan siözlü soruların (bu kadar gecikme ile işle
mesi yüzünden ancak (bugün ıcevap almış (bulu
nuyoruz. Bu durum Ihepimiz için ellbette üzücü 
olmaktadır, üstelik konuların gecikmesine se
bebiyet verdiği için aktüalitesini de kaybetmek
tedir bir ölçüde. 

Bu konu ile ilgili olarak verilen bilgiler, 
sözlü soru verildikten (bu yana (bir hayli mesa
fe alındığını göstermektedir. Ancak, konu hu 
vesile ile kürsüye (geldiğine gtöre, (birkaç husu
su da Sayın Bakana arz etmek isterim. 

Doğancı İBarajı 1962 yılında ihaleye çıkarıl
mış, ancak arazinin müsait olmaması sebebiyle 
ikinci "bir iproje yapımı yoluna gidilmişti. O 
günden (bugüne kadar aşağı - yukarı 7 sene geç
miştir. Doğancı Barajı 'üzerindeki çalışmalar 
hâlâ etüt olarak devam iödegelmektedir. 

ikincisi, Bursa ilinin su ihtiyacının, ovada 
artezyen yahut kuyular açmak suretiyle gideril
mesi, esasen dikkat edilmesi lâzımgelen en cid
dî konulardan 'birisidir. Ovada ne kadar artez
yen kuyusu açılıyorsa, bilhassa TJludağdaki su 
kaynaklarının kurumasına sebeboluyor. Muinim 
olan, Bursa şehrinin su ihtiyacını kuyular aç
makla değil, Uludağdaki kaynaklardan istifa
de etmek suretiyle temin etmektir. Nitekim, TJTu-
dağda öteden heri, 'Bursa'nın kuruluşundan bu 
yana su kaynakları (bu yolda kullanılmaktadır. 

Bu vesile ile (Sayın Bakana, verdikleri iza
hattan dolayı tekrar (teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — ISoru 'cevaplandırılmıştır. 

11. — Siirt Milletvekili Âdil Ya§a'nın, Baş
hakem tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/22) 

BAŞKAN — 'Saym Âdil Yaşa... Yok. Baş
bakan adına ıcevap verecek olan ISayın Doğan 
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Kitaplı burada. Bu isebeple, Ibir defaya mehsus 
olmak üzere soru gelecek (birleşime kalmıştır. 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar için 
yapılan çalışmalara \dair Maliye t> e Millî Savun
ma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

BAŞKAN — (Sayın 'Uzuner?.. Yok. Cevap 
verecek Ibakan da yok. ıSoru gelecek 'birleşime 
kalmıştır. 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaV-
%n, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı ara
sındaki yolun asfaltlanmasına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm sözlü ceva
bı (6/24) 

BAŞKAN — İSayın Hayrettin Uysal... Bura
da. Sayın Bakan... Burada, (Soruyu okutuyo
rum : 

21 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki (sorularımın İSayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından »özlü olarak cevaplandırıl-
masında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
ISakarya Milletvekili 

1. Sakarya Akyazı ilçesinin Dokurcun bu
cağı arasındaki Devlet yolunun asfaltlanması 
işi ne zaman yapılacaktır? 

2. Bu yol üzerinde Akyazı ilçesinden 5 ki
lometre mesafede önemli Ibir turistik merkez 
olan Kuzuluk köylü ve kaplıcaları vardır. Yo
lun toz-toprak içinde olması /buraya ilgiyi 
azaltmakta ve diğer taraftan da yol çevresinde 
bulunan köyler halkına 'ürünlerine ızarar olmak
tadır. 

İlk plânda ve acele olarak (bu ö kilometrelik 
yolun asfaltlanması, turistik ve ekonomik geliş
me ve kalkınma Ibakımından büyük önem ka
zanacaktır. 

Bu kısmın asfaltlanması işi Ihangi yıl yapı
lacak ve (bitirilecektir? 

BAŞKAN — (Sayın Bayındırlık Bakanı Ka-
rakaş, [buyurun. 

BAYINDIRLIK (BAKANI OAHİT KARA-
KAŞ '(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Sakarya ilinin Akyazı - (Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair, Sakarya 

Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın sözlü so
rusuna cevap arız ediyorum. 

1. Akyazı - [Dokurcun yolu, asfalt kapla
ma yapımına müsait değildir. Asfaltlanabilmesi 
için evvelâ onarılması ve asfalt yapımına mü
sait 'hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yol, 
1971 programına maalesef alınamamıştır. 

Yollarımız üzerinde envanter ve program 
etüdü 'çalışmaları (halen devam etmektedir. Bu 
çalışmalar sonucunda (belirecek öncelik sırasına 
göre s'öz konusu olan Akyazı - (Dokurcun yolu 
da yapım ve onarım sırasına göre ele alınacak 
ve onu mütaakıp asfalt (çalışması yapılabilecek
tir. 

2. Akyazı'dan 15 kilometre mesafede bir tu
ristik merkez olduğu ifade edilen Kuzuluk kö
yü yolunun asfaltlanabilmesi için Öndelik sıra
sı Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit edi
lecektir. Ödeneğinin de aynı Bakanlık tarafın
dan tefrik edilmesi gerekmektedir. 

Turizm Bakanlığı tarafımdan bu yol için kâ
fi ödenek tefrik edildiği takdirde, Isöz konusu 
yol onarılacak ve asfaltlanaJbilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — İSayın Uysal. 

HAYRETTİN (UYSAL (Sakarya) — Teşek
kür ederim, efendim. 

BAŞKAN — ISoru cevaplandırılmıştır. 

14. — Adana Milletvekili Ali Rıza Oüllüoğ-
lu'nunr ^çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının ku
rulmasına ve traktör plasmanı politikasına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

BAŞKAN — (Sayın Güllüoğlu... Yok. Ce
vap verecek 'olan Sayın (Devlet Bakanı Doğan 
kitaplı buradalar. Soru bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'
ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gönderi
len Amerikalılara dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Hamdi Ömeroğlu'nun sözlü cevabı (6/26) 

BAŞKAN — «Sayın Uysal buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı buradalar. ıSoruyu okutuyor 
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Sa

yın İçişleri, Sayın Dışişleri, Sayın Millî Savunma 
ve Sayın Millî Eğitim bakanları tarafından söz-
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lü olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Ülkemize «barış gönüllüleri» adı altında yıl
lardan beri Amerikalı gençler gönderilmekte ve 
özel olarak yetiştirilmiş Amerikalı Barış Gö
nüllüsü gençler, hiç şüphesiz memleketimizde bâ
zı görev ve işler yapmaktadırlar. Şimdiyedek 
barış günüllüleri üzerinde söylenen ve yazılan 
şeyler hep dikkati çekici ve kuşku verici olmuş
tur. Bu konu üzerinde aydınlığa varmak gerek
mekte olduğu, kanaatindeyim. Bu nedenle; 

1. — Amerikalı barış gönüllüleri Türkiyede 
şimdiye kadar ne gibi işler ve görevler yapmış 
ve yapmaktadırlar? 

2. — Özellikle hangi konular üzerinde ça
lışmışlardır? Ne gibi araştırmalarda bulunmuş
lar ve bu araştırmaları nereye vermiş veya 
göndermişlerdir? 

3. — Amerikalı barış gönüllülerinin Türki-
yemizdeki sayısı ne kadardır? 

4. — Her yıl yeni olarak kaç barış gönüllüsü 
gelmektedir? 

5. — Doğu illerimizde Türkçe bilen barış gö
nüllülerinin kuşku verici davranış ve eylemle
ri tesbit edilmiş midir? 

6. — Amerikalı barış gönüllülerinin bizzat 
Amerikalı bilim adamları tarafından «mânevi 
emperyalizmi» olarak nitelendirilmesi yargısı 
için ne düşünüyorsunuz? 

7. — Barış gönüllülerinin geriye gönderilme
si ve bundan böyle gelmesinin önlenmesi için 
Hükümetin bir görüşü ve kararı var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Ömeroğlu, 
buyurun^ efendim. 

IÇlŞLERÎ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yurdumuzda bulunan barış gönüllüleri hak
kında, Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin 
Uysal tarafından verilen sözlü soru önergesine 
arzı cevabediyorum. 

Türkiyemiz, barış gönüllüleri teşkilâtıyla iş
birliğini düzenliyen anlaşma 27 Ağustos 1962 
tarihinde imzalanmış ve bu anlaşmaya uygun 
olarak ilk gönüllü kafilesi 1963 yılında yurdu
muza gelmiştir. 

Gönüllüler bu tarihten sonra. 1967 senesine 
kadar devam eden devrede, başta İngilizce 

öğretmeni olarak, Millî Eğitim ve toplum kal
kınmasında çalışmak üzere; köy işleri, çocuk 
bakımı ve hemşirelik hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları em
rinde istihdam olunmuşlardır. 

1968 senesinde toplum kalkınması ve hemşi
relik hizmetleri programına son verilmesi lü
zumu üzerine, bu tarihten sonra, daha fazla ya
rarlı oldukları İngilizce öğretmenliğinde ça
lıştırılmışlar, bunun dışında kalanlar çocuk ba
kımı ve turizm bürolarında görev almışlardır. 

27 Ağustos 1962 tarihli anlaşmada, gönüllü
lerin taraflarca tâyin edilecek resmî veya özel 
kurumların doğrudan doğruya denetimi altında 
çalıştırılmaları derpiş olunmuştur. 

Bu hüküm gereğince, herhangi bir bakanlık 
ve kuruluşumuza tahsis edilen gönüllüler, doğ
rudan doğruya o kuruluşumuza bağlı aslî ele
man gibi vazife görmüşlerdir. 

Bu itibarla, memleketimizde görev alan 
barış gönüllülerinin vazife ve araştırmaları, bağ
lı bulundukları resmî daire ve kuruluşüar 
tarafından tâyin ve tesbit edilmiş, bütün faali
yetlerinin denetim ve değerlendirilmesi ilgili ku
ruluşlarımızca yapılmıştır. 

21 Temmuz 1970 tarihinde Dışişleri Bakan
lığında yapılan toplantıda, barış gönüllülerinin 
durumu yeniden incelenmiş ve mevcutlarının 
mümkün mertebe azaltılması cihetine gidilmesi 
ön plâna alınmıştır. 
Buna göre, yukarda isimleri belirtilen kuru

luşlarda görev alan barış gönüllülerinin peyder
pey memleketimizden (ayrılmaları sağlanmıştır. 
Bugün, memleketimizde halen bir barış gönüllü
sü bulunmaktadır. Bu gönüllü, Samsun Maarif 
Kolejinde ingilizce öğretmenliği yapmaktadır. 
Doğu illerimizde Türkçe ibilen barış gönüllüsü 
bulunduğunla ve bunların menfi faaHiyıetlerine 
dair Bakanlığıma intikal etmiş her hangi bir 
malûmat bulunmamaktadır. 

Barış gönüllülerinin memleketimizde bulun
dukları ısüre içinddki faaliyetlerinin yukarda 
mâruz gayeler çerçevesinde olduğu müddetçe, 
bunlar hakkında bâzı kimseler tarafından is-
nadolunacıak şahsi yargıların, Bakanlığımızı il
zam etmiyeceği şüphesizdir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Türkiye'de barış gönüllülerinin çeşitli çalış
maları ve faaliyetleri ile ilgili olarak 1963 yılın
dan bu yana basında, bilim çevrelerinde ve çe
şitli yayın organlarında birtakım iddialar orta
ya konmuştur. 

Bu iddialar, şu veya bu şekilde toplumumu
zun çeşitli kesimlerinde kuşlku uyandırıcı iddia
lardı. Bendeniz, bundan bir yıla yakın bir za
man önce, Başbakana ve barış gönüllüleri ile 
protokolü icabı, anlaşması icabı ilgisi olan ba
kanlıklara bu sorumu yöneltmiştim. 

Bundan önce, sanıyorum 2 - 2,5 ay önce so
ruma Sayın Milllî Eğitim Bakanı cevap verdiler. 
O zamanki Sayın Millî Eğitim Bakanının ceva
bında; Türkiye'de hiçbir barış gönüllüsünün 
kalmadığı ifade edildi ve bundan sonra da barış 
gönüllülerinin Türkiye'ye gelmemesi konusunda 
tedbirler alınacağını bunun dışında bakanlığı
nın çeşitli kesimlerinde uzman olarak çalışabile
cek bâzı elemanlar, İki elemanlara ihtiyaç duyu
lursa, ancak onların ilgili branşlar dâhilinde ça
lışabileceklerini ifade ettiler. 

Bugün burada, sorumun İçişleri Bakanlığı 
ölçüsünde değerlendirilmesıind yapan ve soruma 
cevap veren Sayın İçişleri Bakanının konuşma
sından anladım ki, Türkiye'de bir tek barış gö
nüllüsü kalmış, o da, Samsun'da Maarif Kole
jinde İngilizce öğretmenliği yapmakta imiş. 

Uzun zamandan beri tartışması yapılan, kuş
ku uayndıran ve özellikle Doğu illerimizdeki fa
aliyetlerinin basına ve çeşitli yayın organla
rına geçen kesimi üzerinde aydınlatıcı bilgi ala
mamakla birlikte, sanıyorum ki bundan böyle, 
barış gönüllüleri konusu Türkiye'de daha cid
dî ve Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bir şe
kilde elbette İki değerlendirilecek. 

Atatürk ilkelerini ve Atatürk'çülüğü Türk 
köyüne ve Türk koylusuna, geri Ikalmış bölgeleri
mize götürebilecek ve bu meşaleyi yayabilecek 
Türk gençlerinin bulunduğu inancı içerisinde, 
yabancı ve kendi ülkelerinin şartları içerisinde 
bilinçlenmiş olan gençlerden istifade edilmiye-
oek, yalnız Türk gençliğinden bu konuda isti
fade edilecek; elbette ki uzmanlık gerektiren 
yerlerde, Batı kafasının gerektirdiği yerlerde 
birtakım uzmanlardan istifade edilmesini saklı 
tııtmafc kaydiyle. 

2 , 6 . 1971 O : 1 

Bu konuyu burada ifade ederken, açıklayıcı 
bilgi verdiğinden ötürü de özellikle İçişleri Ba
kanı arkadaşımıza da teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. , 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlv- sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?... Yok. Sayın 
Bakan?... Buradalar. Soru düşmüştür. 

17. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

BAŞKAN — Sayın İzmir Milletvekili Talât 
Orhon izinli bulunduğu cihetle, soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

İS. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın İzmir Milletvekili Talât 
Orhon izinli bulunduğu cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

BAŞKAN — Sayın İzmir Milletvekili Talât 
Orhon izinli bulunduğu cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
cen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sayın İzmir Milletvekili Talât 
Orhon izinli bulunduğu cihetle, soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

21. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu
tay'in, 931 saydı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

BAŞKAN — Sayın İzmir Milletvekili Bur
hanettin Asutay izinli bulunduğu cihetle, soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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22. — Ankara Milletvekili Orhan Birgifin, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Birgit?... Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı?... Yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

23. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli?... Yok. Sa
yın Bakan?... Burada. Soru düşmüştür. 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

BAŞKAN — Soru sahibi Talât Orhon'un 
izinli olması hasebiyle, soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

25. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu?... 
Yok. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı?... Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in cevabı (6/40) 

BAŞKAN — Sayın önder?... Buradalar. (Sa
yın Bakan?... Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlarda Gümrük ve Tekel Ba

kanlığının sözlü olarak izahat vermesini talebe-
diyorum. 

1. Ege tütün piyasası ne zaman açılacak
tır? 

2. Anayasanın âmir hükmü mahsullerin de
ğer pahasına satılması için Devlete destekleme 
görevi verdiğine göre tütün mahsulünün değer 

pahasına satılabîlmesinin temini için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

Halen tütün ekicisi endişe içinde olup biran 
önce piyasanın açılmasını ve mahsulünün değer 
pahasına satılacağı konusunda verilecek temi
natı beklemektedir. 

İzmir Milletvekili 
Kemal önder 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı Haydar Özalp, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

1969 yılı tütün ekicileri piyasası ve 1970 yılı 
yani, 1971 mubayaa yılı da iki yıl üstüste kapa
tılmış, piyasa açılmış ve kapanmış, fakat bugü
ne kadar bu sözlü soru cevaplanmamış bulunu
yor. 

1969 yılı mahsulü ekici tütünleri, satış piya
salarından Ege piyasası, 26 . 1 . 1970 günü açıl
mış ve 107 482 tondan ibaret olan bu bölge 
mahsulü, on günlük bir devre içinde Tekel ta
rafından 63 205 ve tüccar tarafından da 38 143 
ton ki, cem'an 101 348 tonu yani, % 94 ü mu
bayaa edilmek suretiyle tamamlanmış bulun
maktadır. 

Ege bölgesinin 1970 mahsulü tütün piyasa
sı da 25 . 1 . 1971 tarihinde açılmış ve kısa 
bir devrede satışlar ikmal edilerek ©oktan ka
panmış bulunmaktadır 

Bu vesile ile piyasaların açılhşma müessir 
olan faktörleri biı kere daha ıttılaınıza arz et
meyi uygun bulmaktayım. 

Mahsulün değerlendirilmesi meselesine ge
lince; Tekel idaresi destekleme mübayaasiyle, 
piyasalarını her tarafta desteklemektedir ve bu 
yıl yapılan destekleme mubayaasında, ayrıca 
başfiyata iki lira daha zam yapmak suretiyle, pi
yasayı açmış ve bu sürede alımı tamamlamış 
bulunuyoruz. Tütün ekicileri, bundan son dere
ce memnun vaziyettedir. Elde tütün kalmamış
tır, tamamı Tekel ve tüccar tarafından mubayaa 
edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın önder, buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanının izahatına teşekkür ederim. 
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Yeni Hükümetin icraatının dışında kalan 
devreye yani, eski Demirel Hükümetleri zama
nında açılmış olan piyasalara taallûk eden so
rumun Sayın Erim Hükümetinin Gümrük ve 
Tekel Bakanı tarafından cevaplandırılmış olma
sı vakıasiyle karşı karşıyayız. Ashnda bütçe 
müzakereleri sırasında açılmış piyasalar hak
kındaki görüşlerimizi ifade etmiş bulunuyoruz. 
Ancak, bir endişemi ifade etmek istiyorum. 

Endişem şudur: Sayın Erim Hükümeti ta
rafından Fiyat Tesbiti Komitesince ilân edilen 
pamuk fiyatları, bizi son derece endişeye dü
şürmüştür. 1 dolar 12 lira esası terinden pa
muk taban fiyatları tesbit edilmiştir. Bunun ta
biî (ki bir fiyat politikasına taallûk etmesi ve 
tütün piyasası bakımından da endişe verici bir 
başlangıç olması itibariyle, çrerek Ticaret Ba
kanlığı tarafından pamuk taban fiyatları konu
sunda alınan kararı yeniden tetkik etmek sure
tiyle düzeltilmetdîii, gerekse önümüzde açılması 
muhakkak olan yeni mahsul tütün piyasasında 
da 1 dolar 15 lira esasına göre, Saym Erim 
Hükümetinin miUtahsıIı himaye edici bir poli
tika içinde olmasını dilerim. 

Saygılarımı sananm, 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, pa

muk temennisiyle beraber. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Evet, pamuk 

işaret oluyor Sayın Başkan. 

27. •— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bû;ı köylerin içmesuyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym işgüzar?... 
Buradalar. Saym Bakan?... Yoklar. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

28. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılar<na ve hat bakıcılarına dair 
sorusu ve Ulaştı ma Bakanı Halûk Arık'ın söz
lü cevabı (6/45) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buradalar; Sa
yın Bakan?... Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandınlına-
sına tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

IShnop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Ulaştırma hizmetinde bilhassa mektup, tel
graf ve her türlü posta havalesinin ulaştırıl
masında büyük çapta fedakârlık gösteren PTT 
dağıtıcıları ve haJtfbakıcıları senelerden beri ih
mal. edilmişlerdir. Her gün sırtlarında kilolar
ca yük ile apartman merdivenleri tırmanan 
şehirde semt semt durmadan dolaşan, yazın 
boğucu sıcağında ve kışım fırtınasında köy yol
larında tüm tehlikelere karşı vazife gören pos
ta dağıtıcıları ve hatbakıcıları cidden büyük 
sıkıntı içinde ezilmektedirler. Bek çoğunun 
maaşı 300 ve 500 lirayı geçmemektedir, istan
bul ve Ankara gibi ıbir yerde ev kirasını bile 
karşılıyamıyan bu para ile geçinmek, çocukla-
rıiüa bakmak daha doğrusu ölmemek için sa
vaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bugün si
gortalı işçilerimizle de bile ücret bakımından 
mukayese edilemiyecek durumdadırlar. Gece 
gündüz demeden çalışan PTT dağıtıcıları kışın 
her saatinde hatlarla meşgul olan hatlbakıcıları 
fiilî hizmet zamanındam, fazla mesaiden ve yem 
bedeli olarak verilmesi icabeden haklardan ve 
imkânlardan istifade ©dememektedirler. Hiz
metlerin iyi görülebilmesi, hikmetleri görenle
rin huzur içinde çalışmasına bağlıdır. Bu tam 
olmasa bile sosyal adalet ölçüleri içinde yerine 
getirilmelidir. ıBu sebeple. 

1. Posta dağıtıcıları ve hat bakıcıları için 
fiilî hizmet zammı ve intibak kanunu ve fazla 
mesai verilip verilmemesi konusunda Bakanlı
ğımızca ne gibi bir çalışma vardır? 

2. Hayat santiarı artan fiyatlar karşısında 
PTT. atlı dağıtıcılarının yem bedelleri arttırıla
cak mildir? 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Ha
lûk Anlk, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI HALÛK ARİK — 
Sayım Başkan, sayın milletvekilleri, 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi ^güzar, PTT 
dağıtıcı ve halt bakıcıları hakkındaki sözlü soru 
önergesinde, p^osta dağıtıcıları ve hat bakıcıları 
için fiilî hizmet zammı ve intibak Kanunu ve 
fazla mesai verilip verilmemesi hususunda Ba
kanlığımızca ne gibi bir çalışma yapıldığını 
sormaktadır. 

Bu konular, yüksek malûmları olduğu üze
re, haklı olarak devamlı şekilde aktüalitesini 
muhafaza ettiğinden, müsaade buyurursanız, 
kısaca şimdiye kadar yapılmış işlemleri özetle
mek istiyorum. 
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PTT Genel Müdürlüğünün 4454 sayılı Ka
nunla katma bütçe ile idare edildiği tarihlerde 
adı geçen kanunum 50 nici maddesi «Tekaüde-
difecek PTT memurlarının niöıbetli vazifelerle 
seyyar ve nakliye memurluklarında bilfiil geç
miş ve geçecek hizmetlerinin her senesi tekaüt
lük fiilî hizmetinim hesabında 14 ay olarak he
saba katılır. 6 aydan fazla kesirler bir sene 
sayılır, 6 aydan eksik kesirler hesaba katılmaz. 
Hat bakıcı ve dağitıcılariyle, başmüvezzi ve mü-
vezziler bu madde hükmünden istifade edemez
ler» der. 

Bu maddede belirtilen PTT mensupları fiilî 
hizmet zarcılarından faydalanmakta olup hat 
bakıcı ve dağıtıcılar bu madde hükmü dışında 
bırakılmıştır. Ancak, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Samdığı Kanunu üzerinde Büyük Millet Mecli
sinde yapılan uzun müzakerelerden sonra bu 
kanunun 135 nci maddasiyle yukarıda sözü edi
len kanunun emeklilikle ilıgili bu madde hük
mü de zatem yürürlükten kaldırılmış bulunmak
tadır. 

PTT personelinin ı5434 sayılı Kanunun 135 
nci maddesiyle kaldırılmış bulunan fiilî hizmet 
zamanındam faydalanmalarını sağlamak üzere, 
ad* geçen kanunun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi için Bakanlığımızca hasırlanan kamun 
tasarısı, Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü tarafından, «PTT hizmeteri-
nin yıpratıcı olmadığı» gerekçesiyle, olumlu 
karşılamımamiış ve bu n'edenle tasarı Yüce Mec
lise sevk edilmemiştir. 

Bakanlığınızca hazırlanan ve olumlu karş> 
lanmıyan bu tasarı dışında eski Kütahya Mil
letvekili Hikmet Erdoğmuş ve altı arkadaşının, 
PTT dağıtıcı ve hat bakıcılarının fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılma iki ay eklemmesini sağ
lamak amaciyle 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine iki bend 
eklenmesine dair kamun teklifi, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, PTT dağıtıcılarının ve 
hat bakıcılarının her hizmet yılına iki ay ek
lenmesini sağlamak amaciyle '5434 sayılı Kanu
nun 32 mci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanın», teklifli, .̂ eçen teşriî dönemde teşkil olu
nan geçici komisyonda birleştirilerek, bir me
tin halinde (PTT dağıtıcı ve hat bakıcılarının 
ve telekomünikasyon tesis ve bakım işlerinde 
çalışanların görevlerinde geçen fiilî hizmet 

müddetlerine her yıl için iki ay eklenir, büro 
hizmetlerinde çalışanlar hariç.) şeklinde Mec
lise intikal ettirilmiştir. (Bu teklifler, seçimle
rin yenilemmesi dolayısiyle Millet Meclisinde 
görüşüleımiyerek kadük olmuştur. 

Yine Sayın Hilmi işgüzar'ın önergesinde 
ikinci olarak hayat şartları ve artan fiyatlar 
karşısında PTT atlı dağıtıcılarının yem bedel
leri artırılacak mıdır?» sorusu sorulmaktadır. 

Bu husus 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun belediye hudutları haricinde seyyar 
olarak vazife görenlerin harcırahı, «Hayvan sa
tmalına» - başlığı altındaki 49 ncu maddesi 
hükmüne bağlı (bulunmaktadır. Bu sebeple hay
van yem bedelinin artırılması, adı geçen ka
munda değişiklik yapılmasını gerektirdiğinden 
soru Maliye Bakanlığına aksettirilmiş, ancak, 
adı geçen bakanlıkça Harcırah Kanununun tü
münde yapılacak değişiklik sırasında bu husu
sun da nazara abmacağı ifade olunmuştur. 

Sayın Hilmi işgüzar'm, PTT dağıtıcı ve hat 
bakıcıların., hayat pahalıl^ı muvacehesinde 
tatmin olunmaları yolundaki temennisine tama-
miyle iştirak etmekteyiz. Nitekim, 1.12 .1970 
talihimden önce PTT Genel Müdürlüğünce, yü
rürlükteki yönetmeliğe göre, fazla mesai ücret
leri bütün personel meyanında dağıtıcı ve hat 
bakıcılarına da ödeniegelmiştir. Ancak, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kamımla değişik hükümleri karşısında, PTT de 
görevli dağıtıcı ve hat bakıcıları da, 1.12.1970 
tarihinden itibaren 657 sayılı Personel Kanu
nuna tabi tutulduklarından, mezkûr kanunun 
kaıpsamıaa giren memurlara tanınan bütün 
haklardan faydalanacaklaradır. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu kapsamına giren me
murlara tanınan fazla çalışma ücreti, iş güç
lüğü, iş riski zamlarının iktisadi Devlet Te-
şekülleri personeline de uygulanacağı ve hangi 
görevler için ve ne miktar ödeneceği husu
sunun da Bakanlar Kurulunca tesbit 'edileceği 
b elirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu kayıtlara göre 1971 Bütçe Kanununun 
16 Ve 17 nci maddelerin'in öngördüğü fazla 
mesai ücretleri, iş gücü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zamlarına ait yönetmelikler üzerinde 
hazırlık çalışmaları nihayete erdirilmekte olup, 
bu yönetmeliklerde de PTT hat bakım ve da-
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ğıltocılarına sözü edilen ödemelerin yapılması 
öngörülmıekteldir. 

Diğer İtaraf tan, 1.12 .1970 tarihinden sonra 
hâsıl olan durum dolayısiyle yapılamayan 
ödemelerin sağlanması için, (Bakanlığımızca 
gerekli çalışmalara girişilmiş ve bu arada Ma
liye Bakanlığına; PTT ve TCDD Genel müdür
lüklerinde hizmetin özelliği ve zorunluluğu kar
şısında 1.12 .1070 tarihinden itibaren perso
nele yaptırılalgelmekte olan fazla mesai kar
şılığının 657 sayılı Kanunun geçici 20 ve 21 nci 
maddeleri ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 16 ve 
17 nci maddelerine göre, yenisi hazırlanıncaya 
kadar, eski yönetmeliklerine görte fazla mesai 
ücretlerinin ödenmesi için Bakanlar Kurulu 
kararının istihsali teklif ve Ibir karaname ör
neği tevdi edilmiş bulunmaktadır; bu kararna
me pek yakında yürürlüğe girecektir. Bu 
karanamenin istihsalinden sonra geçmiş aylara 
ait fazla mesai ücretleri bu personele de öden
miş olacaktır. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
HÜLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 

ıSoruma cevap (Vermek lütfunda bulunan Sa
yın Ulaştırma Bakanı arkadaşımın burada ver
miş olduğu izahattan dolayı memnun olduğu
mu Ve kendisine teşekkür ötmek için (söz aldı
ğımı beyan etmek Merim. 

Kendileri, PTT'nin içinde zor şartlar altın
da vazife görenlerin Ve bilhassa, atlı dağıtıcı 
ve hat bakıcılarının durumunu anlamış, tonla
rın geçirmiş oldukları (sıkıntıları gayet 'iyi Ibir 
şekilde duymuş bir şahıs olarak beyanda bu
lundular. ZaJten benim bu 'soru önergem, 657 
©ayılı Devlet Personel «Kanununun Yüce Mec
listen çıkmasından önce verilmişti. (Bu kanun, 
bâzı hizmet Kamlarının, hizmet triski zamları
nın ve fazla mesai ücretinin alınmasına dair 
yetkileri kararnameye bıraktığı ve iktisadi 
Devlet Teşekkülleri de bu hükme tabi olduğu 
için, halihazırda Sayın Ulaştırma Bakanı da 
bunu benimsemiş olup, kararname tanzim edil
diğini ve bu yönde çalışacaklarını beyan 'ettik
leri için kendilerine bu yönden de teşekkür 
«diyorum. 

Esasında fiilî hizmet zammının, PTT igibi 
dağıtıcılık yapan, hat bakıcılığında kışın ve 
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yazın durmadan çalışan kişilere tanınması, di
ğer müesseselere bu fiilî (hizmet zammının ta
nınmasını kalbul ettiğimiz zaman, aradaki den
gesizliği ve sosyal adaletsizliği ortadan daldır
ması bakımından da yerinde olacağı için, biz 
bu soruyu bu yönden de tevcih et'mlş'iik. 

'Sayın Ulaştırma (Bakanı arkadaşımızın, bil-
haasa «fazla mesai, hizmet riski zMnmı ve miilî 
hizmet zamanından bunların da istifade etme
si için gerekli ıçabaların ı̂ öisıterileceği» (sözü
nü, burada tescil edilmiş, vadedilmiş (bir ö'öz 
olarak kabul ettiğimiz için bunun yerine geti-
ril&ceğîndön şüphemiz yoktur. 

Kendileri sorumlu kişi loldukları Mn, mil
letvekillerinin sorularını cevaplandırııken kar
şılarına çıkan en büyük manianın Maliye Ba
kanlığı olduğuna da işaret buyurdular. Biz de 
bu vesile ile bilhassa ifade etmek isteriz ki, 
Maliye Bakanlığı bu meseleleri kül olarak lele 
almak suretiyle bâzı müesseselerin hizmetlilerine 
fiilî hizmet zamlarını verirken ne şekilde, na
sıl para bulunuyor ise, hale İktisadi Devlet Te
şekkülü olan ve imkânlarını kendileri yaratan 
PTT gibi 'müesseselerde çalışan insanların fiilî 
hizmet zammından istifade etmesinin karşısına 
Maliye Bakanlığının çıkmamasını bilhassa te
menni etmek istiyorum. Maliye, öteden beri 
tutum ve davranışları ile bütün milletvekilleri 
tarafından da bilindiği üzere, daima devlet büt
çelerini ve 'çıkarılan kanunları yamalı bohça 
şekline getirmek prensibinden ide kendisini 
kurtaramamıştır. 

Ulaştırma Bakanı arkadaşımızın bu mese
leler üzerinde ciddiyetle 'eğildiğini ve kararna
melerin bu yönde hazırlandığını duymuş olma
nın sevinciyle kendilerin 'tekrar teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 

29. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
li alî anından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — ıSoru Sahibi?.. İBurada. Sayın 
Bakan?.. Yok. ISoru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
G•ihıaydın 'Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Hakanından sözlü sorusu (6/17) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yoik. Sayın içiş
leri (BaJkanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

31. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilcesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. lKtöy İş
let (Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Başba
kan veya Başbakan adına cevaplandıracak Ba
kan?.. Yok. Soru (gelecek 'birleşime foırakılmış-
ıtır. 

33. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurıd-
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Soru Sahibi?.. Yok. İlgili Ba
kan?.. Yok. ISoru igelecek ibirleşime bırakılmış
tır. 

34. — \Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın ibâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/53) 

IBAŞKAN — ISoru saihiibi?.. Ydk. İSayın Ba
kan?.. Yok. ISoru igeleöek Ibirleşime /bırakılmış
tır. 

35. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından ^öz
lü sorusu (6/54) 

BAŞKAN — ISoru salhM?.. Yok. Millî Eği
cim ©akanı?.. Yok. ISoru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

36. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye 've Gümrük ve Telkel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

ıBAŞKAN — ISoru saJhibi?.. Yok. Sayın Güm
rük ve 'Tekel Bakanı?.. iBurada. (Soru düşmüş
tür. 

37. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet cavcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — «Soru saihiibi?.. Burada. Sayın 
'Adalet Bakanı?.. Yok. ISoru gelecek (birleşime 
bırakılmıştır. 

38. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğriyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Balkanından sözlü sorusu 
(6/57) 

BAŞKAN — 'Soru sahibi?.. Yok. İSayın înmr 
ve İskân Balkanı?.. Yok. 'Soru igelecek (birleşime 
bırakılmıştır. 

39. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/58) 

BAŞKAN — ISoru saJbÜM?.. Yok. Sayın Mil
lî Eğitim (Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

40. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

BAŞKAN — ISoru sahibi?.. Yok. Sayın Ba
kan?.. Yok. Soru (gıelecek ıbirleşime bırakılmış
tır. 

k41. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

BAŞKAN — Soru Isalhilbi?.. Yok. Sayın Sağ
lık Bakanı?.. Burada. IBir defaya mahsus ölmıak 
üzere gelecek birleşime (bırakılmıştır. 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol'un söz
lü cevabı (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Nebil 'Oktay, Sayın Ba
kanın Genel Kurulda bulunmaması nedeni ile 
dışarıya çıkmış olduğunu, ışjimdi ilse Bakanın 
burada bulunduğunu, bu sebeple 7 nci sırada 
kayıtlı sorusunun ıglör'üşülmlesini is temektedir. 

Sayın soru sahibi ve Sayın Bakanın burada 
bulunması hasebiyle soruyu okutuyorum. 
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12 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım 'Bakanı 'tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet ıbuyurulmasım sayglyle rica 
ederim. 

Siirt Milletvekili 
Mehmet Nebil Oktay 

Siirt ilinde sosyalizasyon tatbikatında ak
saklıklar vardır. Gerek Siirt Devlet Hastanesi 
ve gerekse Sağlık ocaklarının birçoğunda dok
tor yoktur. 

Bu eksikliklerin giderilmesi için ne ıgfbi 'ted
birler 'alınmıştır? Veya 'alınması (düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Türkân Akyol, 'buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAM 
TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

ıSayın Mehmet Nebil Oktay'ın, Siirt'teki 
sağlık personelinin durumu hakkındaki sualle
rini cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

önce Siirt'teki (hali hazır personel durumu 
hakkında bir genel bilgi vermek isterim. 

Siirt'te evvelce üç mütehassısımız mevcut
ken, halen gene üç uzman bulunuyor. 12 pra
tisyen hekim mevcutken halen pratisyen ade
di 16 dır, evvelce bir diş taJbibi mevcut idi, ha
len bir tane mevcuttur. 14 sağlık memurumuz 
47 ye çıkmıştır, 5 hemşire 17 olmuştur, 3 hem
şire yardımcısı halen 15 adede çıkmıştır ve 17 
köy ebesi varken bugün 53 köy ebesi mevcut
tur. 

Sağlık tesislerinin durumuna gelince : 
. İki aded hastane vardır, ayrıca Eruh Devlet 

Hastanesi yeni yapılmıştır. Sağlık merkezlerin
den evvelce iki tane mevcuttu, halen üç sağlık 
merkezi vardır. 160 yatak sayısı, son duruma 
göre, 260 a çıkmıştır, çünkü Siirt Devlet Has
tanesine yeni bir ilâve yapılmıştır. İki aded 
muhtelif dispanser mevcut idi, halen yine iki 
aded kalmıştır. Sağlık ocakları 25 adede çıka
rılmış, sağlık evleri 30 a yükseltilmiştir, halen 
10 tanesi inşa halindedir. Sağlık okulu, halen 
eskisi gibi, yani bir tane olarak devam etmek
tedir. 
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adeddir. Polikinlik ve hastanelerde, sağlık 
ocaklarında, yatarak tedavi müesseselerinde 
- layrıntısı ile vermek istemiyorum - çeşitli aded-
de hizmetler yapılmıştır. 

Siirt'te gelecek yıllarda bir sağlık ocağı ve 
iki aded de sağlık evi düşünülerek, sosyalleştir
me programında yeni bir gelişme öngörülmüş
tür ve özellikle burslu hekimlerden bu açık ka
patılmak istenmektedir. 

Ancak, huzurlarınızda bir şey arz etmek is
terim. Türkiye'de genel olarak gerek hekim, 
gerekse yardımcı sağlık personelinde çok bü
yük bir açık içerisindeyiz. Mevcut 15 000 dok
torumuzdan ancak 3 300 küsuru Sağlık Bakan
lığının hizmetinde çalışmakta ve bunun da 
% 50 den fazlası üç büyük şehirde lokaldze 
olmuş bulunmaktadır. Bu bakımdan hakikaten 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, yani yalnız sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde 
değil, (birçok vilâyetlerimizde çok âcil hekim ve 
yardımcı sağlık personeli (ihtiyacı içindeyiz. 

Son zamanlarda, şimdiye kadar mevcudo-
landan daha da fazla oranda Sağlık Bakanlı
ğında ıbir çözülme söz konusudur. Bilindiği gi
bi, 657 sayılı Kanun ve (bunu takiben getirilen 
Personel Kanununun çeşitli yan ödemelere mâ
ni olması nedeniyle ve ücret politikamız dolayı-
siyle 'bu çözülme her gün daha da fazla artmak
tadır. Bu yüzden âcil tedbir olarak ilk öngör
düğümüz husus; hekim 'bulunmıyan bölgeleri
mize rotasyonla hekim ihtiyacını temin etmek 
oldu ve gayet geniş oranda mevcut büyük has
tanelerimizin baştabip yardımcılarının da dâhil 
olduğu bir rotasyon sistemi düzenledik ve âdil 
bir' rotasyonla mümkün olduğu nisbette bu he
kim ihtiyacını telâfiye gitmek yönündeyiz. Bu, 
âcil tedbirdir. Uzak tedbirler; süratle hekim 
adedimizi artırmak ve mevcut hekimleri Sağlık 
Bakanlığının hizmetinde tutabilecek iyi bir üc
ret politikasını getirmek hedefine matuftur. 
ümidederim bir derece içinde basan gösterebi
liriz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, buyurunuz. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1,5 yıl evvel verdiğim sözlü soruya Sayın 

Bakan bugün cevap lütfettiler, kendilerine te
şekkür ederim. 
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Ancak, hemen şunu belirteyim ki, Sayın 
Bakanın cevabı açık ve seçik olmaktan uzak
tır. Sayın Bakan birtakım rakamlardan bah
settiler; «eskiden şu kadar doktor vardı, bu
gün §u kadar doktor olmuştur, eskiden şu ka
dar ebe vardı, 'bugün ebe ladedi şu kadar mik
tara yükselmiştir» dediler. Ama ne zaman? Bu
nu anlamak mümkün değil bu izah tarzıyla. 

Bendeniz bir vakıaya işaret etmek isterim. 
Bugün Siirt merkezinde milyonlarca liraya mal 
olmuş bir Devlet Hastanesi vardır, her türlü 
modern imkânlarla mücehhezdir, 21 doktor 
kadrosu vardır. Şu anda Siirt Devlet Hastane
sinde 'bir tek mütehassıs doktor mevcut değil
dir. Hattâ şunu ifade edeyim; mevcudolan bir 
tek mütehassıs doktor, bundan 20 - 25 gün ve
ya bir ay evvel Kırklareli'ne tâyin edilmiştir. 

Siirt'in Sason ilçesindeki sağlık ocağında 
bir tek doktor mevcudolmadığı gilbi, halen bir 
tek sağlık memuru da mevcut değildir. Aşağı 
yukarı bütün sağlık ocaklarının durumu bu 
merkezdedir. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, sağlık hiz
metlerinin sosyalizasyonu Doğu Anadolu'ya 
büyük bir hizmet olmuştur. Ancak, hemen şu
nu ifade edeyim ki, sağlık hizmetlerinin sos
yalizasyonu, Doğu ve 'Güney - Doğu Anadolu'
nun tmuhtacolduğu doktoru getireceği yerde, 
esefle belirteyim ki, doktor götürücü olmuştur. 
Eskiden özel muayenehane açmak için bu böl
geye gelmek istiyen doktorlar orada sosyali
zasyonun mevcudolduğunu görerek bu defa 
muayenehane açmamaya başlamışlar, sosyali
zasyon da oraya doktor götürmeyince bu böl
geler ıbüsbütün doktorsuz kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleye köklü 
bir tedbir bulmak lâzımdır. Benim kanaatim 
odur ki, Siirt'in ücra yerlerindeki sağlık ocak
larına gidecek doktora istediğiniz kadar ücret 
veriniz, doktor bulmak imkânını bulamıyacak-
smız. Zira doktor bulmak, 'büyük çapta o yer
lerin yaşantısı ile ilgilidir. Doktor, büyük üc
ret pahasına da olsa binbir mahrumiyet içeri
sinde yaşıyan halkın sıkıntısını çekmek isteme
mektedir. Sağlık ocaklarının bulunduğu yerin 
yaşantısı, yol durumu, merkez ile irtibatı bu 
şekilde devam ettiği müddetçe Doğu - Anado
lu'daki sosyalizasyon bölgelerinde her zaman 
doktor sıkıntısı çekilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sağlık Baka
nının ilk seyahatlerini ücra bir vatan köşesi 
olan Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'ya yapma
sından memnuniyet duyarız. Ümidederiz ki, 
sosyalizasyon eksiklikleri hakkında evvelce 
duyduklarını oraya gitmekle bizatihi müşaha-
de etmişlerdir ve bu büyük dâvaya mutlaka 
köklü 'bir çözüm yolu bulmak için tedbirler 
arıyacaklardır. Ama, üzülerek ifade edeyim ki, 
cevapları beni ümitsizliğe sevk etmiştir. Ce
vapları, eskiye göre (sanki bir terakki Varmış 
gibi ve eskiye göre iyi bir vaziyet varmış gibi 
bir ifade içerisindedirler. Ben arzu ederdim ki, 
Sayın (Sağlık Bakanı bu kürsüye gelmeli ve 
«evet, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun sos
yalizasyon durumu ümit verici olmaktan uzak
tır, endişe vericidir ve (biz mutlaka buna bir 
çare bulmayı düşüneceğiz» demeliydiler.. Ben 
şahsan bir Doğu Milletvekili olarak bunu bek
lerdim. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin reformist 
karakteri ancak ve ancak Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'da mevcudolan sosyal adaletsizliği 
gidermekle mümkün 'olabilir. Benim kanaatim 
odur ki, Türkiye'deki toprak reformu zarureti 
kadar, millî eğitim reformu zarureti kadar kal
kınmamış bölgelerimizin kalkınması da bir za
rurettir ve bu reformların hepsinden evvel ge
len bir zarurettir. 

Benim kanaatim odur ki, bir Hükümetin re
formist olması yalnız adının «reformist» oima-
siyle yetmez. Bu bölgelerin ihtiyaçlarını görme
si, yürekten duyması ve biran evvel bu bölge
lerin ihtiyaçlarına el atması ile mümkün olur. 
işte o zaman adı «reformist» olan bir Hükümet 
özü ile de reformist olur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

SAĞLIK VE (SOSYAL YARDIM BAKANI 
TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan ööz istiyo
rum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlık Bakanı 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, önce bir konuyu tavzih etmek iste
rim. 

istatistiklerimde arz ettiğim önce ve sonra
ki rakamlar, sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi programı uygulandıktan. sonra elde edilen 
değişikliklerdir. Bu konuda ben aziz önerge 
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sahibi ile aynı fikirde değilim. Bütün eksik | 
uygulamasına, çeşitli mahzurlarına rağmen 
bizzat (gidip görmekle elde ettiğim bilgiler ya
nında çeşitli sosyalleştirme bölgesinde uygula
ma yapan, en gencinden en yaşlısına kadar, he
kim arkadaşlarımdan elde ettiğim raporlara ve 
halktan edindiğimiz intihalara istinadederek 
şunu iarz etmek isterim ki, bütün mahzurlarına 
rağmen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
programı Türkiye ide hakikaten başarı sağla
mıştır. 

Bugün Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da 
çocukların % 50 si ebe nezaretinde doğmakta
dır. Bir ebenin »bir aile ocağına girmesi sadece 
çocuk doğmasına yardım etmek mefhumu ya
nında her şeyden evvel bir kültür, bir yeni ha
va getirmek yönünden büyük başarı sağlamış
tır; annenin kıyafetinden bebeğin sarılmasına 
ve gıdasına gelinceye dek. Onun için ben her 
şeye rağmen ümitliyim ve arkadaşım kadar ha
kikaten karamsar değilim. 

İkinci nokta, bu, sadece Doğu Anadolu'nun 
veya (Güney - Doğu Anadolu'nun sorunu değil
dir. Bir kere daha (belirtmek isterim, Türkiye'
de ondört bin küsur doktordan ancak üç bin 
beşyüz tanesi iSağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının emrinde çalışmaktadır ve bu aded her 
ıgün biraz daha çözülmektedir. Maalesef bir ha
kikattir, bu, bir arz ve talep meselesidir. Biz 
hekimlerimize yeteri imkânı arz edemediğimiz 
sürece bu çözülme çok daha büyük oranda ma-
teessüf artacaktır. Bunun hakikaten âcil ola
rak çaresinin düşünülmesi gerekmektedir. Bu, 
her şeyden evvel âdil bir tâyin politikasına ve 
mutlak surette bir ücret politikasına maattees
süf dayanmaktadır. Zorladığımız takdirde he
kimler dışardaki tababet hayatını tercih ede
ceklerdir. 

Bu bakımdan biliyorsunuz bunun çareleri 
tüm olarak aranıyor. Bakanlararası bir korniş-* 
yonda da bu yan ödemeler, hizmetin riski, te
minindeki güçlük ve saire gibi çarelerle bun
ları tatmin etmek ve 'özellikle sosyalleştirme 
bölgelerinde tutmak çabaları içerisindeyiz. 

Ancak, bütün bunlara rağmen pek çok böl
gede olduğu gibi, Siirt'te de yeteri hekim bu
lunmadığını müdrikim. Bunun âcil çaresi ola
rak da tekrar arz ettiğim gibi, bir rotasyon 
sistemi, tekrar ediyorum, âdil bir rotasyon sis- I 
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temi getirdik ve Ibütün büyük şehirlerimizde 
yığılmış olan doktorları bu bölgelere dağıtmak 
çabası içerisindeyiz. 

Ümidederim, verdiğim bu bilgiler arkadaşı
mı tatmin etmiş olur. Her halde hepinizin yar
dımlarıyla de gayret edeceğiz. 

Saygılar arz ederim. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. 
MEHMET NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın 

Başkan bir hususta söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Bitirdim efendim, soru cevap

landırılmıştır. 

42. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar? Yok. Sa
yın Tarım Bakanı buradalar. <Soru bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/62) ' 

BAŞKAN — (Soru sahibi? Buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

BAŞKAN — (Sayın soru sahibi? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

45. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Sa
yın Maliye Bakanı? Yok. ıSoru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

46. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 
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BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Soru gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

47. — İçel Milletvekili Çetin Yıhnaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (G/66) 

BAŞKAN — Soru saJhiîbi? Yok. Başbakan 
ve adına cevap verecek bir bakan? Yok. Soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

BAŞKAN — Bu soru yazılı soruya çevril
miştir. 

49. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Jlastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu? Burada. Baş
bakan veya adına cevap verecek bakan? Yok. 
Soru gelecek Birleşime (bırakılmıştır. 

50. — 31 araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
31 araş Devlet hastanelerinde ne kadar uzman 
'hekimin vazife gördüğüne dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân AkyoVun söz
lü cevabı (6/75) 

BAŞKAN — iSayın soru sahibi? Burada. Sa
yın Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık V8 Sos

yal Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica 
ederim. 6 . 12 . 1969 

Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

1. — Maraş ve Elbistan Devlet hastanelerin
de uzman hekim olarak kaç personel vazife gör
mektedir? Resmî duruma göre, bu hastanelerde 
ne kadar uzman hekim bulunması gerekir? 

2. — Maraş Doğum evinde devamlı müte
hassıs doktor var mıdır? 

3. — Köy sağlık ocaklarına ne kadar dok
tor tâyini yapılmış ve göreve başlamıştır? Di
ğer yardımcı personel tamam mıdır? 

4. — İl içindeki hastanelerde ve sağlık ocak
larında noksan hekimlikler ne vakit tamamla
nacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Türkân Akyol buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
TÜRKÂN AKYOL — Sayın Balkan, sayin mil
letvekilleri, Maraş Milletvekili Sayın İbrahim 
Öztürk'ün sualine esvap iarz etmek isterim. 

Maraş - Elbistan Devlet Hastanesinde bir 
dahiliye mütebassıısı ve bir diş tabibi mev-
cudolup rotasyonda orepatör gönderilmektedir. 
Aynı hastaneye, ihtiyaç olan nisaiye ve çocuk 
mütehassıslıkları için Bıakanhlk Haberler Bülıl;e> 
ninde ilân edilmektedir. Talep çıkar çıkmaz 
tâyinleri yapılacaktır. 

Manas Devlet Hastanesine gelince; halen bir 
dab'Jiye uzmanı, bir hariciye uzmanı, bir göz, 
bir toakteriyo'log, bir ürolog, bir diş tabibi ve 
bir eczacı görevli bulunmakladır. Mezkûr has
tanede kulak - iburun -boğaz, asabiye ve röntgen 
mütehassıslıkları münhal olup bunlar da Bakan
lık Haberler Bülteninde ilân edilmektedir. İs
tekliler bulunur bulunmaz tâyinleri cihetline gi-
uü'ieooÛTL'tii'. 

ikinci suallerine gelince; Maraş Doğum ve 
Çocuk Balam Evinde halen nisaiye mütehassı
sı olarak doktor Özcan Boze'ki görevlidir. Ço
cuk hastalıkları mütehassısı münhal olup Bakan
lık Haberler Bülteninde bu da ilân edilmektedir. 
Demin ki cevabımı aynen tekrarlamak zaruret 
ve mecburiyetindeyim, hekim bulur bulmaz tâ
yinlerini yapacağız. Maatteessüf müthiş bir he
kim kıtlığı içerisindeyiz. 

Üçüncü nokta, Maraş ili sağlık ocakların
da halen 22 tabip görev'ıi bulunmaktadır. Ma
raş ilinde yardımcı sağlık personelinden sağlık 
memuru, köy ebesi, hemşire yardımcısı konten
janları tamamen doludur. Sadece hemşireye ih
tiyacımız vardır. 

Dördüncü suallerine cevabolarak da, Maraş 
Devlet Hastanesi ve sağlık ocakları münhal ta
bipliklerine ilk imkânda tabip tâyini cihetine gi
dileceğini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztüı|k. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, tam birbuçuk sene ev
vel vermiş olduğumuz bu konudaki sözlü aoru-
musa ancak bugün sıra gelebildi. Bu, Mecli
sin iç. a üzerindeki denetimi yönünden üzerinde 
önemle durulacak bir keyfiyettir. Bunu ifade 
ettikten sonra Sayın Bakana verdijkieri izahat
tan ötürü teşekkür ederim. 
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Ancak, şu hususları da ilâve etmek istiyo

rum; Maraş, hepinizin bildiği gibi, ulusal kur
tuluş savaşının öncülüğünü yapmış ve falkaj; bü
tün Cumhuriyet tarihi dönıemince yapmış oldu
ğu fedakârlıkDarın ve kahramanlıkların karşılı
ğını lalamıamış çok değerli ve vatansever insan
ların yaşadığı bir memleket köşsGidir. Nüfusu 
il çapında 550 bini, merkez olanak da 106 000 i 
bulmuştur. Son yapılan nüfus sayımından son
ra Devlet İstatistik Enstitüsü Biaşkanlığının ver
diği bilgiye göre, Türkiye'de şehirleşme hare
ketlerinin başında gelen beldeîlerimizden birisi
dir 

Sayın Bakanın ifade ettikleri gibi, bir sos
yalizasyon bölgesidir. Fakat sosyalizasyon, bi
raz evvel Sayın Nebil Oktay arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi, altyapı tesislerinin Türki
ye'de ikmal edilmemesi yüzünden tam bir başa
rıya ulaşamamıştır. Bir il tasavvur ediniz ki, 
köyleri yolarla bağlı değildir, telefon tesisleri 
yoktur, muhabere tesisleri yoktur, binaenaleyh, 
orada sosyalizasyonun muvaffakiyeti de biraz 
şüphelidir. Maraş Devlet Hastanesi, Elbistan 
Dovlet Hastanesi ve Maraş Doğumevinde, Sayın 
Bakanımızın da ifade ettiği gibi, birçok müte
hassıs hakimlikler noksandır. Bu yüzden böSge 
halkı son derece mustariptir. Bugüne kadar 
yapmış oldukları müracaatlardan hiçbir olumlu 
sonuç lalmamışlardır. Hattâ, geçen sene, çok 
uyanık bir ilçemiz olan Elbistan'da sağdık konu
sunda bir miting yapılmıştır. Tahmin etmiyo
rum ki, Türkiye'nin başka bir yerinde bu konu
da bir miting yapılmış olsun, ama buna rağmen 
bir sonuç alamamıştır. 

Yine, Yüce Meclisteki arkadaşlarımın hatır-
lıyaoakları veçhile, geçen yıllarda Elbistan'ın 
Bakış köyünde nîahiyeti meçhul olan bir hasta
lık çıkmış ve otuz kadar çocuk birkaç gön için
de ölmüştür. Buma rağmen Elbistan Devlet Has
tanesine bir türlü, doktor olarak, ne personel, ne 
de araç - gereç gönderilmemiştir. 

Anadolu'nun bütün hastalan Ankara'ya ge
liyor, Maraş da öyle. Bütün arkadaşlarım?n 

hissiyatına ve fikirlerine tercüman olduğumu 
zannediyorum; gürlerimizin önemli bir kısmını 
Anadolu'dan gelen kimsesiz hastalar teşikil edi
yor ve milletvekiüleri, Ankıara'daki hastanelerin 
kapılarıma doluyorlar. Bu yüzden birçok na
hoş hâdiselerin de çıktığı hepimizce malûm. Mil
letvekilleri olarak bundan da biz muztıarip ve 
müşijekiyiü. Binaenaleyh, milletvekileri ile An
kara'daki Devlet hastanelerinin münasebetlerini 
Sayın Bakanlığımızın bir ölçüde düzenlemesin
de, bâzı ölçülene bağlamasında şahsan ben zaru
ret görüyor ve bir üye arkadaşınız olıarak böyle 
bir fikri tejkiif ediyorum. 

Eğer, taşra vilâyefclerindeki hastaneler, - per
sonel, araç, gereç balonundan, mükemmel demi-
yeceğirn; ama- belli bir ölçüde hakikaten va
tandaşların ihtiyacına cevap verebilecek bir se
viyede olsalardı, Anadolu'nun hastaları Ankara'
ya toplanmazdı ve milletvekilleri de vakitlerini 
Parlâmentodaki esas görevlerine ayırmak imkâ
nım bulurlardı. 

Bu konularda, tahminen bir ay önce Sayın 
Bakana müraraat ettim. Manas Devlet Hasta
nesi ve Maraş bölgesinde sağlık yönünden bir 
teftiş yapılmasını istedim. Bilhassa Maraş'ta-
ki Devlet Hastanesinin ve Elbistan Devlet Has
tanesinin personel, araç - gereç, temizlik yönle-

I rindin müfettiş marifetiyle tetkik edilmesi ve 
ıttılalarıma bir raporun sunulmasını ;arz etmiş
tim. Bunun sonucu hakkında Sayın Bakanımız 

| burada bana bir şey söylemediler. 

Sağlık Müdürlüğü münhaldir, henüz tâyini 
yapılmamıştır. Bu hususta da bilgi lütfetmedi
ler 

Bununla beraber vaitlerini tefekkürle karşı
lıyorum. En kısa zamanda, vatanımızın diğer vi
lâyetleri gibi, son derece kahraman, vefalı in
sanlarının yaşadığı bu memleket köşesine, yani 
Kahraman Maraba hizmet ellerini uzatmalarını 
istirham eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ Gî 

9. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m, 6/173 sayılı sözlü soru önergesini geri aldı
ğına dair önergesi (6/173, 4/176) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan'm, sözlü 
soru önergesini geri aldığına dair önergesi var-
dıı\ okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 143 ncü sırasında yazılı Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı ile ilgili sözlü sorumdan sar
fınazar eder, gereğinin ifasını saygılarımla dile
rim. 

Malatya 
Mustafa Kaftan 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

Seçim sonuçlarını arz ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarındaki açık 

üyelikler için yapılan seçime (265) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Yozgat Çankırı 
t. Hakkı Akdoğan Nurettin Ok 

Adana 
Hüsamettin Uslu 
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Millet Meclisi komisyonlarındaki açık bulunan üyelikler 

Anayasa 

A. P. (1) 
Yusuf Uysal (İsparta) 

C. H. P. (1) 
Nermin Neftçi (Muş) 

Bayındırlık 

A. P. (2) 
Kemal Demirer (Çorum) 
Fuat Ak (Zonguldak) 

Dilekçe 

A. P. (1) 
İlhami Ertem (Edime) 

C. H. P. (1) 

M. G. P. (1) 

BAĞIMSIZ (1) 
Kasım Küfrevi (Ağrı) 
Ali Naki Ulusoy (Çorum) 

Dışişleri 

A. P. (1) 
Yavuz Acar (Amasya) 

C. H. P. (2) 
Sezai Orkunt (İstanbul) 
İlhami Sancar (İstanbul) 

Enerji 

A. P. (1) 
Nahit Menteşe (Aydm) 

Gençlik ve Spor 

A. P. (1) 
Orhan Demir Sorguç, (İzmir 

M. G. P. (1) 

İçişleri 

C. H. P. (2) 
Orhan Vural (Ordu) 
M. Kemal Palaoğlu (Sivas 

264 

259 

!262 
'262 

141 

255 
258 

265 

263 
'265 

263 

)'2Ö5Î 

1 

265 
) 264 1 

1 îmar ve İskân 

A. P. (1) 
Osman Tan (Balıkesir) 

C. II. P. (1) 
Nermin Neftçi (Muş) 

I). P. (1) 
Mehmet Ersoy (Kütahya) 

M. G. P. (1) 

064 

2613 

-204 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

A. P. (2) 
Avni Kavurmacıoğiu (Niğde 

Şevki Güler (Afyon K.) 
C. H. P. (1) 

Adil Turan (Uşak) 
D. P. (2) 

Abdullah İzmcn (Giresun) 
Nimet Ağaoğlu (Muş) 

BAĞIMSIZ (2) 
Hüseyin Çınar (Sivas) 

Kitaplık 
C. H. P. (1) 

Mehmet Aytuğ (Elâzığ) 

Köy İşleri 

C. H. P. (1) 
Ekrem Kangal (Sivas) 

D. P. (1) 
Nimet Ağaoğlu (Muş) 

Maliye 

A. P. (2) 

) 263 
ıCkf*, A 

264 

İ285 

264 
262 

'250 

'264 

:'295 

•263 

Baha Müderrisoğlu (Konya) 263 
İsmet Sezgin (Aydın) 

C. H. P. (1) 
Şevket Adalan (İzmir) 

D. R (1) 
Nuri Eroğan (İstanbul) 

Millî Eğitim 

A. P. (1) 
Yılmaz öztuna (Konya) 

C. H. P. (1) 

259 

265 

264 

1264 

Nuri Kodamanoğlu (Niğde) '265 | 

1 Millî Savunma 

C. H. P. (1) 
M. Kemal Palaoğlu (Sivas 

Plân 

| C. II. P. (2) 
Nadir Yavuzkan (Burdur) 
Ahmet Şener (Trabzon) 

D. P. (1) 

) 1263 

265 
264 

Necati Kalaycıoğlu (Konya) 262 
BAĞIMSIZ (1) 

İbrahim öztürk (Maraş) 

Sayıştay 

A. P. (2) 

Kâzım Uysal (Afyon K.) 
Nahit Menteşe (Aydın) 

M. G. P. (1) 

Orman 

G. H. P. (1) 
Hulusi Çakır (İzmir) 

Tarım 

A. P. (1) 
İsmet Yalçmcr (Samsun) 

C. II. P. (1) 
Cevat Sayın (Edirne) 

Turizm 

A. P. (1) 
Sabri Yahşi (Kocaeli) 

263 

264 

265 

1205 

(265 

•268 

1 numaralı Araştırma Komis. 

A. P. (1) 
Veysi Kadıoğlu (Maraş) 203 
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BAŞKAN — Adları okunan sayın millet
vekilleri, aday gösterildikleri komisyon üye
liklerine -seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Sözlü sorular üzerindeki görüşme süremiz 
•bi'tmîş'tir. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

10. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuu, Anayasa Mahkemesi karan üzerine 9 Tem
muz 1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son 
vermesi gere'ken özel yüksek okulların 'bir 
t öcüme bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/35) 

BAŞKAN — 'Genel {görüşme ve MecMS araş
tırması 'önergeleri üzerindeki 'müzakereye 'ge
çiyoruz. 

iSaym Uğrasızoğlu, bir talebiniz var ©fen
dim, izah ©der misiniz? 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (UşaJk) — öner
gem, özel yüksek okullarla ilgilidir ©fendim. 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilik tatbikatını, 
bu konuda »doğru bulmuyorum. 'Çünkü, o tak
dirde sıraya 'girmiş bütün işlerin, daima Genel 
Kurulda, öncelik, ivedilik şekliyle gelmesi yo
lunu açmamak lâzım. Başka bir talebiniz »varışa 
buyurun izah edin ©fendim. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın (Başkan, Ibu durum ;geçenki birleşimde (oy
lanacağı sırada obstrüksiyon ile geri bırakıldı, 
ben izah ettim, önergemi 'geri lalayım, yalnız 
bir açıklama yapmak mecburiyetindeyim. Mü
saade ederseniz açıklıyayım efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeniz üzerinde oya arz 
etmeden açıklama yapmanız için önergenizi 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin, özel yüksek okul

larla İlgili kararı 19 Temmuz 1971 tarihinde yü
rürlüğe gireceğinden, zamanın darlığı vie bu 
Iseneki Meclis çalışmalarının sona ermesi yak
laşmış (olduğundan, bu (okullarla ilgili (Son ka
rar merciinin de Yüksek (Meclisler bulunması 
Sebebiyle, bu IhusUstaki (Hükümet çalışmaları
na vakit geçirmeksizin ışık tutabilmek maksa-
diyle, özel yüksek lokullarla ilgili genel (görüş
me önergemin (öncelikle ve gündemdeki diğer 
önergelere takdimen gündeme alınıp alınmama

sı hususunun 
teklif ederim. 

görüşülmesini saygı ile arz ve 

Uşak 
M. Fahrî Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — 'Görüşmeye başlamadan tev-
vel - zapta geçmesi bakımından (söylüyorum -
öncelik ve ivedilik kararı alamıyacağım. Yal
nız, siz bu beyanın karşısında önergenizi açık
lıyorsunuz ©fendim. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın (Başkan, teşekkür ©derim. Yalnız, izah bu
yurduğunuz Ihususlar muvacehesinde bir nokta
yı açıklamakta fayda mülâhaza ediyorum, bu
nun da zabıtlara geçmesi iktiza leder. 

«Genel görüşmelerle ilgili löncelik ve tak-
dimen görüşme istieklerinin ısöz konusu ola-
mlyacağı, aksi takdirde bunun bir (teamül Eıa-
lüne geleceği» Ihususunu buyurarak, «bu hu
susta önergemin loylanmıyacağmı» ifade bu
yurdunuz. Halbuki, bu önergeye ıbenziyen da-
Iha evvelki önergeler burada okunmuş, müza
kere ©dilmiş, takdimen görüşülmesine karar 
verilmiş ve bu 'hususta müzakere cereyan et
miştir. Bu Ihususu yüksek ıttılaınıza arz (etmek 
isterim. Ondan sonra da şu açıklamayı yap
mayı zaruri görmekteyim. 

MUhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz ki 
özel yüksek ıclkullarla ilgili Anayasa Mahkeme
si kararı 9 'Temmuz 1971 (tarihinde yürürlüğe 
gireceği için, bu tarihe kadar özel yüksek okul
ların varlığına ve yaşama şekillerine mutlak 
surette bir izah şekli (bulmak gerekiyordu. O 
tarihlerde bildiğiniz ığibi, daha evveîki Adalet 
Parti Hükümeti zamanında <v© ondan sonra da 
yeni kurulan Hükümet zamanında, özel yüksek 
okullara bir (hal çaresi bulmak üzere devamlı 
gayretler sarf edilmiştir. Ben, özel yüksek 
okullarla ilgili mevzuun bir genel görüşme Iha-
linde yüksek (huzurunuza getirilmesini şu (ba
kımdan zaruri gördüm, elbette ki, bu mevzuda 
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yı i tak karar HeyeitiinMndir ve Yüce Heyeti
nizin, bu husustaki gömüşlerinin ortaya konma
sı ve tebellür etmesi iktiza eder idi. Benim bu 
husustaki genel görüşme önergiemı, 19 Nisan 
1971 tarihinde Yüksek Başkanlığa verilmiştir 
ki, IO tarihlerde henüz lözel yiDktsek okullarla 
ilgili 'tasarının 'tedvin edilmiş şekline raslamı-
yoruz. Yani, henüz elde idi ve tedvin edilmiş 
değildi. 'Gayet iyi niyetlerle arzu ettim ki, gü
nümüzün en aktüel mevzuu, önemli bir mevzu 
olan hu yüksek okullar mevzuu Yüksek Heyeti
nizin huzurunda müzakere edilsin, değerli par-
lömanterler ımütalâalarmı bildirsinler, hal yol
larını göstersinler, Ibu görüşmelerin ışığı altın
da Hükümet ve idil'i komisyonlar, /özel okullar
la ilgili kanun tasarısını en iyi bir şekilde mem
leketimizin ihtiyaçlarına en r îizel cevap verecek 
hir tarzda hazırlatsınlar ve mesele Ikemâle er
miş bir şekilde sizin görüşlerinizi ide ihtiva 
etmiş olarak huzurunuza 'gelsin, müzakere edil
sin ve böylece de Meclis tatillere girmeden ev
vel bunun müzakeresi bitmiş olsun is'tedim. Şa
yet önergemin sırada (beklemesine razı olmuş ol
saydım, elbette böyle hür takdimcn 'görüşme 
önergesi söz konusu olmaz ve mesele (buraya 
getirilemezdi, yüksek 'fikirlerinizden istifade et
mek imkânı olmazdı. Sırf bu düşünce ile Öner
ge verilmiş ve talepte bulunulmuştur. 

Aradan zaman igeçti, ancak !20 Mayıs 1971 
Çarşamba g'ünü önergem okundu ve müzakere
si, gündeme alınıp alınmaması hususu görü
şülmece başlandı. Tam ıgündeme alınması oy
lanacağı sırada, 'Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup beş sayın üye arkadaşımız ayağa kalk
mak suretiyle «Mecliste ekseriyet olmadığını» 
ifade buyurdular. Böylece obstrüksiyona gi
rilmiş oldu, önergenin görüşülmesi engellendi 
ve bu hususta Yüksek 'Heyetinizin ve değerli 
parlömanter arkadaşlarımızın mütalâalarını or
taya koymaları imkânı hâsıl olamadı. Bundan 
sonra 27 Mayıs tatile rasladı ve o 'gün de gayet 
tabiî Meclis tatilde idi, görüşülemedi ve böyle
ce (bugüne intikal «"tmiş bulunuyor. 

Bu arada üç gün önce, Yüksek Başkanlığa 
'Hükümetçe hazırlanmıış olan özel yüksek okul
larla ilgili tasarı igelmiş bulunuyor. {Bugün de 
Millî Eğitim 'Komisyonunda görüşülmeye baş
lanılmıştır. Bendeniz şu anda Komisyonu ter-
kederek, huzurunuzda bu açıklamayı yapmak 

üzere geldim. Tasan Meclise sevk edilmiştir, 
Komisyonda müzakeresine başlanmıştır. Su 
durum karşısında igenel 'gıörüşme isteğinin bir 
mânası (kalmamış oluyor, takdir edersiniz, ben 
de bu hususu takdir ediyorum. Binaenaleyh, 
öncelik ve ivedilikle takdimen görüşülme öner
gemin sayın (Başkanlıkça ıgeri verilmeöM istir-
tam ediyorum ve aynı zamanda da esas genel 
görüşme önergemin iadesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu'nun beya
nı Başkanlıkça yerine getirilecektir, Genel 
Kurul bu suretle Ibillgi sahibi olmulştur. 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargûı'nın, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca hir Mec
lis araştırması yapıhnasına dair önergesi 
(10/15) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

30 . 112 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizden yabancı ülkelere kaçırılan 
tarihî eser kaçakçılığına ait teslbit edilmiş yüz
lerce kaçakçılık vakaları mevcuttur. Ve bu ka
çakçılık nedeniyle yurdumuzda büyük cinayet
ler yapılmıştır. 

Turizm gelişmemize 'telâfisi mümkün olmı-
yan darbeler indiren ve ilerde tarihî oluşumuzu 
incelemek imkânından (bizi yoksun bırakacak 
olan tarihî eser kaçakçılığının yapılacak bir 
Meclis araştırması ile daha da gün ışığına çıka
cağı inancı ve yapılacak bu arattırmanın bu ko
nuda Ibüyiifc yararlar Bağlıyacağı kanaatiyle 
Anayasanın ®8 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

(BAŞKAN — Buyurun, ISayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
İBir milletin yöneticileri ve sorumluları eski 

eserlerine, tarihr ve tahiî anıtlarına, eski yer
leşme mertalerine, etnografya değerlerine ger
çek anlamda sahibolamaz ve bunları muhafaza 
ve korumaktan yoksun bulunursa, o milletin. 
yöneticileri ve sorumluları tarihine sahibolamı-
yor 'demektir. 
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İTarihî eserlerini ve zenginliklerini muhafa
za edemiyerek bu yoldan tarihine sahibolamı-
yan hir milletin yöneticileri ve sorumluları ise, 
hem kendi tarihini bilmekten, onu incelemek
ten ve tanı anlamiyle anlamaktan yoksun olur 
ve hem de bu yüzden kendi milletine has bir 
Vjalkmma modelinin ne olacağını teşhiste güç
lük çekerek, bu modeli bir türlü uygulama saf
hasına koyamaz. 

Zengin tarihî eser ve hazinelere sahip bir 
milletin yöneticileri ve sorumluları şayet eser
lerini gerçek anlamda koruyamıyor ve muhafa
za edemiyorsa, bunları bizzat kendisi araştırıp, 
bulup gerdek anlamda bu eserlerin inceleme 
ve değerlendirilmesini yapamıyorsa, o zaman 
da bu milletin yöneticileri ve sorumluları bilim 
ve kültür âlemine ışık tutamamak, tarihî olay
ların karanlık Malan yönlerini aydınlığa çıkara
mamak, tarihî olayların geniş, gerçek ve tam 
anlamiyle anlaşılmasına engel olmak gilbi bir 
sorumluluğu da üzerine almış olacaklardır. 

'20 bine yakın tarihî iskân sahasına sahip 
yurdumuzdaki su toprak altında saklı bulunan 
e?ki eser zenginlikleri bütün dünyanın bu konu
da dikkatini memleketimiz üzerine çekmiş ve 
çekmeye devam etmektedir. Dünyanın en zen
gin arkeolojik hazinelerine sahip bulunan mem
leketimizin yerleşme tarihi, Taş Devrinden za
manımıza kadar türlü medeniyet devirlerini si
nesinde barındırmaktadır. Türkiye, harabeleri
nin çeşitliliği ve çoltfluğu (bakımından dünyada 
birinci yeri işgal etmektedir. Dünyanın hiçbir 
ülkesine nasibolmıyan tarih ve kültür hazine
lerini Türkiye bağrında beslemektedir. Bütün 
bu zenginlikler bizi vatanımızın ve milletimi
zin geçmişine bağlıyan sosyal, siyasal, ekono
mik, tarihî ve kültürel varlığımızın temel unsur
larına dayamaktadır, fakat gün geçmez ki, ya
yın organlarında en geniş şekilde milletimizin 
varlığının temel sütun ve unsurlarını teşkil 
eden bu eşsiz hazine ve değerlerimizin yurt dı
şına kaçırıldığına dair halberler okumıyalım. 
'Gün geçmez ki, aynı konuda milyonlar ve mil
yarlar değerinde tarihî eser kaçakçılığı yapıl
dığına dair gazetelerde haberler yer almasın. 
iGün geçmez ki, dış 'basında Türkiye'den yapı
lan tarihî eser kaçakçılığına ait haberler çık
masın ve gün geçmez ki, çok sayıda yabancı 
müzelerdekfi eserlerin Türkiye'den getirildiğine 

dair yine geniş şekilde yabancı basında haber
ler yer almasın. Gün geçmez ki, bilhassa Batı, 
Güney ve Güney - Doğu'daki pekçok ilimizde 
gizli kazıların yapıldığına ve buralardan çıkan 
eserlerin yurt dışına kaçırıldığına dair ihbar
lar yapılmasın. Gün geçmez ki, müzelerde bu 
eserlerin hakikileriyle sahtelerinin değiştirile
rek ticaretinin yapıldığına, kaçakçılığının ya
pıldığına dair iddialar işitilmesin. Gün geçmez 
ki, tarihî eesr kaçakçılığı için oynanan ve keş
fedilen entrikalar ve inanılmıyacak esrarengiz 
olaylar dilden dile dolaşmasın. 

tSayın milletvekilleri; 
IHepmizin çok iyi Ihatırlıyacağı gibi, İzmir 

Kültür Park Arkeoloji Müzesi 24 Temmuz 1GG9 
tarihinde soyulmuştur. Bu, yapılan soygun olay
larından sadece bir tanesi idi, bu, ortaya çıka
rılan soyigun olaylarından bir tanesi idi. Bu 
soygunda soyguncular soygunu daha başarı ile 
yapalbilmek uğruna müze bekçici 6?! yaşındaki 
İömail Altıntaş'ı hunharca öldürmüşler ve sonra 
da iz bırakmadan kaçmışlardır. Bu soygun 
ve cineyat dâvası halen meçhul isafahatı ile 
Türk Adliyesinde devam etmektedir. 

Eski Eserler ve Mü^ler Genel Müdürlü
ğünde her vilâyetten yapılan kaçakçılık 
olaylarına ait dosyalarm sayısı düryada çok 
as memlekette1 görülecek cinsten kabarık Ibir 
vaziyet ars etmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğundan Ibuigüne kadar 
Türkiye'den kaçırılan tarihî eserler bugün (bir 
çok dünya ülkelerinin müzelerinde en zen'gin 
ve en kıymetli ©serler olarak o müzelerd.9 teş
hir edilmekte ve bu eserler sayesinde bu ülke
ler milyonlarca turizm geliri sağlamaktadır
lar. 

Bulgun ülkemizde Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi ve istanbul üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi mezunu arkeolog ve sanat tarihi gibi 
dallardan mezun yüzlerce »renıç işsizlikten 
inim inim inlerken, iş aramak için çalmadık 
kapı bırakmazken ve dünyada hemen hemen 
en çok kazı yapılmaya müsait yerlere Tür
kiye sahipken, ibiras owel söylediğim gibi, 
20 bine yalan arkeolog çalışacak bir iş bula
bilmek için çalmadık kapı (bırakmazlarken 
çok sayıda Alman, Amerikan, Fransız, İngi
liz ve sair ülkelere mensup arkeologlar Türki-
yede staj mahiyetinde kazılar yapmaktadır 
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ve bu yabancılar ken'di sahalarında ihtisas
laşmak için Türkiye Vıi seçmişlerdir. Bu say
dığım ülkelerin arkeologları staj mahiyetinde
ki kanlarını Türkiye'de geçirmekte ve arkeo
lojik alanda kıymet ve paha (bMlmez birçok 
tarihî eserlerimizi kesmek;, b>mek ve yalan 
yanlış kazı yapmak pahasına mahvetmekte
dirler. 

Biraz evvel resmî makamların kendi so
rumlu kişilerinden öğrendiğim,, son bilgiye 
'göre, E'-ki Ederler ve Müzeler (Genel Müdürlüğü
ne, görev almak için sadece (bu yıl 180 tane ar-
keloğ müracaat etmişken ve biraz evvel söy
lediğim gibi, dünyada en çok arkeologa sa
hip ülke Ibiz olduğumuz halde, düryanın di
ğer ülkelerinden arkeologlar dünyada kıymeti 
ve değeri biçilmez, tarihî oluşumu çok yük
sek değerlerde olan hazinelerimizi ameliyat ma
sası olarak, tecrübe tahtası olarak kullan
makta, kendi ihtisaslaşmaları uğruna Tür
kiye'yi arkeoloji alanında bir mezarlık haline 
getirmektedirler ve üstelik bunları yaptıkları 
yetmiyormuş gübi, geniş, yaygın şekilde Tür
kiye ve dünya basınında yer alan haber ve 
neşriyatlara göre, bu, staj mahiyetinde veya 
başka türlü yollarla Türkiye'ye gelip bu şe
kilde kazı yapanlar bu şekilde Türkiye'yi kendi 
ihtisaslaşmaları uğruna bir mezarlık haline ge
tirmeleri yetmiyormuş gibi, burada buldukları 
çok değerli tarihî eserleri de kendi ülkelerine 
götürdükleri, Türkiye'de bugüne kadar okudu
ğunuz türlü haberlerdendir, iddia edilmiş, ispat 
edilmiş olaylardandır. 

Sayın milletvekilleri; 
Arkeoloji ilminde bir atasözü haline gelen, 

«açmasını bilmiyorsan açma, kazmasını bilmi
yorsan kazma, senden sonrakiler belki senden 
daha iyi açar ve daha iyi kazar.» sözünü bu ko
nudaki sorumlulara bu fırsatla hatırlatır ve 
Türkiye'yi arkeolojik bakımdan yabancıların ih
tisaslaşması pahasına ve yine yabancıların Tür
kiye'de buldukları tarihî eserleri kendi ülkele
rinin müzelerine kaçak yoldan götürmesi paha
sına yabancıların Türkiye'yi mahvetmelerine ve 
arkeoloji konusunda Türkiye'yi bir mezarlık ha
line sokmalarına yetkililerin engel olmasını te
menni ederim. 

Dünyanın çok sayıda ülkesine Türkiye'de he
men hemen her sahada kazı yapma müsaadesi 
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verilirken Türklerin aynı ülkelerde kazı yapma 
faaliyetlerine katılmamaları da üzerinde dikkat
le durulması lâzımgelen bir başka noktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de her yıl ortalama yapılan 60 a ya

kın arkeolojik kazının 20 si Türk heyetleri ta
rafından, geri kalan 40 ı ise yabancı heyetler 
tarafından yapılmaktadır. Yabancılar, Anado
lu'nun arkeolojik değerinin anlaşılmasından iti
baren, yani 19 ncu yüzyıldan itibaren Anado
lu'da kazılar yapmaya başlamışlardır. Bu ya
bancı heyetler 1906 yılma kadar Anadolu'da 
yaptıkları kazılar neticesi buldukları tarihî 
eserleri, hiçbir resmî organa sormadan, kendi 
ülkelerine götürebilmekteydiler. 1906 yılında çı
karılan bir Nizamname ile yabancı heyetlerin 
kazılar neticesinde buldukları eserleri Türkiye'
de bırakmalarına, ancak bunların resimlerini 
çizmelerine, fotoğraflarını çekmelerine ve bun
ları neşretmelerine müsaade edilmiştir, fakat 
sağlam bir araştırma yapılırsa görülecektir ve 
iddialara göre kesin olarak ortaya atılmakta
dır ki, 1906 yılından önce kaçırılan tarihî eser
lerden, 1906 yılından sonra kaçırılan eserler 
çok eksik kalmıyacaktır. 

Bugün Anadolu'da kazı yapan 35 kişilik bir 
yabancı heyetin başına bir Türk temsilci veril
mektedir. Bu da onları kontrol etmeye elbette 
yeterli bir sayı değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Huzurunuza getirdiğim bu konunun çok 

önemli olduğuna inanarak çok değerli vakitle
rinizi almaktayım. Bu sebeple üzgünüm, fakat 
bu konunun Yüce Meclise getirilmesinde, Türk 
milletinin, Türk tarihinin, Türk geleceğinin çok 
büyük yararları olacağına olan inancım, sizle
rin kıymetli vakitlerinizi almama vesile teşkil 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz, tahminen sekiz sene önceki bir hâ

tıramı sizlere nakletmekle Türkiye'nin tarihî 
eser yönünden nasıl soyulduğunu, bu soygunun 
göz göre göre nasıl yapıldığını anlatmak iste
rim. Çanakkale'deki dünyaca meşhur Truva ha
rabelerine bundan sekiz yıl evvel gitmiştim. 
Oranın en önemli özelliklerinden birisi, binlerce 
senelik tuğlalardır. Ben, sadece gezmeye, gör
meye gittiğimde birtakım yabancı insanlarla, 
konsolosluk mensuplariyle, sırtlarında torbalar 
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bulunan yabancı kişilerle karşılaştım, iyice ha
tırlıyorum; oradaki tekçiye aylığını sorduğum
da 300 lira olduğunu öğrendim. Burada bir tek 
bekçi vardı ve gezen herkes çantalarına bu tari
hî tuğlalardan birer ikişer tane atıyorlardı, ora
dan öylece çıkıyorlardı. Bunların dışında, ge
zenler arasında, oradald meşhur mozaiklerden 
avuçla toplıyanlar da vardı. 

Bir başka s'eferinde bu haraberleri gezdi
ğimde,, o binlerce sene evvelki tuğlalar, o birer 
tarih hazinesi olan mozaikler yerle yeksan bir 
görünüş arz ediyordu. Dünyanın en kıymetli 
tarihî eserlerinin bulunduğu bir yeri aylık maa
şı 300 lira olan birinin bekçiliğine enıane!; eder
sek, düaıya çapında tarihî eser kaçakçılığının 
organize .dildiği bir devirde biz tarihî eser
lerimizi böylesine korursak ve ta 1906 yılın
da çıkarılan bir nizamnameye dayanarak tarihî 
eserlerimizi, tarihimizi korumak istiyorsak, el
bette ki başka ülkeler burasını bir pazar olarak,, 
kendi müzelerinin bir kaynağı olarak kabul 
edecekler ve kaçakçılıklarım en rahat şekilde 
yürüteceklerdir. Uyuşturucu madde kaçakçılığı 
yapanlara veya içenlere Türkiye'de iki yıldan 
yirmi yıla kadar hapis cezası veriliıken; bir 
milleti libndi tarihini inceleme kudretinden 
yoksun bırakan, bir milletin geleceğine ışık 
tutacak, tarihini başkalarının incelemesine ve
sile olacak tarihî eser kaçakçılığına - söyledi
ğim zaman komik bulacaksınız, en büyüğüne el 
konulduğunda - 1906 tarihinde çıkarılan ni
zamnameye göre 10 liralık bir ceza verilmek
te di J. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir memleketin tarihi kaçırılır; bunun kar

şısına 10 liralık para cezası gibi sembolik bir 
miktar ceza ile çıkılır, ama her hangi ufak bir 
olay için on yıl, yirmi yıl, yirmibe^ yıl gibi ha
pis cefaları verilmektedir. Sevinçle belirteyim 
ki, bu arattırma önergesini verdiğimden kısa 
bir müddet sonra, eski eserlerin korunması, ka
çakçılığın cinlenmesi konusunda hazırlanan bir 
kanun tasarısı, bundan önceki Hükümet tara
fından hazırlanmış, gerekli yerlere gönderil
miş ve halen incelenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, Yüce Heyetinz bir araştırma açılması 

karan verdiğinde görüşlerimizi çok daha ge
niş olarak izah etme fırsatını bulacağımızdan 
ve milletimizin tarihini korumak bakımından 

Yüce Meclisin böyle bir konuyu ele alması ne
ticesinde bu meselenin halli konusunda tah
sisat meselesinin, yani eski eser ve müzelerin ko
runması, bunların kaçakçılığının önlenmesi ba
kımından tahsisatının azlığı, kanunların yeter
sizliği, ihtisaslaşmış eleman azlığı, araç, gereç 
ve vasıta aslığı, ödemedeki güçlükler ve güm
rüklerde tarihî eserleri koruma polis teşkilâtı
nın kurulması gibi şimdilik önereceğimiz ve 
Yüce ETecTisin kabul ettiği takdirde araştırıp 
bulup ve yüce fikirlerinizden yararlanacağımız, 
fikirlerle bu önemli meseleye bir neşter vuru
lacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiya'de tarihî eser kaçakçılığı nasıl ya

pılmasın.. Tarihî eser kaçıran bir insan, kaçır
dığı bu eseri bir tarihî eser kaçakçısına veya 
ticaretçisine peşin parayla 1 000 liraya, 2 000 
liraya, 100 000 liraya satabiliyor. Bu kişiyi Hü
kümet olarak, sorumlu bir kişi olarak yakala
dığınız zaman 10 lira para cezası var. Ama bu 
tarihî eseri bulan insan, bu eseri aynı paraya 
yetkili mercilere, müzelere satmaya kalktığı za
man parasını almak dahi üç - dört ay sürüyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de, elbette ki sınırlarımızda 

ve gümrüklerimizde tarihî, eser kaçakçılığını 
kesinlikle önliyecek ve Türkiye'de en az vergi 
kaçakçılığı kadar üzerinde hassasiyetle duru
lacak bir konu olan tarihî eserlerin korunma
sının ve bunların kaçakçılığını önlemek üzere 
geniş bir polis tekilâtımın kurulmasının yarar
lar sağlıyacağı inancındayım. 

Getirdiğim konu çok önemlidir. Osmanlı 
devrinde padişahların 1906 yılında çıkarılan ni
zamnameden önce Tükiye'de bulunan her tari
hî eserin dünyanın her ülkesine götürülebil-
diği devirlerde ve padişahların serbestçe, kendi 
iradeleriyle, irade-i seniye niyetiyle dünyaya 
verdikleri Türk vatanından, Türk toprakların
dan çıkarılmış tarihî eserlerin değerlerinin ne 
olduğu dahi halen bilinememektedir. Türkiye'
den ne götürülmüştür, nerede ne vardır, bun
ların hiçbirisi bilinememektedir. Osmanlı dev
rinde ve 1906 yılında çıkarılan nizamnameden 
önce yurt dışına çıkarılan Bergama, Efes, Hali-
kârnas,, Millet, Assos, Truya, Zincirli, Knidos 
gibi mahallerden elde edilen eserler, bugün dün
yanın en büyük müzelerinde bulunan ve bulun-
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duldan müzelerin belki de en büyük tarihî ha
zineleri olmalı teşhir edilen eserlerdir. Ameri
ka'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya gittiğiniz saman 
oranın en Ibüyük müzelerinde, Osmanlı devrin
de padişahlar tarafından kendilerine verilmiş 
olan tarih hazineleri, 1906 nizamnamesinden 
önce yapılan kazılarda elde ettikleri değerli 
eserleri, Türkiye'nin neresinde bulunduğuna 
dair açıklayıcı bilgiler üzerlerinde olduğu hal
de seyredersiniz. 

Cumhuriyet devrinde kaçırılan tarihî eser
lerin miktarı, nerelerde bulunduğunun dökümü 
halen yapılamamıştır, işte ben bu araştırma öner
gesini bu nedenlerle huzurlarınıza getirmiş bu
lunuyorum. Cumhuriyet devrinde Tokat'ın Ho-
roztepe mıntakasında bir mezardan çıkarılan 
altın eseıleriin sadece bilinen kısımları şimdi 
Amerika müzelerinde. 

Antalya'nın Kumluca bölgesinde bulunan 
8 parça Bizans eseri şimdi Amerika müzelerin
de. 

Niğde'nin Acemhöyük mıntakasında bulu
nan çok değerli tarihî eserler, «fildişi eseri» di
ye anılan eserler şimdi Amerika müzelerinde. 

Boston müzesinde Türkiye'den çıkarılan ve 
oraya götürülen çok sayıda tarihî eser görecek
siniz. 

Flâdelfiya müzesinde,, Türkiye'den çıkarı
lan ve Cumhuriyet devrinde kaçak olarak gö
türülen tarihî eserleri göreceksiniz. 

Dünyannı en büyük gazetelerinde, bu tari
hî eserlerin oralara nasıl götürüldüğüne ait ya
zılar okudunuz, bunlara ait haberleri izlediniz. 

Cumhuriyet devrinden sonra kaçırıldığı res
mî olarak tesbit edilen Burdur'un Hacılar mev
kiinde çıkarılan çok değerli tarihî eserlerin, 
İngiltere, Almanya, Fransa müzelerinde olduk
larım köreceksiniz. 

Burdur'un Düğer mıntakasında bulunmuş 
çok değerli eserleri, İngiltere,, Amerika müze
lerinde göreceksiniz. 

Afyon, Kütahya, Uşak'ta bulunmuş çok kıy
metli eserleri Amerika'nın çok büyük müzele
rinde göreceksiniz. 

Amerika'nın Huston müzesinde Türkiye'de 
bulunmuş çok değerli bronz heykelleri görecek
siniz. 

Aydın'da bulunmuş tarihî eserleri görecek-
sinle Amerika'nın türlü müzelerinde, ingiltere'
de. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, zamanınızı daha fazla almamak için 

tahsisat azlığı ve kazılardan kaçak olarak elde 
edilen tarihî eserlerin burada listesini vermek is
temiyorum, fakat birkaç örnek olarak şunları 
vermek isterim: İstirdadedilen tarihî eser; 1967 
de 8 667, 1968 de 1 922 ve 1969 da 1 733, 1970 te 
de 2 320 dir. 

Buna karşılık, kazılar neticesinde elde edi
len eser sayısı nerede ise bunun aşağısında sey
retmektedir. 

Bütün bunların karşısında bütçeye konulan 
rakamlar da çok az bir yekûn teşkil etmekte
dir: Eski eserler alma faslından verilen öde
nek 1967 ve ondan evvel 1965 yıllarına kadar 
800 000 lira, 1968 de yine 800 000 lira, 1969 da 
980 000 lira ve 1970 yılında 1 250 000 lira. Yani, 
bir tane tarihî eserin dahi rayici olmıyan mik
tarlar. 

Değerli milletvekilleri; 
Tarihî eser varlığı ve zenginliğinin bugün

kü dünya turizminde oynadığı rol birinci de
receye çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle bu 
varlığımızı korumak, muhafaza etmek ve de
ğerlendirmekle, bu konunun ekonomimize ya
pacağı .olumlu katkıları da, üzerinde ciddiyetle 
durulması lâzımgelen bir başka husustur. Oy
sa bizim tarihî eser yörelerimizin bakım ve ko
runması hakkında, bırakınız Yunanistan ve 
italya ile mukayeseyi, Afrika ülkelerinden dahi 
çok geri kaldığımız en yetkili ağızlar tarafından 
dile getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yukardan beri sıraladığımız sebeplerle ta

rihî eser kaçakçılığının nedenlerini tesbit et
mek ve bu kaçakçılığın bütün yönleriyle mey
dana çıkarılmasını sağlamak, yurt dışına kaçı
rılmış eserlerin ülkemize iadesini gerçekleş
tirmek ve tarihî eser kaçakçılığını tam ve kesin 
anlamda önliyecek tedbirleri ortaya çıkarmak, 
bu hazinelerimizi en iyi bir şekilde korumak 
ve değerlendirmek için bendeniz Yüce Meclise, 
tarihî eser kaçakçılığı hakkında bir Meclis 
Araştırması önergesi getirmiş bulunuyorum. 

Gerek sorumluları gerek başka sözcü ar
kadaşlarım belki bugüne kadar bu konuda alın
mış veya alınmak üzere olan tedbirlerden bah
sedeceklerdir, ama biraz evvel zamanınızı al-
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mamak için en özetli bir şekilde vermeye çalış
tığım tarihî eser kaçakçılığı tablosu, bugüne 
kadar alınan tedbirlerin bu işe engel olama
dığını, beynelmilel örgütlerin Türkiye'ye ağ 
kurarak bu işi tezgâhladıklarını açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu ise Yüce Meclisin el atması
nın, kaçakçılığın önlenmesinde çok büyük kat
kısı olacağına inanmaktayım. Alınmış ve alın
makta olan tedbirleri saygiyle karşılıyorum, 
ama bu meselenin kökten hallolması için Yüce 
Meclisin huzurunda ve Yüce Mecliste kurula
cak bir Araştırma Komisyonunun getireceği! 
rapor ürerinde görüşülmesinde millî ve tarihî 
çıkarlarımızın büyük ölçüde olacağı inanciyle, 
bu konudaki önergeme Yüce Meclisin olumlu 
oy vermesini temenni eder, derin saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Hasan Basri Albayrak. Buyurun efen
dim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; tarihî eser ka-
ç"acılığının önlenmesi amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca Meclis araştırması ya
pılmasına dair önerge ile ilgili olarak Demok
ratik Parti Meclis grupu adına konuşmak üze. 
re Yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bir vatan yalnız hudutlariyle, yalnız yeral
tı ve yerüstü kaynaklariyle değil, ayni zaman
da yeraltı ve yerüstü tarihî eserleri ve tarihî 
hâtıralariyle de vatandır. Bir vatan, ne kadar 
çok tarihî esere sahipse o derecede ileri mede
niyete sahne olmuş demektir. 

Binlerce yıllık tarihi olan yurdumuz ise, ta
rihî eser bakımından dünyanın en zengin ül
kelerinden biridir.. Bunun için yurdumuzun her 
türlü servet ve değerini olduğu gibi, onun tari
hî eserlerini de korumak ve değerlendirmek zo
rundayız. Tarihine, tarihî değerlerine ve eser
lerine sahibolmıyan milletler, geleceğine şekil 
ve ruh veremiyen milletlerdir. Halbuki Yüce 
milletimiz, kökü tarihin derinliklerinde olan 
tarih ve tarihî eserle dolu Anadolu'ya sahip 
bir millettir. Millete hizmet edenler bu yönden 
de tarihî eserlerine bağlı ve saygılı olmak zo
runda ve durumundadır. 

Muhterem milletvekilleri; tarihî eser ve sair 
değer kaçakçılığının yurdumuzdaki durumu

na bir göz atacak olursak,, yaptığımız araştır
malara ve edindiğimiz bilgilere göre görürüz 
ki: 

1. Tarihî eserlerle ve onları korumayla il
gili mevzuat yeterli değildir. 1906 yılında ya
pılmış bulunan Asarı Atika Nizamnamesine gö
re işlem yapılmaktadır. Samanında kanun kuv
vet ve niteliğinde olan bu nizamnameye göre 
eski alımı, satımı ve tescil işleri yürütülmeye 
çalışılmaktadır. 1971 yılının Cumhuriyet Türki
ye'sinde bu nizamnamenin ihtiyaca cevap 
vermesi elbette mümkün değildir. 1967 yılında 
Yüce Meclise intikal edip halen Karma Ko
misyonda bulunan Eski Eserler kanun tasarı
sının biran önce kanunlaşması gerekmektedir. 

2. Tarihî eser kaçakçılığı en çok 'Orta - Do
ğuda ve maalesef yurdumuzda olmaktadır. 

3. Eski eser kaçakçılığı daha ziyade ne se
beple yapılmaktadır; (bunu birkaç sebepte gö
rüyoruz. 

1. KJolleksiyonıculuk maksadiyle, 
2. Eski 'eser pazarı bulmak için, 
3. Yeni müzelerin kolleksiyonlarmı zengin

leştirmek için yerli ve yabancı kaçakçılık şe
bekeleri teşvik edilmek suretiyle tarihî eser 
kaçakçılığı yapılmaktadır. Ç'ünkü eldeki mev
zuata göre cezai müeyyide yetersizdir. 

Yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz in
tiba ve bilgilere {gtire, eski eserlerin korunması 
için dış ve iç tedbir olmak üzere iki türlü ted
bir alınmaktadır ve Ibu (böyle (gerekmektedir. 
Dış tedbir 'olarak UNESCO ve Avrupa Konseyi 
ile varılan milletlerarası anlaşmaya göre bir 
e^ki eser hangi ülkeden kaçırılmışsa »o ülkeye 
iade edilmesi gerekmektedir. (Bu anlaşmaya Hü
kümetimiz de dâhil bulunmaktadır. 

iç tedJbir olarak da; koordone çalışmayı 
sağlamak gerekmektedir. Buna misal olarak da 
kaymakam, emniyet mensupları, gümrük me
murları kurslarına ilgili elemanlar gönderil
mektedir ve buna devam edilmektedir, edilme
lidir. Ayrıca, okullara ^gerekli tamimler gön
derilmek suretiyle de Ihalkın aydınlatılmasına 
çalışılmaktadır ve çalışılmalıdır. 

Gerekli kazıları yapmak jgeeiktinmeden yap
mak için gerekli (çabamın sarf edilmesi icabeder, 
Yaptığımız tetkike göre 1970 yılında yirmi bin 
eski eser çıkarılmış 'bulunmaktadır. Bu şayanı 
takdir bir cihettir, 
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Eski eserlerin Ibulunduğu mahallere 'bekçi 
tâyin edilmesi \gM tedbirlere başvurmak, eski 
eserlerin kaçakçılarını yakalıyanlara, ihbar 
edenlere ikramiye vermek, mevcut 89 müzenin 
eski eser satınalabilmesini kolaylaştırmak için 
gerekli 'ödeneği sağlamak, propaganda ve rek
lâm afişleri 'hazırlamak, lönemli arkeolojik alan
ları telle, bekçiyle korumak, gizli kazılar için 
kazı heyetleri kurmak ve bir an *önce kazı prog
ramının hazırlanmasını sağlamak. 

Kazı merkezlerinde lokal, ünite müzeler aç
mak, 'öteki memleketlerde eski eser kaçakçılığı 
yapmış olanların 'Türkiye'ye sokulmaması için 
tedbir almak, gümrük giriş ve çıkış kapılarına 
«siki eserlerin kaçırılmaması için afişler asmak, 
(broşürler hazırlamak, eski eser koleksiyoncula
rını tesbit etmek ve öğr'enmek için gerekli yönet
meliği hazırlamak, memleketten çıkan turist
lerin eski eser giötürmemeleri içim gerekli ted
birleri almak ve 'gümrük memurlarının uyanık 
ve şuurlu 'olmasını sağlamak. Yabancı konsolos
luk ve elçilik memur ve mensupları mezdinde 
de gerekli tödbiri almak. Emniyet ve jandar
ma teşkilâtını da bu alanda devamlı uyanık bu
lundurmak (gibi işler ve tedbirler akla gelmek
te ve uygulanmaktadır. (Bunlara 'daha başka dü
şünce ve faaliyetler de eklenebilir. 

Çok mulhterem milletvekilleri; eski eser ka
çakçılığının inlenmesi için Yüce Meclise sunul
muş buluman Eski eserler kanun tasarısının 
bir an ıönce kanunlaşmasına çalışmak, bu alan
da çalışacak olan kalifiye elemanı ve uzmanları 
yetiştirmek için gerekli tedbirleri almak, ilmî 
çalışmaya önem vermek, vatandaşları bu alan
da aydınlatmak ve uyanık bulundurmaya çalış
mak, ilgili daireler Ve bakanlıklar arasındaki 
koordinasyonu daha verimli Ve d'aiha başarılı 
yapmak için icabeden çalışmaları yürütmek, 
yapılmakta olan »çalışmaların daha başarılı ol
ması için gerekli araçların temini ve kolaylığım 
sağlanması bakımımdan yeteri kadar ödeneği 
sağlamak, hepsinden daha 'önemli olan ve ön
celikle ele alınması kaçınılmaz bulunan ve Hü
kümet programında da yer alan Kültür (Bakan
lığının ibiran önce kurulmasını sağlamak, bir 
Meclis araştırması açmaktan daha hayırlı ve 
daha yararlı bir 'hareket olur. 

'Bütün yukarıdan aşağı arz ettiğimiz tedbir
ler devam ettirildiği, tatbik edildiği takdirde 

tarihî eser kaçakçılığı ile ilgili Meclis araştır
ması açılmasına lüzum olmadığı kanaatini arz 
eder, Yüce Meclisin sayım üyelerine grupum ve 
şahsım adına saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — ISayın İbrahim Öztürk, buyu
run. 

İBRAHİM ÖZTÜTCİK (Maraş) — (Sayın Baş
kan, değerli Meclis üyeleri; 

(Sayın Celâl Kargılı'nın Türkiye ̂ de tarihî 
eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle vermiş 
olduğu Meclis araştırması önergesini yerinde 
bulmamaya ve takdir etmemeye imkân yoktur. 

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlıyan 
ve yüzyıllar boyunca kavimlerin seferlerine bir 
köprü vazifesi gören Anadolu Urartu medeni
yetinden itibaren, FriH Eti, Asur, Yunan, Ro
ma, Bizans, 'Selçuk, Karaman ve Osmanlı mede
niyetlerine sahne olmuş, bu sebeple eski eserler, 
tarihî anıtlar, eski yerleşme merkezleri etnik ve 
folklor değerleriyle dünyanın en zengin bir ül
kesi • olmuştur. Bu büyük tarihî değerler bizi 
geçmişe bağlarken aynı zamanda ulusal varlı
ğımızı dünyaya kabul ettiren ve toplumumuza 
ulusal bilinç veren en büyük faktörlerdir. Top-
raküstü, toprak! ve su altında meydana çıkan 
tarihî kıymetler, ülkemizi dünya tarih ve bilim 
âlemine daha çok yaklaştırmaktadır. Her yıl bi
raz daha genişliyen arkeolojik kazılarda ortaya 
çıkan çok dikkate değer eserler, bilime ışık! tut
makta ve tarihî gerçekleri ortaya çıkarmak
tadır. 

23 . 2 . 1970. tarihli Müzeler Haber Bülte
ninden aldığımız bilgilere göre halen Türkiye'
de 27 yerde Türk kazılan, Keban Barajı göl sa
hasında beş yerde yapılan yine Türk kazılan, 
ayni sahada d'ört yerde yapılan yabancı kjazılar, 
25 yerde yapılan yabancı kazılar, iki yerde ya
pılmakta olan müşterek kazılar, son derece 
önemli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Dünyanın hiçbir ülkesine nasibolmıyan me
deniyetler zinciri Ihalka halka ortaya çıktıkça 
Anadolunun Milâttan önce sekizbin yıla kadar 
uzanan bir yerleşme sahası olduğu ve böylece 
on bin yıllık! bir kültür hâkimiyetini bünyesinde 
taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Bültenden aldığımız bilgiye göre, Türkiye'de 
85 müze vardır. Bunun 43 ü müdürlük, 42 si 
memurlukla idare edilmektedir. 1969 yılında 
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müzelerimize 3 653 834 yerli, yabancı ziyaretçi 
gelmiştir. En çok ziyaret edilen müzeler Topka-
pı, Konya, Ayasofya, 'Efes, Anıt - Kabir, İstan
bul Arkeoloji, Samsun Atatürk, Bergama, İstan
bul Hisarlar, Ankara Arkeoloji müzeleridir. 
1969 yılında müzelerimizden elde edilen gelir 
6 294 833 liradır. 1969 yılı somuna kadar müze
lerimizde mevcut eser sayısı 1 İ321 364 tür. Bun
ların cinsleri genellikle - rakam vermiyeceğim, 
sadece isimlerini sayacağım - müzelik eserler, 
sikkeler, tabletler, arşiv belgeleri, şer'iye sicil
leri ve kitaplardır ki, heyeti mecmuası 1221364 
tür. 

1969 yılında 12 570 eser satmalınmış, 4 568 
kazı 'buluntuları meydana çıkarılmış, 1 733 is
tirdat yapılmış, 1 184 bağış sağlanmıştır. Ve 
bunlar müzelerimize konmuştur. 

Halkın eğitimi bakımından müzelerin önemi 
ve değeri her gün biraz daha anlaşılmaktadır. 
Genç kuşaklara tarihimizin ve topraklarımızın 
azametini anlatmak ve onlara derin bir tarih 
ve kültür şuuru vermekte müzelerimizin önemi 
çok büyüktür. Diğer yandan araştırmacılar için 
müzelerin lüzumunu söylemeye dahi lüzum yok
tur. 1900 yılından itibaren 'Eski Eserler Umum 
Müdürlüğüne ayrılan ödenek miktarları ince
lenirse bu konuya hükümetlerimizin verdiği 
önem ortaya çıkar. 

1950 yılında bütçeye 486 700 cari Tl. öde
nek konmuştur. 1968 yılında bu miktar 4 382 000 
liraya yükselmiştir. Ancak, verilen bu ödenek
lerin de yetersizliği ortadadır. 

Bu önemli ulusal konunun tam mânasiyle 
gerçekleştirilebilmesi için her şeyden önce ye
ni mevzuatın getirilmesine ihtiyaç vardır. Çün
kü bugün eski eser ve müze konusu, 1906 tarih
li Asarı Atika Nizamnamesi ile yürütülmekte
dir. 46 yıl önce yürürlüğe konan ve o devrin 
icaplarına uyan bu mevzuatın, bugünkü şartla
ra uymadığı aşikârdır. Bilhassa bu nizamname, 
eski eserlerin yurt dışına kaçırılmasına engel 
olamamaktadır. 

Tarihî ve tabiî anıtlarımızın bakım, onarım, 
koruma ve kamulaştırma tarzları ile taşınır eski 
eserler, kazı ve define aranması, ©ski ©ser tica
reti, kolleksiyonculuk ve eski eser kaçakçılığı 
faaliyetlerini ve mükâfat ve cezai hükümleri içi
ne alan şümullü bir kanunun acele çıkarılma
sındaki zarureti takdirlerinize sunarım. 

Millî Eğitim Bakanlığınca bu konuda hazır
lanan ve halen komisyonlarda bulunan, eiski 
eserler kanun tasarısının Yüce Meclise biran 
evvel sevk edilmesi lâzımdır. Bugüne kadar bin
lerce eserimizin yurt dışına kaçırdığı ve kaçı
rılmakta olduğu bir gerçektir. Londra ve Avru
pa müzelerinde yüzlerce eserimize Tasladığımız 
zaman duyduğumuz millî ıstırabı tarife imkân 
yoktur. Cehalet ve aşırı kâr sağlamak vatani
mizin ve ulusal varlığımızın şahitleri olan bu 
değerine paha b;çilmiyen tarihî eserleri yurt dı
şına kaçıran kişiler ve şebekelerle amansız bir 
mücadele, ancak kuvvetli müeyyideler ve hü
kümler taşıyan bir kanunla mümkün olabilir. 

Edindiğimiz bilgilere göre 1967 yılında ta
rihî eser kaçakçılığı olayı olarak 55 olay cere
yan etmiştir. 1968 yılında 28, 1969 yılında ise 
22 olay cereyan etmiş ve mahkemeye intikal et
miştir. Burdur'da 1967 yılında 22 olay, yine 
Burdur'da 1968 yılında 3, aynı ilde 1969 yılın
da 3 olay tesbit edilmiş ve mahkemeye veril
miştir. Muğla vilâyetinde 1967 yılında 11, 1968 
yılında 2, 1969 yılında 4 kaçakçılık olayı cere
yan etmiştir.1 Kastamonu, Antalya, Mardin, 
Muğla, Burdur, Maraş illerinde çeşitli kaçakçı
lık vakalan meydana çıkarılmış ve bunlar mah
kemeye intikal etmiştir; fakat pek çoğunun,da 
yurt dışına kaçırılmış olduğu bir hakikattir. 

Bir yandan eski eserler kanunu çıkarılır
ken, öte yandan bakanlıklararası protokolün 
titizlikle uygulanması zarureti vardır. Bu ted
birleri kısaca özetliyeceğim: 

1. Bellibaşlı arkeolojik alanların dikenli 
tellerle çevrilmesi; buralara resmî üniforma
lı, silâhlı ve madden tatmin edilmiş bekçilerin 
tâyini. 

2. Asarı Atıka Nizamnamesinin Türkçeleş-
tirilerek bütün örgütlere ve görevlilere dağı
tılması. 

3. Radyo, televizyon ve bunun aracılığı 
ile halkın uyarılması; özellikle köylerde muh
tar, öğretmen ve imam gibi görevlilerin aydın
latılması ve yetiştirilmesi. 

4. Müzelik eserleri satınalabilmek için öde
neklerin artırılması. 

5. ilk ve orta dereceli okulların program
larında eski eserler konusunun işlenmesi. 

6. Kaçakçıları ihbar edenlere ve eski eser 
bulan ve getirenlere ikramiye verilmesi. 
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7. Dış ülkelerdeki kültür ataşelerinin bu 
(konuyu çok sıkı izlemelerinin sağlanması. 

8. Müzeler ve Eski Eserler (Genel Müdür
lüğünün ilim kadrosunun takviyesi ve bunların 
madden değerlendirilmesi. 

9. Ruhsatsız eski eser ticareti yapanların 
takibi. 

10. Eski eser sahalarında kazı yapılmaması 
için valilerin çok ciddî tedbirler alması. 

11. — Eski eser polis ünitesinin kurulması; 
emniyet ve jandarma ile kıyı muhafaza teşki
lâtının bu konuda koordinasyonu. 

12. Şüpheli turistlerin gözaltında tutulma
sı ve yabancıların da yazılı beyana tabi tutul
ması. 

13. Çıkış kapılarına eski eser uzmanları 
konulması; gümrük muayene memurlarının bu 
bapta kurs görmelerinin sağlanması. Çünkü, 
eski eser ile yeni eser arasındaki farkı umumi
yetle bilmiyorlar. 

14. Arkeolojik sahaların asgari 500 metre 
yakınlarına turist kampları kurulmasına müsaa
de edilmemesi. 

15. Kıyılarda eski eser sahalarında dalış
lara izin verilmemesi; yani memlekete turist cel-
[bedeceğiz diye - şüphesiz ki turizm çok önemli 
bir davamızdır, onu müdrikim - öbür tarafta 
jbirtakım "maksatlı turistlere memleketin tarihî 
zenginliklerini kaçırmalarına müsaade etmemek 
lâzım. 

16. Türk ve yabancı pasaportlara, eski 
eserlerin yurt dışına götürülmesinin yasak ol
duğuna dair, 4 dilde yazılmış bir kâğıt yapış
tırılması. 

17. Elçilik, konsolosluk ve diğer yabancı 
örgütlere bu mevzudaki kanunlarımızın duyu
rulması. 

18. Amerikan Post Ofis, yani APO'nun 
eski eser kaçakçılığını önlemesi. 

Sayın arkadaşlarım, sonuç olarak Yüce He
yetinize şunları ifade etmek isterim : 

'Eski eserleri korumak ve yabancı ülkelere 
kaçırılmasını önlemek bu memleketin petro
lünü, boraksını yabancıya kaptırmamak kadar 
önemli bir millî dâvadır. Bir ülkenin yalnız 
doğal kaynaklarını ve ekonomik değerlerini 
korumak yeterli değildir. Onun ulusal var
lığının en kuvvetli şahitleri olan tarihi eser
leri ve anıtları da muhafaza, tabiî ve ekono
mik değerleri korumak kadar gerekli ve önem

lidir. Memleketimizin en zengin ve palha (bi
çilmez tarihî değerlerini yabancılara satan 
kimseleri, yalnız cehalet ve çıkarcılıkla suç
lamak, pek hafif (bir niteleme olur. Bu gilbilsri 
bir yerde memleket düşmanları ve onlarla 
işbirlikçi olarak görmezsek, eski essr kaçak
çılığını önlememiz mümkün olamaz. 

Bu sebeple (biran önce eski eserler kanun 
tasarısını Meclise getirmek, eserleri ve anıt
ları korumak ve kaçakçılığı önleme konusunu 
(bir ulusal dâva haline getirmek artık ka
çınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

Sayın 'Celâl Kargılı'nın vermiş olduğu 
önerge, 'yüksek tasvibinize mazhar olduğu 
takdirde, bu önemli dâvanın derinliğine ve 
genişliğine araştırılması ve gereken önleyici 
tedbirlerin alınması kolaylaştırılmış olacaktır. 

Yüce Meclisi en derin sayigılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (İSinop) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

İçel bağımsız milletvekili arkadaşımız Ce
lâl Kargılı tarafından verilen, eski eserlerin 
kaçınlmasiyle ilgili Meclis Araştırmasına dair 
önergesinin lehinde konuşmak için söz aldım. 

Benden önce konuşan arkadaşımızın da 
temas ettiği gijbi; Türkiye, Asya ile Avrupa 
arasında uzun yıllar geçitlik vazifesini yap
mıştır. Asya'dan g*öç eden çeşitli devletler 
Türkiye'nin - şimdi Anadolu diye telâkki et
tiğimiz ülkenin - muhtelif yerlerinde devlet 
kurmuş, mücadele yapmış ve medeniyetin çe
şitli yönlerini idrak etmiş ve sonra kaybo
lup gitmişlerdir. Bunun için Anadolu tarihî 
eserler bakımından çok zengindir. Yurdu
muzun ve yurdumuzda yaşıyan insanların 
örf ve âdetleri bakımından olduğu gilbi, geç
mişlerini tetkik etmek, tarihî yönden kuvvet 
almak, geleceğe ışık tutabilmek bakımından 
da bu eserlerin tarihî önemi yanında, turistik 
ve döviz temini yönünden ayrı bir önem ta
şıdığını da hepinizin kaibul edeceğini tahmin 
ediyorum. 

Memleketimizin tabiat zenginliği, manzara 
güzelliği ve daha doğrusu turistik konuları ol
dukça değişik olmasına rağmen, 'bugün as
rımızda bu arz ettiğim konuların dışında tu-
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ristlerin büyük şehirlere, şehirlerin güzel
liklerine, turistik eğlence yerlerine itibar etme
dikleri, daha ziyade zengin turistlerin tarihî 
eserlerin bulundukları yerlere gitmek suretiyle 
eserleri görmek, tetkik etmek, bilgi almak için 
kütleler halinde seyahat ettikleri de yine bir 
gerçektir. Yanıbaşımızda bulunan ve uzun yıl
lar bizim idaremizde yaşamış olan ülkelerin bir
çoklarının, bilhassa bütçelerinin yüzde 25 ilâ 50 
si arasında değişen geliri, turistlerin o ülkelere 
tarihî eserleri incelemek için yaptıkları geziler 
neticesinde bıraktıkları paralarla teşkil edildi
ğini söylersek, memleketimizdeki tarihî eserle
rin ve bunlara verilecek kıymetin değeri ortaya 
çıkar. Çünkü Türkiye yapısı bakımından sana-
yileşmemiş, toprağı bakımından fakir, taşlı, sığ 
ve bu bakımdan da - zaman zaman arkadaşları
mızın bahsettikleri gibi - millî gelirin fert başına 
düşen miktarının da düşük olduğundan dolayı, 
ne sanayi ülkesiyiz ve ne de tarım yönünden in
kişaf edecek bir imkâna da sahibiz. Bu bakım
dan sanayie geçinceye kadar Türkiye'nin üze
rinde duracağı en önemli konulardan bir tane
si hiç şüphesiz ki, turizmi geliştirmek, inkişaf 
ettirmek ve bu yönden gelirini artırıcı tedbir
ler almaktır. Bunun başında da tarihî eserler 
gelmektedir. 

Bâzı arkadaşlann beyan ettikleri gibi, bu 
önerge yani Meclis araştırmasını icabettiren 
önerge, esasında yerinde verilmiş olan bir öner
gedir. Bunun üzerinde Yüce Meclisin araştırma 
açmasının lehinde olduğumuzu beyan ederken, 
eğer araştırma açılırsa, tarihî eser kaçakçılığı
nın nedenleri, sebepleri, kimler tarafından nasıl 
ve nerelere götürüldüklerinin tesbit edilmesi im
kânlarına kavuşulacak ve bu husus ortaya çık
tıktan sonra, hükümetler millî eğitim bünyesin
ce çıkaracakları kanunları tanzim edeceklerdir. 
Bunları bilmeden kanun tasarılarını hazırlamak 
kolaydır, fakat bunlar gerçeklere uymıyan ka
nunlar olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Yurdumuza gelen yabancıların çoklarının, 
tarihî eser çıkan kazıların yapıldıkları müzele
rin bunlukları yerlere akın akın gittikleri de yi
ne hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu bakım
dan tarihî eserleri en zengin olan müzeler de 
Türkiye'dedir. Müzelerdeki eser sayıları ve ne
vileri de zengindir. Müzeleri besliyen eserlerin 
kaynağı, yurdumuzda yapılan kazılardır. Bu ka

zılardan elde edilen eserler, ne yazık ki, esaslı 
bir şekilde ele alınıp kıymetlendirilmemektedir; 
üzerinde ciddiyetle durulmamaktadır. Tarihî 
eski eserleri korumak, bakmak; müzeleri geliş
tirmek için yeterli ödenek verilmediği de bir 
gerçektir. Tarihî eserlerimizi değersiz şekilde 
satanlar, çalanlar, kaçıranlar vardır. Bunları ön
lemek, gerçekleri bilmek için mutlaka Meclis 
araştırmasının lüzumuna inanıyoruz. 

ingiltere ve Amerika'ya eserlerin kaçırıldı
ğı, İngiltere ve Amerika'daki büyük müzelerde 
Türk eserlerinin bulundukları konusu yine ba
sınımızda sık sık yer almaktadır. Müzelerdeki 
orijinal eserlerin alınıp, yerine taklitlerinin ko
nulduğu, yine okuduğumuz gerçeklerdendir. 
Bunun için de araştırma açılmalıdır. 

Gümrüklerde kontrollar yanında - bizim ka
naatimize göre ve yine basma intikal ettiği veç
hile - sefaretlerde çalışan kimseler tarafından, 
ya da onlarla temas kuran kimseler tarafından, 
teknik, diplomatik, vazifeli, ikili anlaşmalara 
göre kurulan üslerde görevli kişiler tarafından 
paketler halinde Amerika'ya, İngiltere'ye tarihî 
eserler kaçırıldığı zaman zaman yaygın idialar 
arasındadır. Bunların bilinmesi yönünden de 
- bizim kanaatimiz miktarını ve değerini bir ta
rafa bırakmak suretiyle - mutlaka Millet Mec
lisi tarafından bir Meclis araştırması açılması 
kanaatini taşıyorum. 

Zamanınızı fazla almamak için mâruzâtımı 
bitiriyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Meclis bünyemize 1961 Anayasası ile bera
ber girmiş olan Meclis araştırması bugüne ka
dar muvaffakiyetle işlemiş bir yol olmamıştır. 
Millî Güven Partisi Grupu olarak Sayın Kargı
lı'nın bu önergesi üzerinde bu mevzuda bir iki 
lâf etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 Kasım ayında 
Meclisimizce kabul edilen 4 tane Meclis araştır
masının bugüne kadar hiçbirisi rapora bağlanıp 
huzurunuza gelmemiştir. Yine geçen 10 sene içe
risinde, 1961 den beri bu müessese iki kere sa
dece Senatoda işliyebilmiş; bunun yanında, yal
nız zannederim petrol araştırması rapora bağ-
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lanmış, ama Mecliste müzakereye girememiş; 
tarım kredileri üzerindeki araştırma hâlâ yarı 
yolda, sağlık araştırması yarı yolda, İktisadi 
Devlet Tesekküllerindeki israf için Meclis araş
tırması yarı yoldadır. Mesele, mevzuu buraya 
getirip Meclisten, Meclis araştırması oyu alarak 
komisyonlar kurmak meselesi değil, bu müesse
seyi çalıştırma meselesi haline gelmiştir. Biz 
Millî Güven Partisi olarak bu konuya öyle ba
kıyoruz. 

Şimdi gündemi alırsanız Meclis araştırması 
ve genel görüşme talebedilen 85 maddenin içe
risinde 36 tanesi Sayın Kargılı'nın. Yani yarı
ya yakını siyasi partilerin dışında bir tek arka
daşımızın, geri kalan yarısı da mevcut koca ko
ca siyasi partilerdeki arkadaşlarımızın. Yani 
temelinden müesseseye ciddiyetle eğilmiş deği
liz. Her meseleyi Meclis araştırması şeklinde ge
tirirsek, bunun arkasında büyük önem taşıyan 
meseleler gücünü kaybedecek. 

Şahsan büyük endişem şundandır: 12 Mart 
Muhtırasından sonra Türkiye'de toprak mesele
sine sahip çıkmıyan müessese kalmamıştır. Ama 
bu furya içerisinde gündemdeki bir toprak me
selesinde Meclis araştırmasına gideceğimiz ka
naatinde değilim. «Meclis araştırması» lâfı bu
raya geldiği anda, peşinen şu görünen haliyle 
de mağlûbiyetle karşı karşıya kalacaktır. 

Onun için burada istenen mesele tarihî eser 
kaçakçılığının önlenmesidir. Şu ana kadar edi
len kelâm, tarihî eserlerin önemi üzerine olmuş
tur. Tarihî eserler bir milletin hayatıdır, şudur.. 
Yani istenen; tarihî eser kaçakçılığında Hükü
met memurunun mu suiistimali var, bir yerde 
bir kaçakçılık şebekesi var da onu mu araştı
racağız? Nedir yani? Meclisten seçeceğimiz ko
misyon bütün kazıların peşinde mi koşacak? 
Asıl mesele burada vuzuha kavuşmamıştır. Bu 
bakımdan da bu önergenin aleyhinde oy kulla
nacağımızı bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

sıayın milletvekilleri; 
Bir cümle ile konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Sayın Millî Güven Partisi Sözcüsü Vefa Ta

nır arkadaşım, içtenlikle, yürekten inandığım, 
memleketimin menfaatine olduğunu tamamen 
Vicdanımda, aklımda ve yaşantımda yerleştirdi
ğim ve milletin bana verdiği yetikiyi her konu-
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da, doğru bildiğim yolda Meclise getirmemi çok 
gördüler. Kusuruma bakmasınlar.. Meclis gün
deminde bulunan 85 genel görüşme ve Meclis 
araştırma önergesinin 36 sının şahsım tarafından 
verilmesini bana çok gördüler. Ama beni bura
ya seferken bir millet, benim vazife yapmam 
için seçti. Beni buraya seçerken bir millet, 
vicdanımda ve aklımda doğru bildiğim meselele
ri ibu kürsüye getireyim diye seçti. Bâzı arka
daşlarım, benim getirdiğim meselelerde ihtisas 
sahibi olmadığımı söyliyebilıir. Ama hiçbir ar
kadaşımı millet seçerken, şu ihtisas sahibisin, 
bu ihtisas sahibisin diye seçmez. Millet sizi se
çerken, doğru bildiğin, vicdanında ve laMında 
doğru olduğuna inandığın meseleleri dile geti
receksin, bu yolda çalışacaksın diye seçer. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzdayız. Her 
mesele için günlerce çalışarak, kitap karıştıra-
rajk, bu işin ıen yetkili insanlarını rahatsız ede
rek, bir şeyler toplayarak huzurunuza geliyo
ruz. Bomboş gelmemek için o konuda en yetki
li insanlardan en yetkisiz insanlara kadar her
kesin fijkrind alarak; kanaatlarını buraya getir
mek fırsatı olmıyan salâlıiyetli insanların da bu 
konuda görüşlerini dile getirerek huzurlarınıza 
geliyoruz. Ama Sayın Millî Güven Partisi Söz
cüsü arkadaşım böylesine tarihî bir konuyu, ta
rihî eser kaçakçılığı gibi dünya çapında bir jko-
nuyu, biraz evvel değerli arkadaşım bağım
sız Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk Beyin 
belirttiği gibi, Türkiye'nin en az petrol, en az 
boraks kadar önemli bir [konusunu Meclis araş
tırması olarak getirmemi kınadılar. Gündem
deki getirdiğimiz her mesele, Türkiye'deki bü
yük halik kesimlerinin yüreğinde olan mesele
lerin dile getirilişidir. 

Değerli arkadaşlarım, «Meclis araştırmaları 
çalışmıyor. Mecliıs hakkında bir Meclis araş
tırması açalım, bu Meclisin daha iyi çalışması
nın, daha düzenli çalışmasının yollarını araştıra
lım. Gündemde §u kadar mesele vardır, bu me
selelerin halledilmesinin yolunu bulalım. Bun
lar bu şekilde çalışılırsa 3 senede, 5 senede bit
mez.» dediğimiz zaman biz yine hakarete uğra-
dik. Meclise sadece kanun teklifi verdiğimiz 
zaman, çok kanun teklifi verildi dendi, genso
ru verdiğimiz zaman, çok gensoru verildi den
di.. 
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BAŞKAN — Sayın Kargılı, kendinizi sıavun-
mak değil de, Meclis laraştırmıası hakkında konu
şunuz lütfen. Hiç olmazsa bir günde bir araş
tırmayı bitirelim. Lütfen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkanın uyarısına teşekkür ediyorum 
ve diyorum ki; getirdiğimiz meselelerin doğru 
olup olmadığını sayın üyelerin vicdani {kanaatle
rine terk eder, Yüce Meclisin doğru meselelerde 
daima doğruya karar vereceğine inanır, Yüce 
•Meclise saygılarımı (sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad, buyu
run. 

A. P. GRUPU ADINA M. ZEKERİYA 
KÜRŞAD (Maraş) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Karigılı'nın eski eser kaçakçılığı üze
rinde bir Meclis araştırması için verdiği lönerjgesi 
hajckında Adalet Partisi Grupu adına söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, eski eser kaçakçılığı, 
bütün kaçakçılıklar igibi, Türkiye için son dere
cede önemlidir ve maalesef bu kaçakçılık konu
su bulgunun meselesi olmayıp, çok çok eskilere 
kadar Igitmiş ıbulunmaktadır. Esasen sayın feo-
nuşımacılar bu konuya bir ıhayli geniş çapta do
kunmuş 'bulunuyorlar. 'Daha 'Osmanlı impara
torluğumun ortalarından 15611, arkadaşlarımın 
da belirttikleri veçhile memleketimizin (geniş 
bölgelerinden - ki, bu bölgeler eski çağların, 
eski medeniyetlerin merkezleri 'olmuşlardır. -
diş ülkelerin meraklıları, antikacıları veya po
litikacıları çeşitli yollarla, çeşitli şekillerde 
memleketimizin bu kıymetli hazinelerini kendi 
memleketlerine sömürmüş, kaçırmışlardır. Bu 
olaylar, arkadaşlarımıın Söyledikleri gibi, 1906 
senesine kadar gelmiştir. 1906 senesinde ilk de
fa olarak, «Atik Asar Nizamnamesi» çıkarılmış 
ve bununla bâzı tahditler konulmuştur. Bu tah
ditler içerisinde Türkiye fougiünkü müzelerinin 
temellerini atmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımın belirttikleri veçhile, Türki
ye zannedildiği gibi (Osmanlı İmparatorluğunda 
olduğu kadar bulgun <bir yağmacılığın merkezi 
değildir. 'Evvelâ bu Ihususu belirtmek isterim. 

Her ine kadar elimizde yeterli (bir kanun yok 
ise de, ki *bu kanun bir hayli seneden beri ko
misyonda sürüklemip durmaktadır ve esefle (he
men kaydetmek isterim. §u anda bu kürsüden 

konuşmuş olan arkadaşlarım bu kanundan bi*-
haberdirler. (Hiçbir zaman konuşmak için maa
lesef komisyonlara da gelmemişlerdir Ve kanu-
mun çıkartılmasında en ufak (bir 'himımet göster
memişlerdir. Sadece bu Koca Meclisin çalışma
ması için, iki satırlık 'önerge vermek suretiyle, 
Meclisi beyhude yere işgal etmeyi bir faaliyet 
telâkki etmişlerdir. 

Bugün Türkiye'de eski eserlerin ne olduğu
nu bilen maalesef mümevverlerimıiz de yoktur. 
Burada sadece edebiyatını yapmaktadırlar. 
Bugün eski eserin ne olduğunu uzun uzun tarif 
eden kitaplar ve eserler mevcuttur; ama o 
eserin ne eseri 'olduğunu Ibilen müınevverleri-
ımiz yoktur. Maalesef kendimizi de tanımamak
tayız. Geçenlerde bir gazetede bir meşhur pro
fesör; Ord. Prof. Ekrem Akılgaz bu münase
betle bir yazı yazmıştı. Diyor ki, «Aydınları
mız riyaziyeyi biliyorlar, felsefeyi biliyorlar, re
sim biliyorlar, fakat Türk sanatını, Türk tari
hini yeteri kadar bilmiyorlar. Ben onlara sora
rım.» diyor... Şimdi ben de soruyorum; Mimar 
iSinandan başka Türk mimarları içerisinden, 
Sayın Kargılı dâhil olmak üzere, aoaba camile
rimizden 'hangilerinin kimler tarafından yapıl
dığını biliyor musunuz? 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir arkeolog ola
rak benim maksadım bu Meclisin çalıştırılması 
için elden geldiği kadar 'gayret sarf etmemizdir. 
Türkiye bugün bir atmosferin içerisine getiril
miştir ve bu Parlâmentonun üzerine de gölge 
düşürmek suretiyle Parlâmentoyu çalışmaz ha
le ıgetirımek istiyen bu insanların, elimizdeki gün
demde sıra ile 1, 2, 3,10, 30, 40, '50 tane arka ar
kaya gensoru ve Meclis araştırması vermeleri 
bu Meclisin çalışmalarından mahrum edilmesi 
için ibir çabamın kendisidir. 

Aziz arkadaşlarım, bu senenin bu koınudaki 
bütçe müzakerelerine bu konuşmacılardan, (Bâ
zılarını istisna ediyorum.) hiçbirisi gelmemiş
lerdir. 3 milyon lira Ibu maksatla Millî Eğitim 
Bakanlığının Bütçesine ödenek koımmuştur. Fa
kat Sayın Orta - Doğu Üniversitesinin eski Rek
törü Kurdaş bunun tamamını Orta - Doğunun 
emrindeki bir kaç tane hafriyat için almak iste
miş, öylesine bir önerge verdirmiştir ve bu öde
nek tamamen alınmıştır. Bugün Türkiye'de ya
pılmakta bulunan bütün hafriyatlar, Türkiye'
nin bütün müzeleri, açık yerleri tamamem pa-
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rasız, bekçilerinin aylığını veremiyecek şekilde 
bir duruma getirilmiştir. 

O zaman bu arkadaşlarım nerede idiler aca
ba? Mademki eski eser kaçakçılığının önlenme
sini istiyorlardı, niçin orada bunun savunmasını 
yapmadılar? Bugün bu maksatla sadece 750 000 
lira tahsisat konulahilmiştir. 

iŞunu demek istiyorum arkadaşlarım; bu iş 
her şeyden evvel bir nakit meselesi, bir ödenek 
meselesi ve bir bilgi meselesi, bir bu eserleri 
tanıma meselesidir. Bugün gerek üniversiteleri
mizde, gerek okullarımızda çok ağır sanat ta
rihi okutulmaktadır ve fakat sanat tarihi yalnız 
metinler halinde, sözler halinde geçirilmektedir. 
Buna ait bir çok tedbirleri almak elbette ki lâ
zımdır. Ancak Meclisimizin çalışabilmesi için, 
bunun bu şekilde bir Meclis araştırması temin 
edilmek suretiyle, komisyonlar kurdurmak su
retiyle değil, komisyonlarda bulunan kanun ta
sarılarının süratle çıkartılması ve bütçelerde 
bu fasıllara gereken ödeneklerin koydurulması 
ve yine Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer ba
kanlıkların bütçelerinde, eğitimle ilgili konu
larda söz alarak, konuşarak noksanlıkları gider
mekle mümkündür. Yoksa Meclis araştırması 
için önerge veriyorsunuz.. Verdiniz, kabul edil
di.. Ne olacak)? Çeşitli tavsiyelerle gelinecek. 
Netice? Hiç.. 

ISaym arkadaşlarım, 
IGrupumuz adına aldığım bu konuşmada, bir 

arkeolog olarak elbette arkadaşlarımın konuş
tuklarının daha genişini burada anlatabilirim; 
ama geç kalmış olan zaman içerisinde vaktinizi 
israf etmek istemiyorum. Onun için bu konu 
üzerinde Meclisin yeterli çalışmalara girebilme
si ve şu ahenkli devre içerisinde particilik, 
«Ben» ciliki yapılmadan hayati kanunların çı
kartılabilmesi için fuzuli işgallerden alıkonul
masını ve bu bakımdan da Meclisin serbestçe 
kararını ittihazında, partimizin bu görüşte bu
lunduğunu saygı ile arz ediyorum. 

ISaygılarımla. ( A. P. sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN ı— Başkaca görüşmek istiyen bu
lunmadığı cihetle kifayeti müzakere takririni 
oya arz etmiyorum. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var 
efendim. 
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[DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — (Söz istiyorum. 

BAŞKAN — ISaym Bakjana söz verdikten 
sonra kifayeti müzakere takririni oya arz 
edeceğim. 

HAYRETTİN HANAĞAİSÎ (Elâzığ) ~ Son 
sözü istiyorum. 

'BAŞKAN — Yani kifayet aleyhinde istiyor
sunuz. Ben öyle anladım. 

İBuyurun ISaym Doğan Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — ISaym IBaşkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

İçel Bağımsız Milletvekili ISaym Celâl Kar
gılı'nm, tarihî eser kaçakçılığı konusunda Mec
lis araştırması açılması hakkındaki önerge do-
layısiyle arkadaşlarımızın fikirlerini dinledik. 
Elbette ki, bundan Hükümetimizin tatbikatı 
bakımından çok istifade ettik. Yine ileride oku
yacağım; almış olduğumuz tedbirler ve çalış
malar, arkadaşlarımızın burada serdettiği fi
kirlerin ışığı altmda geliştirilecektir. 

Şimdi müsaade ederseniz mesele hakkjaıda 
Hükümetimizin tesbitlerini ve bu tesbitler ışı
ğında almış olduğu ve almakta kararlı olduğu 
tedbirleri arz ediyorum : 

ÎMalûmuâliniz son zamanlarda Yalan - Şark 
memleketlerinde Türkiye'yi de içine alan geniş 
bir eski eser kaçakçılığı hissedilir şekilde art
mış ve her memleket gibi, Türkiye'de de gere
ken tedbirleri almak üzere yoğun bir çalışma 
alanına girilmiştir. 

İŞunu da ifade etmek isteriz ki; Yakm - Şark
ta kaçakçılık olaylarının en az cereyan ettiği 
memleket Türkiye olarak bilinmektedir. İtalya, 
Yunanistan, Mısır, Suriye, Irak, bilhassa İran 
'bugün kaçakçılık yoliyle dünya müzelerini 
besliyen kaynakların % 90 mı teşkil etmekte
dir. 

Memleketimizin bilhasas, Batı, Güney, Gü
ney - Doğu illerinde ikizli kazıların yapıldığı 
ve bulunan eserlerin yurt dışına çıkarıldığı 
Bakanlığımıza intikal eden bâzı olaylardan 
anlaşılmaktadır. Sayıları 20 bine ulaşan ta
rihî iskân sahalarına sahip bir memlekette bu 
iskân sahalarının geceli gündüzlü silâhlı bek
çilerle beklemek veya bütün bu arkeolojik 
sahaları ilmî heyetler kurarak kazmak, şüp
hesiz mümkün değildir. 
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Buna rağmen her yıl sayıları 60 ı bulan, 
ilmî kifayeti haiz arkeolojik heyetler önemli 
kazı yerlerinde çalışmalar yapmakta ve mev
cut arkeolojik sahalar düzenlenerek korun
maktadır. 

1906 yılında yürürlüğe giren ve o (günün 
şartlarına göre hazırlanan «Asarı Atika Ni
zamnamesi» arkeoloji ve tarih bilimleri ba
kımından zamanımız icap ve ihtiyaçlarına ye
teri kadar cevap verememektedir. 

Anayasa Mahkemesinin 6 Temmuz 1905 ta
rih ve 1965/41 sayılı karları ile bu Nizamname
nin kanun niteliğinde olduğu kabul edilmiş 
ise de, yukarıda zikredilen hususlara ilâveten 
(bu Tüzüğün günün şartlarına uymıyan hü
kümleri ihtiva etmesi ve tatbikinde birtakım 
güçlüklerle karşılaşılması, ayrıca birçok boş
luklarının bulunması göz önüne alınarak bir, 
eski eser kanunu hazırlığına girişilmiş ve bu 
konuda geniş çalışmalar yapılarak Ibdr tasarı 
da hazırlanmıştır. Geçen sene kâdük olan bu 
tasan tekrar Yüce Heyetinize sunulmuştur. 

Eski eserler kanun tasarısı, tarifler ve 
genel hükümlerden sonra menkul ve gayri
menkul, tarihî ve tabiî eserlerin teslbit, tescil, 
koruma ve onarımları, eski eser ticareti, ka
zılar,, 'define araştırması, ikramiye ve ceza
larla (birlikte çeşitli hükümleri ihtiva etmekte 
ve memleket gerçeklerine uygun görüşler ge
tirmektedir. 

Hükümetimiz bir taraftan bu (hazırlığı ya
parken diğer taraftan eski eser kaçakçılığını 
önlemek üzere aşağıda sıralıyacağımız ted
birleri almış ve tatbikatına geçmiştir. Bu ted
birlerimizi yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 
iki bölümde mütalâa etmemiz mümkündür. 

Yurt dışı tedbirleri : 

1. Eski eser kaçakçılığının son yıllar
da milletlerarası önemli «bir problem ol
ması 'dolayısiyle, Avrupa 'Konseyine bağlı Kül
türel İşbirliği Konseyi geçen yıl ve bu yıl 
Strazburg ve Roma'da (bâzı Avrupa devlet
lerinin iştiraki ile arkeoloji mirasının korun
ması konusunda toplantılar yapmış ve bu 
toplantılara bir temsilcimiz de katılmıştır. 

'Başta Türkiye olmak üzere, italya ve Yu
nanistan delegeleri, «Eski eser kaçakçılığı
nın alınacak milletlerarası tedbirlerle önlenme

si ve kaçırılan eserlerin memleketlerine iadesi» 
tezini savunmuşlardır. Toplantı açık bir kara
ra varamamış, ertelenmiştir. 

2. ISilâhlı çatışma halinde, yani savaş
larda, kültürel varlıklarının muhafazası hu
susunda UNESCO'nun delâleti ille millerlerarası 
alman karara, Türkiye de katılarak buna 
ait kanun tasarısı Büyük Meclisimizden çık-
mıştır. 

3. Memleketimizden türlü yollarla yurt 
dışına kaçırılıp da müzelere intikal eden eser
lerin tekrar Türkiye müzelerine iadesi konu
sunda ilgili yabancı müzelerle temasa geçil-
mişse de henüz kesin cevaplan almak mümkün 
olmamıştır. 

4. 16 ncı UNESCO Genel Konferansında, 
kültürel malların kanunsuz ithali, ihracı ve 
mülkiyetinin transferine mâni olmak için 
alınacak tedbirlerle ilgili bir tamim hazırlan
mış ve incelenerek görüş ve müşahedeleri
mizin bildirilmesi istenmiştir. Memleketimizin 
de üye olduğu UNESCO kanalı ile yapılan bu 
çalışmalar değerlendirilerek nihai şeklini alam 
karara Hükümetçe katılmamız için teşebbüse 
geçilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca alman yurt içi 
tedbirler : 

1. Memlekette eski eser ticaretini Millî 
Eğitim Bakanlığının kontrolü altında bir dü
zeme koymak üzere Eski Eser Ticaret Yönetme
liği hazırlanmış ve Yönetmelik 16 Şubat 1966 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. Eski eser kaçakçılığı konusunda şifahi 
ve yazılı her türlü ihbarlarla, gazetelerde çı
kan Ihaberler gününde değerlendirilerek takibe-
dilmiş ve (bunlarla ilgili alınması gıereken ted
birlere hemen başvurulmuştur. 

3. Eski eser kaçakçılannı yakalatanlara 
veya bir yerde eski eserin mevcudiyetini bildi
renlere kanun çerçevesi dâhilinde ikramiyeler 
ödenerek, bu husustaki tedbirler devam ettiril
miştir. 

4. Asan Atika Nizamnamesi, lisan yönün
den sadeleştirilerek yeniden bastırılmış ve eski 
eser kaçakçılığı ile ilgili, Temyiz Mahkemesi 
içtihat kararları da toplanarak bastırılmış ve 
bunlar savcılıklara, mahkemelere, valilik ve 
kaymakamlıklara, millî eğitim teşkilâtına gön
derilmiştir. Tabiî bu tedbir, demin Ibahsettiği-
miz kanun tasarısının Yüce Heyetinizden çıkı-
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sına kadar mer'i olacak bir tedbirdir. I 
5. Eski eser kaçakçılığını önlemek amaciy-

le, müzelere eski eser satınalmalan konusunda 
tamimler yapılmış, bütçe imkânları dâhilinde 
miüzelere ödenek gönderilmiş ve halkımızın el
lerinde bulunan eserlerin, (bedeli mukabilinde 
müzelere getirilmesi hususu teşvik edilmiştir. 

6. Belgesiz eski eser ticareti yapanlar veya 
bunu meslek haline getirenlerin takibi ve elle
rinde bulunan eserlerin mahkeme yolu ile mü
saderesi konusunda valiliklere sık sık genelge
ler gönderilmiş ve bu tedbirden müspet sonuç
lar alınarak pek çok eser müsadere edilmiş ve 
suçlular adalete teslim edilmişlerdir. Bu yolla, 
1970 yılında müzelerimize 20 bine yakın eski 
eser intikal ettirilmiştir. 

7. Memleketimizin çok önemli arkeolojik sa
halarına silâhlı Ibekçiler tâyin edilmiş, bâzı sa
halar tel çitle çevrilerek emniyet altına alınmış
tır. 

8. Gizli kazıların yapilageldiği bölgelerde 
Bakanlığımızca 'hazırlanan kazı heyetleri, bura
lardaki kazılara öncelikle el atmış, böylece ar
keolojik sahaların kaçakçılar tarafından tahri
bine meydan verilmemesi sağlanmıştır. 

9. Arkeolojik kazı yapılan sahalarda bulu
nan eski eserleri mahallinde toplamak, koru
mak, böylece buluntuların kaçakçılara intika- I 
lini Önlemek ve halkı eğitmek amaciyle lokal 
müzeler inşa edilmiş ve bunlardan bâzıları zi
yarete açılmıştır. Bunlar arasında; Burdurma 
Hacılar, Gordiyon, Boğazköy, Alacahöyük, Mil-
net, Kültepe, Letehon, Ksantos, Karain müzele
ri sayılabilir. 

10. Eski eserlerin önemimi belirtmek ve ka
çakçılığını önlemek, bu konudaki mevzuatı ve ı 
alınması gereken tedbirleri bildirmek ve daha 
doğrusu eğitmek üzere Ankara'da açılan kay
makamlar, gümrük memurları ve emniyet me
murları kurslarına Bakanlıkça bu konuda ihti
sas sahibi konferansçılar gönderilmiştir. 

11. Millî Eğitim Bakanlığınca ilkokul öğ
retmenleri ile ilköğretim müdürlerine, bilhassa 
kasaba ve köylerde gizli kazıların ve eski eser ı 
kaçakçılığının önlenmesi hususunda titiz dav
ranmaları, gereken tedbirleri almaları genelge
lerle duyurulmuştur. 

12. Eski eser kaçakçılığı yaptığı tesbit edi- ! 
kın "bâzı yabancı şahıslar İçişleri Bakanlığına ; 
duyurulmuş ve bu şahısların istenmiyen adam 
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olarak yurt dışına çıkarılmaları sağlanmış
tır. 

13. Memleketimizde gümrük giriş ve çıkış 
kapılarına turistleri ikaz mahiyetinde, Türkçe, 
İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak Türki
ye'den eski eser kaçırılmasının yasak olduğunu 
belirten levhalar, yazılar konulmuştur. 

14. (Memleketimizde eski eser kolleksiyonu 
yapanların kontrol altında bulundurulması ko
nusunda Millî Eğitim Bakanlığınca bir yönetme
lik 'hazırlanmaktadır. 

IBakanlıklararası alman tedbirler : 
1. Eski eser kaçaklığını önlemek ve bu ko

nuda tedbirleri tesbit etmek üzere Millî Eğitim, 
Adalet, İçişleri Gümrük ve Tekel, Turizm ve 
Tanıtma IBakanlıklariyle, Genelkurmay Başkan
lığı temsilcileri arasında bir toplantı düzenlen
miş ve bu toplantıda aşağıda bahsedilen tedbir
lerin alınması uygun görülmüştür : 

a) Memleketimizdekli arkeolojik sahalar 
ile bu sahaların asgari 500 metre mesafesi da
hilinde turistik kamplar kurulmaması, 

!b) Arkeolojik sahalar ve harabeler içerisin
de ; gazino, otel, motel ve turistik eşya dükkanı 
gibi tesislere müsaade edilmemesi, 

e) (Memleketimizi terkeden yerli ve yaban
cı turistlerin beraberinde eski eser götürmedik
leri hususunda beyanda bulunmaları, 

d) Hava, deniz, klarayolu ile dış memleket
lere yapılan seyahatlerde kullanılan biletler 
üzerine; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca 
olarak, «Türkiye'den, 'Türkiye dışına eski eser 
kaçırılması Türk kanunlarınca yasaktır» cümle
sinin konulması, 

e) Malî polisin, emniyetin ve jandarmanın 
eski eser alışverişi ve kaçakçılığı hususunda 
uyanık ve titiz olmaları, hâdiselere süratle el-
koymaları hususunda ilgili bakanlıkların faali
yete geçmesi, 

f) Emniyet ve Jandarma Teşkilâtının gö
revlendireceği sivil polis ve Jandarma kanalı 
ile şüpheli kimselerle, eski eser toplayıcılarının 
kontrol altına alınması ile ilgili hususlardır. 

12. Elçilik ve klonsolosluk mensuplarının es
ki eser toplıyamıyacakları ve yurt dışına çıkara-
mıyacakları hususunun elçilik ve konsolosluk 
mensuplarına duyurulması keyfiyeti Dışişleri 
Bakanlığına tebliğ edilmiştir. 
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3. Yurdumuzda ilmî araştırmalar yapmak 
istiyen yabancı üniversite heyetlerinin ne şekil
de kontrol edileceği hususunda içişleri Bakan
lığınca ilgili bakanlıklıklarla birlikte bir pro
tokol hazırlanmış ve yabancıların arkeolojik ve 
tarihî araştırmaları kontrol altına alınmıştır. 

4. Kaçakçılık mevzuu ile ilgili olarak Millî 
Güvenlik Kurulunda yapılan bakanlıklararası 
toplantısında eski eser kaçakçılığı mevzuu üze
rinde hassasiyetle durulmuş ve !bu konunun ay
rıca müstakillen yine bakanlıklararası bir top
lantıda ele alınması kararlaştırılmış ve bu top
lantı yapılmıştır. 

Şüphesiz tedbirlerimizin en başında hazırla
dığımız Eski eserler kanun tasarısının bir an 
evvel kanunlaşması gelmektedir. 

Yabancı heyetlerin Türkiye'de yaptıkları ka
zılara ruhsatname hükmü gereğince bakanlığı
mızdan (bakanlık temsilcisi olarak yeteri kadar 
eleman vazifelendirilmektedir. Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından bu kazılarda yeteri kadar 
bilgili eleman vazifelendirilmektedir. Kazılar
da bulunan eserler, günügününe vazifeliler ta
rafından envanter edilerek, Bakanlığımızın gös
terdiği müzelere envanter kayıtlarına göre im
za mukabilinde teslim edilmektedir. Kazı saha
larında bugüne kadar eski eser kaçırma olayı 
olmamıştır. 12 . 7 . 1970 tarihinde 'Türkiye'den 
kaçırılan eski eserlerin Milletlerarası temaslarla 
Türkiye'ye iadesi konusunda eski Millî Eğitim 
Bakanı iSaym Orhan Oğuz tarafından basma bir 
demeç verilmiş ve bu demecin metni, Türkiye'
de k,azı yapan yabancı kazı başkanlarına da bir 
yazı ile duyurularak bu hususlara riayet etme
leri ve yardımcı olmaları istenmiştir. 

Yukarda açıklanan ve XVI. UNESCO Ge
nel Konferansında kabul edilen sözleşme hükmü 
gereğince son zamanlarda Türkiye'den kaçırı
lan eski eserlerin iadesi konusunda Dışişleri 
Bakanlığı yolu ile teşebbüse geçilmiştir ve ge
çilmeye devam edilmektedir. 

Bunların yanında esM eser kaçakçılığının 
önem arz etmeye başladığı 1062 yılından bu ya
na suçluların takip ve' yakalanmasında Millî 
Eğitim Bakanlığının ihbarı üzerine İçişleri Ba
kanlığımız büyük faaliyet göstermektedir. Di
ğer taraftan valiliklere gönderilen tamimlerle 
zabıtanın dikkati çekilerek, kaçakçılığa mâni 
olma bakımından lüzumlu tedbirlerin alınması 
talebedilmiştir. Büyük vilâyetlerde kurulan ma

lî polis şubeleriyle malî polis büroları faaliyet
lerinin büyük kısmını eski eser kaçakçılığına 
tevcih etmişlerdir. Yakın bir gelecekte malî po
lis bünyesinde münhasıran eski eser kaçakçılı
ğı ile mücadele etmek üzere bu iş için özel su
rette yetiştirilmiş elemanlardan meydana gele
ce^ bürolar kurulması hazırlıkları yapılmak
tadır. 

İstanbul'daki Topkapı Müzesi ile İslâm Eser
leri ve Ankara'da Hitit Müzesinin korunmasın
da Millî Eğitim Bakanlığı personeline yardımcı 
olarak zabıtadan da faydalanılmaktadır. 1962 
yılından bu yana eski eser kaçakçılaruııaı yaka
lanmasında zabıtanın büyük çabası olmuştur. 
Yapılan sıkı takip sonunda yurdumuzun muh
telif bölgelerinden ceman 18 023 parça çeşitli 
devirlere ait eski eser ele geçirilerek müzeleri
mize teslim olunmuş ve '867 şalhıs hakkında da 
eski eser kaçakçılığı ve hırsızlığından takibat 
yapılmıştır. 

Arz ettiğim mâruzâtımdan tesbit edileceği 
üzere, alınmış bulunan, alınması düşünülen ted
birler, zannediyorum ki arkadaşlarımızın dile 
getirdiği tedbirlere muvazi ve hattâ onların da
ha ötesinde olan tedbirlerdir. Bununla şunu ifa
de etmek istiyorum ki, Hükümetiniz bu mesele
nin ehemmiyetini müdriktir ve ehemmiyetinin 
ağırlığı nisbetinde de meselenin üzerine varmış
tır, tedbirlerini almıştır ve almakta devam et
mektedir. 'Tabiî ki, bu hususta bir komisyon 
burulması ve araştırma çalışması yapması yük
sek takdirlerinize vabestedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin ki

fayetine karar alınmasını saygı ile arz ve tale-
bederim. 

'Sinop 
Hilmi Biçer 

'BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak 
istiyen sayın milletvekili?.. Yok. Kifayeti oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

içel Milletvekili İSaym Celâl Kargılı tarafın
dan verilen bir önerge ile tarihî eser kaçakçılı
ğı hakkında İMeclis Araştırması istenmiştir. 
ö'nergeyi oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyur-
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duğunuz takdirde mütaakıp 'hususları da oylı-
yacağım. önergeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Efendim, müsavidir; müsaadeniz
le zilleri çalayım... 

Tekrar oylarında arz edeceğim. Lütfen öner
geyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Efendim, lütfen ayağa kalkiar mısınız? Çok az 
bir incelik var. Kabul edenler... 

miMt İŞGÜZAR (ISinop) — Açık fark var. 
IBAŞKAN — Efendim, açık fark var mı di

yorsunuz?.. JSiz gelin sayın buradan. Müdahale 
etmeyin... 

Lütfen oturun. («Kaç kişi» sesleri) Adedini 
söylemiyorum. (Söylemem uylgun olmıyacak. Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Normal çalışma süresi bitmiştir. Bu sebeple 
gündemin ikinci maddesine... 

Bir dakika; komisyon kurulması var, nere
ye?.. Kararlar alacağız. 

Şimdi, tuhaf bir durum tahaddüs eder. Açıl
ması kaibul edilmiş olur, komisyon (kurulmama
sı kabul edilir. 'O da bir nevi rettir. önergenin 
kabulünü kabul buyurdunuz; ama komisyonun 
teşekkülüne oy vermezseniz mesele değişiyor. 
Onu arz edeyim. 

'Efendim, şimdi dört konuda karar alaca
ğız. Tarihî eser kaçakçılığının araştırılması kîo-

1. — İstanbul Milletv&kili Reşit Ülker'in, 
7 Şubat 1969 ve 1101 sayılı Kanuna ait karar
namenin yayımlanıp yayımlanmadığına dair Baş
bakanlıktan sorusu ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in yazılı cevabı (7/489) 

30 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı ıclarak oeıvapllandırılnıasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Besili Ülker 

nusunda bir araştırma komisyonu kurulması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Deminki öner
genin kabulü idi, şimdi komisyonun kurulması. 
Tavzih edeyim, çünkü sonra bir ihtilât doğabi
lir. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Komis
yon kurulması kabul edilmemiştir, efendim. 

IDiğer maddelere geçmiyeceğim. Çünkü, ko
misyon kurulması kabul edilmediğine göre, bu 
komisyonun kaç üyeden terekkübü, çalışma süre
si ve dışa gitmesi yetkisi hususlarında ayrıca, 
karar ittihaz etmiyorum. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan,, 
bu nasıl olur?.. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim, zabıtlara 
geçti ne olacağı, önergeniz kabul edildi, komis
yon kurulmadı. 

(CELÂL KARGILI (içel) — Şimdi ne ola
cak?.. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon kurulmadı
ğına göre Meclis adına faaliyet gösterecek yet
kili bir organ kurulmamıştır. Genel Kurul bu
na karar vermemiştir. 

CELÂL KARGILI (içel) — Bitmiştir dedi
niz, arkadaşlar dağıldı. 

BAŞKAN — 3 Haziran 1971 Perşembe saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,57 

7 Şubat 1969 gün ve 1101 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi gereğince 1969 dan önce 
çeşitli emeklilik kanunları hükümlerine göre 
bağlanmış olan emekli, âdi malûllük, vazife, 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının 1969 (sevi
yesine yükseltilmesinde göz önünde bulunduru
lacak esaslar Devlet Personel Dairesi, Maliye 
Bakanlığı, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür
lü ve ilgili kurumlanın birlikte hazırhyacakları 
teklif üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edile
cekti. Yani bu konuda bir kararname çıkarıla
cak idi, 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 727 — 
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27 Ekim 1969 günlü Hürriyet 'Gazetesi ıbir 
kararnamenin çıktığını bildirilmiş Ye 1>ir kısım 
«»aslarım yazmıştır. 

Böyle Ibir Balkanlar Kurulu (kararnamesi çıik-
mılş mıdır? Çıkmışsa, 29 . 5 . 192*8 gün ve 1321 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (z) fıkrasına 
göre hangi günlü Resmî Gazetede yayınlanmış
tır? Yayımlanmamıişsa fbüyiük bir kütleyi ilgi
lendiren bu kararnamenin gizlenmesinin sebe
bi nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî K. Genel Md. 
Emeklilik 

115619-191/13342 
22 . 5 . 1971 

IKonu : İstanbul Milletvekili Reşit 
lülker'im yaalll soru önergesi fak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lllgi : 11 . 2 . 1971 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü, 7/489-3050-22055 
sayılı yazınız, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 7.2.1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesine göre alurtan Bakanlar Kurulu kara
rının Resmî Gazetede yayınlanmaması sebebi 
hakkındaki yazılı soru önergesine verilen ceva
bın iki nüsha olarak sunulduğunu arz ©derim. 

Saitt Naci Ergin 
Maliye Bakamı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, 
7 . 2 . 1909 tarihli ve 1101 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesi gereğince alunan 

kararname ile ilgili yazılı soru 
lönergesi ©etvaJbı 

Sayın Reşit Ülker yazılı doru önergesinde 
7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayıli Kanunun ge
çici 2 aıci maddesi gereğince alınmış olan Ba
kanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede ya
yınlanıp yayınlanmadığının, yaymlanmamııgısa 
sebebinin açıklanmasını istemektedir. 

Bilindiği üzere, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarihi ve 
1101 sayılı Kanunla; emekli, dul ve yetim ay
lıklarının gerek nisbet ve gerekse som rütbe, 
derece ve kadro unvanı itibariyle eşitlikleri 
kabul edilmiş, aynı kanunun geçici 2 nci mad
desi ile de, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten önce çeşitli emeklilik kanunlarına (göre 
bağlaınmış aylıkların eşitlik esaslarının Devlet 
Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, T. 0. 
Emekli iSandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili ku<-
rumların birlikte hazırlıyaoaklan teklifler üze
rine Bakanlar Kurulunca tesbit olunacağı gös
terilmiştir. 

Bu husustaki çalışmalar Devlet Personel 
Dairesinde 18 . 3 . 1969 tarihinden 25 . 8 .1969 
tarihime kadar devam etmiş, neticede eşitlik 
esaslarına ait 53 sayfadan ibaret rapor ve ay
rıca Emekli Sandığına tabi bütün kurumlar 
için ayrı ayrı (toplamı binlerce sayfayı bulan) 
eşitlik cetvelleri tanzim edilmiştir. 

Bu suretle tanzim olunan rapor ve eşitlik 
cetvelleri Başbakanlık Makamına sunulmuş, 
aynıca eşitlik cetvelleri, yalnız ilgili kurumu 
ve T. C. Emekli Sandığını alakadar etmekte bu
lunduğundan, bunların birer nüshası ilgili ku
ruma ve T. 0. Emekli Sandığına gönderilmiştir. 

Yukarda bahsi geçen rapor, Devlet Perso
nel Dairesince fazla miktarda bastırılarak ta-
lebedenlere verilmiştir. 

Rapor ve eşitlik cetvelleri üzerine Bakanlar 
Kurulunca alımmılş olan 22 . 9 . 1969 tarihli 
ve 6/2430 sayılı Kararnamenin (Rapor ve eşit
lik cetvelleri dâhil) Resmî Gazetede yayınlan
ması hakkımda her hangi kesin bir bilgi miev-
cudolmamakla beraber, bunların basılmaması 
sebebinin, rapor ve cetvellerin binlerce sayfa
ya ulaşan bir hacımda bulunmasından ileri gel
diği düşünülmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

2. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısızdın, 
Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet yolunun 
Boğazlıyan - Kayseri güzcrgâhımn'ne zaman as
faltlanacağına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşcoğlu ile Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaşın yazılı cevapları (7/490) 

26 .1 . 1971 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve 

İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Yozgat Milletvekili 
İsmet Kapısı 

— 728 — 
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1. Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet yo
lunun Sorgun - Boğazlıyan ve Kayseri güzergâ
hı ne zaman standart yol haline getirilip asfalt-
landırılacaktır? 

2. Sorgun - Çekerek - Zile yolu karayolları 
şebekesinin dâhil olduğu ve trafik hacmi bakı
mından önem arz ettiği halde son derece bo
zuk, virajlı ve bakımsızdır. Standardizasyonu 
ve asfaltlanması düşünülmekte midir? 

3. Sorgun - Eymir, Şefaatli - Bedeli - Yer
köy ile Boğazlıyan - Fakılı, Boğazlıyan - Çan
dır - Çayıralan, Çayıralan - Babayağmur - Sa-
rıkaya ve Yozgat Musabeyli yollarının önemine 
binaen bakım ve kumlanması işi 1971 faaliyet 
programına alınmış mıdır? 

4. Yozgat kazaları nakliyecileri ile şoför 
esnafının sık sık şikâyet ettiği konular Sayın 
Başbakan tarafından bilinmektedir. 

Gerek kanun voliyle ve gerekse çeşitli ted
birlerle sayısı yurdumuzda yüzbinleri geçen şo
för vatandaşların dertlerine ne zaman çare bu
lunacaktır? 

T. 0. 
içişleri Bakanlığı 1.3.1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Merkez Trafik 

Şube : Plânlama 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 7/490 - 3053/22684 sayılı ya
zanız : 

26 . 1 . 1971 tarihinde Yozgat Milletvekili 
İsmet Kapısız tarafından Başkanlığınıza verilen 
önergenin Bakanlığımızla ilgili şoför ve nakliye
cilerin dertleriyle ilgili 4 ncü maddesi incelen
di : 

Bu konuda, Türkiye Şoförler ve Otomobilci
ler Federasyonu Başkanlığının teşebbüsü ile 15 
Mayıs 1970 tarihinde il ve ilçe dernek başkan
larının iştiraki ile yapılan toplantıda; 

Nakliye işlerinin düzene konulması için ko
operatifleşmeye gidilmesi, yük ve yolcu nakli
yatı fiyat tarifelerinin tesbiti, kantar tatbikatı 
ve yük naklinde sıra usulü uygulanması konula
rı görüşülmüş olup bunlardan birinci ve ikincisi 
gerçeklenmiştir. 

Bu toplantıda yük naklinde Bakanlığımız 
yardımı istendiğinden 8 . 6 . 1970, 19 . 6 . 1970 
tarihlerinde 80509 ve 87526 sayı ile illere gön

derilen tamimlerimizde «illerin coğrafi ve eko
nomik durumu dikkate almarak nakliye işleri 
ile uğraşanlarla toplantı ve görüşmeler yapıl
mak suretiyle, il trafik komisyonlarınca da 
uygun mütalâa edildiği takdirde sıra usulüne 
uyulmasının temini ve trafik düzeninin sağlan
ması» istenmişti. 

Arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Haldun Menteşeoğlu 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 25.5.1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 182 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11.2.1971 tarih ve 7/490-3035/22684 

sayılı yazınız. 
Ankara - Erzurum 2 numaralı Devlet yolu

nun Boğazlıyan - Kayseri güzergâhının ne za
man asfaltlanacağına dair Yozgat Milletvekili 
Sayın ismet Kapısız tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Sorgun - Boğazlıyan - Kayseri yolunun 
Himmetdede - Boğazlıyan kesimi 1971 yılı pro
gramında olup asfaltlanacaktır. 

2. Sorgun - Çekerek - Zile yolunun Sorgun -
Çekerek arası 1971 yılı programına alınamamış 
olup, Çekerek - Zile kesimi Zile - Çekerek - Ala
ca projesi olarak 1971 yılı programındadır. Ona
rılacaktır. 

3. Mevzuubahis yollardan Şefaatli - Dede-
li - Yerköy yolu Köy işleri Bakanlığı sorumlu
luğundadır. 

Diğer yollar bakım programındadır. Yalnız 
Yozgat - Musabeyli arası onarımı 1971 progra
mına alınabilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

3. — Diyarbakır ]\Iilletvekili Hasarı Değer'in, 
28 Mart 1970 tarikinde Kütahya iline bağlı bâzı 
ilce ve köylerde depremden zarar gören vatan
daşların durumlarına ve yaptırılan konutlara da
ir sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nv.n yazılı cevabı (7/506) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Mart 1970 tarihli Kütahya iline bağlı Ge

diz, Emet, Demirci, Simav, Çavdarhisar bucağı 
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ve bağlı köylerde deprem felâketinden zarar 
gören vatandaşların durumları ile ilgili aşağıda 
dercedeceğim hususları derpiş eden sarih netice
lerinin imar iskân Bakanlığı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasının ehemmiyetine bina
en saygı ile rica eder. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

a) Adı geçen ilçeler, bucak ve köylerde 
depremden kaç hane zarar görmüş ve bu hane
lerde kaç vatandaşımız can kaybına uğramış
tır. 

Bugüne kadar Hükümetten yardım talebinde 
bulunan kaç kişidir? 

b) Mevzuubahis felâketzedelere gerek dış 
ve gerekse içte ne kadar nakdî yardım yapılmış
tır, yapılan bu yardıma Hükümetimiz ne kadar 
nakdî yardım ilâve etmiştir? 

c) Deprem mıntakasında tahakkuku gerek
tiren Hükümet tarafından ne kadar sarfiyat ya
tırım projesi tanzim edilmiştir, ve tahakkuku ne 
zaman bitecektir. 

d) Felâketzedeler için kaç aded konut ev 
inşaat yapım projesi tesbit edilmiştir ve bunlar
dan şimdiye kadar kaç aded yapılıp teslim edil
miştir, inşaat halinde olanların miktarı nedir 
ve ne zamana kadar yapılıp teslim edilecektir. 
Bu inşaata ait fennî kontrol mesuliyetini deruh-
de edenler kaç kişidir ve kimlerdir? 

e) Yapılmış ve yapılmakta bulunan konut 
evler inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre mi ihale 
edilmiştir? Yoksa bu kanun dışında her hangi 
bir pazarlık suretiyle mi yapılmıştır ve bu ihale 
pazarlığı nerede yapılmış ve ihaleyi idare eden 
kimlerdir? 

f) Yapılan bu ihalelerde bütün malzeme 
mütaahhide ait midir? Yoksa malzemelerin Dev
letçe verilmesi üzerine mi yapılmıştır? Lüzumlu 
malzemeyi Devlet kimlerden mubayaa etmiş ve 
ne suretle etmiştir? Bunların kimler olduklarına 
dair kimliklerinin bildirilmesi ile bu gibi malze
menin mubayaa miktarı ne kadardır? 

g) Yapılmış veya yapılacak konut mesken
ler bir tip midir? Yoksa ayrı ayrı tip üzerinde. 
mi yapılmıştır? 

Beherinin maliyet fiyatı aynı mıdır? Yoksa 
değişik fiyatlarda mı ihalesi yapılmıştır? 

Bu değişiklik kaç sınıfa ayrılmış ve her sı
nıfın miktarı ve maliyeti nedir? 
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h) Felâketzedelerin konut mesken evleri 
kaç parti halinde ihalesi yapılmış ve beher mü-
taalhhite kaç aded ev ihalesi yapılmıştır? 

Bu ihalelerin ayrı ayrı miktarları nedir? 
i) Felâket bölgesinde şimdiye kadar kaç 

mütaahhide iş verilmiş beher mütaahhide ne 
miktar İhale yapılmıştır. 

Şimdiye kadar kaç mütaahhide iş verilmiş 
ve bu mütaahhitlerin kim, olduklarına dair kim
liklerini havi adresleriyle birlikte tarafıma ive
dilikle bildirilmesi hususunun temini? 

j) Deprem bölgesine Demirel biraderlerin 
kereste sattıkları denilmektedir, satılmış ise 
miktarı nedir? Ve bu kereste nereden temin 
edilmiştir, alınan kerestenin M3 ü ne kadara 
alınmış ve ne kadara satılmıştır? 

k) Deprem felâketzedelerine yapılan yiye
cek giyecek ve yakacak yardım malzemeleri 
tamamiyle tevzi edilmiş midir? 

Tevzi sırasında bâzı suiistimaller yapıldığı 
denilmektedir. 

(Suiistimal yapanlar kimlerdir ve bunlar hak
kında kanun tatbik edilmiş midir? 

1) Devletçe mütaahhitlere verilen demir, 
çimento, kereste v. s. gibi malzemelerden bir 
kısmının piyasada satıldığı şayiaları dolaşmak
tadır. 

Böyle bir satış mevzuubahis olmuş mudur? 
Olduysa mumaileyhler hakkında kanuni bir 

tatbikat icra kılınmış mıdır? 

iSonuç 
Felâketzedelerden açıkta kalan var mıdır, 

bunların topyekûnu meskenlere yerleştirilmiş 
midir? Ve ıstırapları giderilmiş midir? 

Bu kışı ıçıkarabilmeleri için gereken iaşeleri 
temin edilmiş midir? 

Bu amaçlar olayların doğrulanması bakı
mından ve tenvir edilmemin ricasıdır. 

1. — iller Bankası istediği belediyelere istik
rar hissesini gönderiyor istemedikleri belediye
lerin borçlarına mahsubediyor (bu bir hakikat 
midir? 

Hakikat ise sebepleri nelerdir? 
2. — Diyarbakır ilinde yapılmakta olan ve 

yapılmış bulunan konut evlerin ihalesi daima 
mahdut kimselere veriliyor bunun sebep ve 
hikmeti nedir? 

Başka mütaahhit mi bulunmuyor yoksa ar
zu edilenlere verilmek zarureti mi vardır? 
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8. — Bu gibi ihalelerin mütaahhit veya ta-> 
saranlarının temini hususunda bir gazete ilânı 
mı, yoksa özel olarak bakanlıkça bilinen kim
seleri özel olarak davet etmek suretiyle mi iha
leler veriliyor bu konunun kesin ve «uçak ola
rak yazılı delillere istinaden bildirilmesi. 

T. O. 15 . 5 . 1971 
tmar ve İskân Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 192 - 27 
Konu Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Ha
san Değer'in yazılı 
sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 3 . 1971 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/506 - 3174/23852 sayılı yazı. 
28 Mart 1970 gününde Kütahya iline bağ

lı bâzı ilçe ve köylerde depremden zarar gö
ren vatandaşların durumlarına ve yaptırılan 
konutlara dair Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Hasan Değer'in verdiği yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

a) Deprem âfetine uğrıyan ilçe, bucak ve 
köylerde 9 257 ağır, 9 891 orta ve 8 029 hafif 
olmak üzere toplam 27 177 ev zarar görmüştür. 

Bu yerlerdeki can kaybı 1 086 dır. Ayrıca 
1 258 kişi yaralanmıştır. 

Bugüne kadar yardım talebinde bulunanla
rın sayısı ise 27 277 kişidir. 

ib) Afetzedelere yapılan nakdî yardımlar; 
TL. 

Yurt içi 62 311 015,79 
Yurt dışı 5 790 644,05 
Hükümetçe ayrılan ödenek 366 000 000,00 
<s) Hükümet tarafından hasar saptamaları

na göre hazırlanan yatırım projesi 466 374 150 
Ti. dır. 

İConut yapımı projesinin % 85 i 1970 te ger
çekleşmiştir. Projenin genel gerçekleşmesi 1971 
Ekim ayı sonunda tamamlanmak üzere prog
ramlanmıştır. 

d) Felâketzedeler için yapılan konutlar 
hakkındaki detaylı bilgiler ek 4 cetvelinde gös
terilmiştir. 

İnşaatlar, 5 . 9 . 1966 tarih ve 6/6090 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı gereğince kurulan, 
Kütahya İcra Heyeti tarafından yürütülmüş
tür. Gerek plânlama ve gerekse inşaat işleri es

nasında, muhtelif zamanlarda, İmar ve İskân, 
Köy işleri, Bayındırlık bakanlıklarından, yuka
rıda sözü edilen kararname gereğince toplanan 
340 in üzerinde teknik personel görevlendiril
miştir. Asıl yürütücüler ek 5 cetvelinde göste
rilmiştir. 

e) İnşaat ihaleleri ve harcamaları; 7269 -
1051 sayılı kanunlarla kurulan Âfetler Fon 
Sarf Yönetmeliği esaslarına göre yapılmıştır. 

1. — inşa edilen konutlardan : 
3 929 adedi (Çimento, Kereste, Demir ve 

Cam) gibi, anamalzemeler, İcra Heyetince ve
rilmek, maliyet % 1 kâr esası ve Bayındırlık 
Bakanlığı 1969 yılı imalât birim fiyatları ile 
bulunacak maliyet fiyatları tavan fiyatı olmak 
kayıt ve şartiyle Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı İnşaat Şirketlerinden tmar Limited ve Timlo 
şirketlerine protokolle yaptırılmıştır. 

Adı geçen protokol; Deprem İcra Heyeti 
Başkanlığınca imza edilmiş ve Bakanlıkça onay
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

2. — 1 080 adedi, bütün malzemesi icra He
yeti tarafından verilmek üzere sadece işçilikle
ri büyük şehirlerde yayınlanan gazeteler ve 
Resmî Gazetede ilân edilerek kapalı zarf ve tek
lif alma usulü ile ihaleye çıkarılmış ve en dü
şük teklifi veren ek 6 cetvelinde isimleri ve ad
resleri bulunan inşaat mütaahhitlerine yaptı
rılmıştır. Bu husustaki gazete ilânları belge ko
misyon raporları, ihale kararlan ve diğer bel
geler ek 7 dedir. 

3. — 3 183 konut icra Heyeti Başkanlığına 
bağlı olarak, Gediz, Soğuksu, Emet ve Çavdar-
hisar merkezlerinde kurulan dört inşaat amirli
ğince ve emaneten yaptırılmıştır. Geniş bilgi ek 
8 dedir. 

f) (e) maddesinde hangi ihalelerde ne gi
bi malzemenin Devlet tarafından verildiği belir
tilmiştir. 

Adı geçen âfet inşaatlarına lüzumlu olup, 
Devlet tarafından sağlanan malzemelerin sağ
lama yerleri ve ne şekilde sağlandıkları : 

1. —• Çimento : 40 800 ton çimento Afyon -
Balıkesir Çimento fabrikalarından, fabrika tes
limi Hükümetçe tesbit edilen 179 Tl. dan alın
mıştır. Nakliyeleri ihale suretiyle Gediz Nak
liyeciler Birliği ve Balıkesir Nakliye Birliğine 
yaptırılmıştır. (Afyon - Deperem bölgesine ton 
nakliyesi 34,90 Tl. sına, Balıkesir - Deprem böl
gesine ton nakliyesi de 60 Tl. dır.). 

— 731 — 
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2. — 19 011 ton çimento; taşıma ve boşal
tılması kendisine aidolmak üzere, deprem böl
gesindeki inşaat ünitelerine teslim edilmek şar-
tiyle tonu 207 Tl. dan Bursa Çimento Fabrika
sından sağlanmıştır. Ayrıca 500 ton çimento, 
bu fabrika tarafından hibe edilmiştir. 

3. — Çimento bedeli ile taşıma ücreti ken
dilerine aidolmak üzere 9 749 ton çimento Es
kişehir Çimento Fabrikasından tonu 197 Tl. 
dan sağlanmıştır. 

4. — (Fabrika ayrıca 100 ton çimento hibe 
etmiştir.) 

Kereste : Devlet Orman İşletmesinden sağ
lanmıştır. 

Demir : Karabük Demir - Çelik Fabrikala
rından sağlanmıştır. 

Cam : Çayırova Cam Fabrikasından sağlan
mış olup, taşıması ihale yoluyla yapılmıştır. 

Çivi : Çubuk demir idarece verilerek imal 
işi eksiltme ile ihale edilmiştir. 

g) Şimdiye kadar yapılmış ve bundan son
ra yapılacak konutların plân ve projeleri tek 
tip olmayıp, bunlara ait proje örnekleri ek 9 da 
gösterilmiştir. Bu projelerin, 1969 yılı Bayın
dırlık Bakanlığı imalât birim fiyatına göre 
gerçekleştirilen maliyetleri hakkında geniş bil
gi ek 4 tedir. 

ıh) (e) Maddesinde bu husus cevaplandı
rılmıştır. 

ı) Buna ait bilgiler ek 6 da belirtilmiştir. 

j) Deprem bölgesi inşaatlarında gereken 
kerestenin tamamı Devlet Orman İşletmesin
den İcra Heyetince sağlanmıştır. Başka bir ku
ruluş veya kişiden kereste satmalmmamıştır. 

k) Âfetin olmasından sonra, afetzedelere 
dağıtılmak üzere, çeşitli kaynaklardan gelen 
yiyecek, giyecek ve diğer malzemeler, tama
men yersel Kızılay örgütlerine verilmiş, bu ör
güt tarafından depolanmıştır. Bu arada, iller
de valinin Başkanlığında (il Deprem Yardım 
Koordinasyon Komitesi), ilçelerde ise kayma
kamların başkanlığında (İlçe Deprem Yardım 
Koordinasyon Komitesi kurularak, ihtiyaç sa
hiplerinin (Afetzedenin) dilekleri bu komiteler-
ce incelenmiş, haklı görülenler, Kızılay örgütü
ne iletilerek, istenilen malzeme imza karşılığı 
Kızılay örgütünce, afetzedeye teslim edilmiştir. 

Dağıtılmamış küçük bir miktar yardım malze
melerinin Kızılay ambarlarında bulunduğu ida
re amirlerince verilen cevaptan anlaşılmıştır. 

Millî bir kuruluş olan Kızılay Derneğinin, 
bilhassa böyle bir genel âfet halinde kötü yola 
gitmesi düşünülemez. 

1. — Olmuştur. Kereste nakliye mütaahhi-
dinin taşıma yaptırdığı bir kamyon şoförü, 
20 M3 deprem kerestesini inşaat yerine getir
meden Salihli piyasasında satmıştır. Yapılan 
inceleme sonunda suçlular adalete verilmiş, ke
resteler bulunarak ambarlarımıza alınmıştır. 

Ayrıca Deprem bölgesine giren demirden 
3,5 tona yakın bir miktarının Mersin piyasasın
da satıldığı haber alınmış, suçlular yakalanarak 
adalete verilmişlerdir. 

Bunlardan başka bir olay olmamıştır. 
Sonuç 

Âfete uğrıyanlardan açıkta olanların tama
mı kış mevsiminden evvel yeni konutlarına yer
leştirilmiş ve kendilerine her türlü yardım ya
pılmıştır. 

1. — iller Bankası, 5237 sayılı Kanun gere
ğince nüfus esasına göre her ay dağıtmakta 
bulunduğu Belediye hisselerini ayın 15 inde be
lediyelere havale etmektedir. Ancak, İller Ban
kası tüzüğünün 13 ncü maddesi gereğince : 
«Borçlu idarelerin borca karşılık gösterdikleri 
gelirlerine dâhil olup, banka eliyle dağıtılan ve 
ilgili dairelere gönderilen paralardan her yıl 
ödenecek miktarı borca mahsubedilir. Bunlarda 
yıllık ödenecek miktardan fazla kısımların 
mahsubedilmesi borçlu idarelerin muvafakati
ne bağlıdır.» denilmekte olduğundan, belediye
lere dağıtılmakta olan hisselerden borcun vâde 
tarihine göre aylık tahsilatı yapılmaktadır. 
Ancak, bankaya borçlu bâzı belediyelerin her 
hangi bir aya ait hisselerinden belediyenin son 
derece âcil malî ihtiyaçları dolayısiyle ve aynı 
taksitin aynı yılın müteakip aylarında kapatıl
ması mümkün bulunduğu takdirde, belediyenin 
bu müşkül durumu göz önüne alınarak istekle
ri halinde ve ayırım yapılmadan o ay için ke
sinti yapılmaması cihetine gidilmektedir. Kal
dı ki, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1971 yık 
Genel Bütçe Kanununun 59 ncu maddesiyle yü
rürlüğe giren hüküm gereğince belediye borç
larının tamamının terkininden sonra belediyele
rin borçları dolayısiyle her hangi bir kesinti 
bahis konusu olmamaktadır. 
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2. — Diyarbakır ilinde âfetlere ilişkin inşa
at işleri, emanet ve evini yapana yardım usul
lerine göre yürütülmektedir. Emanet usulüne 
göre yürütülen işler, gerekli görüldüğünde, kı
sımlar ve bölümler halinde taşaronlara ihale 
edilebilmektedir. İhaleler, Âfetler Fonu Harca
ma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirti
len usullere uygun olarak objektif ölçülere gö
re yapılmaktadır. İhalede en uygun teklif sa
hibine kesin ihale yapılmaktadır. Evini yapana 
yardım metodunda ise afetzedeler ile taşaron-
lar arasındaki ilişki, Bakanlığımızı bağlama
maktadır. 

3. — ihaleler, yukarda da belirtildiği gibi 
Âfetler Fonu Harcama Yönetmeliği esaslarına 
göre yürütülmektedir. Kapalı zarf ve açık ek
siltme usullerinde ilânın şekli ve süresi ilgili 
valiliklerce saptanmaktadır. Fiyat ve teklif is
teme usulünde ise en az üç ayrı müteahhit ve
ya taşarondan yazılı teklif istenir. Gerektiğin
de duyuru, ilân yoluyla da yapılabilir. Bu iş
lemlerin ne şekilde yürütüleceği sözü edilen 
yönetmelikte geniş olarak belirtilmiş bulunmak
tadır. 

Arz ederim. 
JSelâhattin Babüroğlu 
imar ve İskân Bakanı 

4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ağır
lık kontrolünün uygulanmasiyle meydana gelen, 
taşıma fiyatlarındaki artışın önlenmesine dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın 
yazılı cevabı (7/509) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 3.3.1971 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

1970 Temmuz ayında Ulaştırma Bakanlığı 
«Taşıtların ve yolların kısa zamanda bozuldu
ğu, kazalar dolayısı ile can ve mal kaybına se-
bebolduğu» gerekçesiyle, yük arabalarında 
ağırlık sınırlandırılması ve buna göre fiyat 
ayarlaması yapmıştı. 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller kesafeti 
sebebiyle Tutanah Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. I 

— 733 
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Böylece nakliye fiyatlarında üç misline ya

kın bir 'artış görülmüş; bu artış ise taşınan her 
çeşit maddenin süratle pahalılaşmasının başlan
gıcı olmuştu. Bu nedenle kamuoyunun tepki
siyle karşılaşılmış ve uygulama 1 Mart 1971 
tarihine kadar durdurulmuştu. 

Bu kere Bayındırlık Bakanlığı, ertelenen 
aynı kararı tekrar uygulamaya koymuş bulun
maktadır. Bu durum ve şartlar altında : 

1. — Fiyat artışlarını önleyici bir tedbir 
alınmış mıdır? 

2. — Bu uygulamadan sonra Türkiye'deki 
mevcut 120 bin kamyon, nakil ihtiyacını karşı-
lıyacak mıdır? 

3. — Eğer karşılamıyacak ise taşıt araçları 
nereden ve ne şekilde sağlanacaktır? 

4. — Araç sayısının artmasiyle sarf edece
ği akaryakıt ve kullanacağı yedek parça nasıl 
ve nereden sağlanacaktır? 

5. — Alınan bu karar üzerinde, montaj sa
nayii ile yabancı akaryakıt şirketlerinin etkisi 
olduğu söylentileri doğru mudur? 

6. — A. B. D. nin, yol yapım yardımı an
laşmalarında tonaj tahdidi şartı koymuş oldu
ğu ve Hükümetin bu karara varmasında kat
kısı bulunduğu söylentilerinin gerçek yönü ne
dir? 

T. 0. 25 . 5 . 1971 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
ıSayı : 183 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 3 . 1971 tarih ve 7/509 - 3199/24121 

sayılı yazınız. 
Ağırlık kontrolünün uygulanmasiyle mey

dana gelen, taşıma fiyatlarındaki artışın ön
lenmesine dair Uşak Milletvekili Sayın Âdil 
Turan tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Kantar tatbikatı ile fiyatlarda bir ar
tış olacağı düşünülmemektedir. Tatbikatın 
1 Mart 1971 e ertelenmesinin soruda bahis ko
nusu fiyat artışı ile ilgisi yoktur. Devalüasyon 
ile akaryakıt fiyatlarında ve yedek parçalarda
ki artış buna sebebolmuştur. Erteleme ise eği
timin yeteri kadar yapılmamış olması ve perso
nel ve vasıta temininde karşılaşılan müşkülât 
sebebiyle olmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanmış olan 
nakliye tarifeleri çeşitli vasıta cinslerine göre 
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maliyet, amortisman ve işletme göz önüne alı
narak tanzim olunmuş olup, (burada kabul olu
nan esas vasıtaların istiab hadlerine göre yük
lenmeleridir. Bu durumda, istiab haddinden 
aşağı bir taşımaya zorlanma olmadığına göre, 
fiyatlarda bir artış olacağı düşünülemez. Böy
le bir artış olursa bunu önleyici tedbirlerin 
ise Ulaştırma Bakanlığınca fiyat tatbikatının 
valiliklere bırakılmış olanasiyle, valiliklerce 
alınması gerekecektir. 

2. — Bu uygulama ile Türkiye'de mevcut 
kamyon parkına bir ilâve yapılması bahis ko
nusu değildir. Zira Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca yapılmış bir etüde göre Türkiye'de mev
cut kamyon parkının % 43 ü âtıl durumda bu
lunmaktadır. Fazla yükliyen vasıtaların nizamî 
yüklemeye geçmeleri halinde bu atıl kapasite 
de trafiğe girecek ve dolayısiyle bir artış ol-
mıyacaktır. 

3. — Bir vasıta artışı düşünülmediğine gö
re artacak vasıta sayısını karşılamak gibi bir 
problem de ortaya çıkmıyacaktır. 

4. — Araç sayısının artmasiyle bir önemli 
akaryakıt artışı da olmıyaoaktır. Ancak âtıl 
kalmış olan vasıtaların trafiğe çıkışı ile akar
yakıtta bir miktar artış olacağı düşünülebilirse 
de bugün aşırı yüklemeler sebebiyle kamyonla
rın yaktıkları fazla akaryakıt azalacak, bunun 
yanında vasıtaların tabiî ömrünün uzaması, ye
dek parça ihtiyacının azalması ve lâstik aşın
masının azalmasiyle ayrıca trafik emniyetinin 
artacağt da düşünülecek olursa, bir artış olsa 
dahi bunun yukarda sayılan nedenlerle diğer 
yollardan kapatılacağı aşikârdır. 

Yedek parça konusuna gelince, nizamî yük
lenen vasıtalardaki parça harabiyeti ve aşın
ması da azalacağından yedek parça ihtiyacının 
azalacağı muhakkaktır. 

5. •— Alınan bu karar üzerinde montaj sa
nayii ile yabancı akaryakıt şirketlerinin bir et
kisi yoktur. Esasen, tatbikatın başlaması ile I 
kamyon şoförleri ile nakliyecilerin büyük bir I 
kısmı devamlı şekilde memnuniyetlerini bildir
mektedirler. Ancak şikâyet, memlekette daha 
ağır vasıta yapma temayülünde bulunan (nak-
liyecilerce bu gibi vasıtaların tercih olunması 
sebebiyle) montaj sanayii yetkilileri ve akar
yakıt nakliyecileri ve şirketlerinden gelmekte
dir. Bu bakımdan bu müessese ve şirketlerin ka- | 
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rarın alınmasında bir etkisi olduğu düşünüle
mez. 

6. — A. B. D. nin yol yapım ve yardımı an
laşmalarında tonaj şartım koydukları ve HüU 
kümetin bu karara varmasında katkısı olduğu 
ileri sürülemez. Kantar tatbikatına başlanması 
kararı bu anlaşmalardan evvel ele alınmış ve 
hazırlıklara başlanmıştır. Son kredi anlaşmala
rında, yardımdan verilecek makina ve vasıtala
rın ömrünün uzatılmasını sağlamak amacı ile 
ianlaşma metinlerine girmeksizin, mektup teati
si şeklinde ve tavsiye mahiyetinde ağırlık kon-
trolları yapılması temenni olunmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 
5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-

nun, Yuva projesi adı altında Elmalı kazası Yu
va köyünde in§a edilmiş bulunan sulama tesisine 
dair sorusu ve Köy t§leri Bakanı Cevdet Ayhan'
ın yazılı cevabı (7/517) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtmiş olduğum hususların Köy 

İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
dınlmıasmıa aracılığınızı saygı ile arz ve rica 
ederim. 9 .3 .1971 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

Köy İşleri Bakanlğı Toprak Su Genel Mü
dürlüğüne bağlı Antalya bölge müdürlüğünce 
Yuva Projesi adı altında Elmalı kazası Yuva 
köyünde inşa edilmiş bulunan sulama tesisinin: 

1. — Bugüne kadar Devlete kaç milyon li
raya malolduğu ve inşaatına hangi tarihte baş
lanıldığı? 

2. — Projenin halen tamamlanıp tamamlan
madığı? 

3. — Tamamlanmış ise, randımanlı bir şekil* 
de çalışıp çalışmadığı ve halkın istifadesine arz 
edilip edilmediği? 

4. — Şayet tesis randımanlı bir halde çalış
mıyor ise sebepleri? 

5. — Tesisin inşasında tamiri gayrikabil ola
rak yapılmış bulunan ve bu sebeple hiçbir şe
kilde istifade edilemiyecek durumda olan kı
sımlara milyonlarca liranın boşuna harcanmış 
olması hususunun tetkik ettirilip ettirilmediği? 
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0. — İki kısımdan ibaret olarak yapılmış 
olan tesisin katı olarak ikinci kısmının hiçbir 
işe yaramıyacağı ve bu kuruluşu ile çalışmıya-
oağı anlaşılınca, köy üstüne tahminen 15 metre 
irtüaa su basan ikinci kısmın - zararın neresin
den dönülürse kârdır - düşüncesiyle iptali cihe
tine gidilip gidilmiyeceği? 

7. — Devletin büyük fedakârlıkları netice
sinde yapılmış bulunan bu tesisin normal bir 
sekilide uzun zaman çalışamıyacağına kaani bu
luttan köylünün bu tesisi teslim alarak işlet
memesi karşısında, idarenin hiç olmazsa bir ve
ya İM yıl bu tesisi kendi yönetiminde çalıştır
mayı düşünüp düşünmediği? 

8. — Tesisin normal çalışma durumunda 
günde kaç saat çalışabileceği ve günlük mas
rafının ne olduğu? 

9. — Toprak Su Bölge Müdürlüğünce inşa 
edilmiş olan bu tesisin sulayacağı düşünülen 
Yuva ovasının, kışın su basmasından korunma
sı için, yine Toprak Su Bölge Müdürlüğü tara
fından ovada yapılan pis su kanalının hatalı 
olarak askıda ve yetersiz yapılması sebebiyle 
suların ovada batırmakta, olduğu 1 500 - 2 000 
dönümlük münbit arazinin kurtarılması için, 
bu kanalın terk edilerek, eskiden Su işleri Ge
nel Müdürlüğü Teşkilâtınca açılan ve bilâhara 
Toprak Su Teşkilâtınca iptal edilen kanalın ye
niden açılmasının düşünülüp düşünülmediği? 

10. — Toprak Su Bölge Müdürlüğünce bu 
tesise başlanılmadan önce, tesisin sulayabileceği 
plânlanan, binlerce dönümlük sahada bütün 
arazilerin tevhidedilmesinden sonra ovanın bir 
plân dâhilinde yol ve kanal şebekesi tanzimi ile 
araziye aplike olunarak inşaatı tamamlanmış
tır. Fakat, işin bu safhasından sonra hiçbir iş
lem yapılmamış ve her çiftçinin gerek müşte
rek, gerekse şahsi olarak hisseleri belirtilme
miş olması sebebiyle bu durum köylü arasında 
bilâhara halli imkânsız nisalara sebebolacak ni
telikte gözükmektedir. Bu hususta ne çare düşü
nüldüğünün ve ne gibi bir işlem yapılacağının 
bildirilmesi? 

T. 0. 18 . 5 . 1971 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 1674 

Konu : Antalya Mil
letvekili Ömer Buy
rukçu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 3 . 1971 gün ve 7 - 517/3237 - 24492 

sayılı yazı. 
Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyrukçu 

tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdi buyrulan «Antalya - Elma
lı - Yuva köyü sulama tesisi inşaatı» na dair 
9 . 3 . 1971 günlü yazılı soru önergesinin ceva
bı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevdet Aykan 

Köy İşleri Bakanı 
Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyruk-

çu'nun, «Antalya - Elmalı - Yuva köyü sulama 
tesisi inşaatı» na dair Millet Meclisi Başkanlı
ğının 15 . 3 . 1971 gün ve 7-3237-24492 sayılı 
yazılarına ekli olarak alınan ve Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazık olarak cevaplandırıl
ması istenilen 9 . 3 . 1971 .günlü önergesinin ce
vabıdır. 

1. — Antalya - Elmalı - Yuva - Kuzköy su
lama tesisi projesi takriben ,10 000 dekar arazi
nin sulanmasına matuf bir proje olup, projenin 
planlanmasında arazi developmanı hizmetleri 
de nazarı dikkate alınmıştır. 1966 yılında pro
jenin 2 105 0O0 Tl. lık kısmı tatbik edilmiş ve 
1967 yılında 2 476 514 Tl. lık kısmına başlanmış
tır. Bu kısım zaruri sebeplerden dolayı 1968 
yılı sonunda satınalınan motorlar monte edile
cek şekilde tamamlanmıştır. 

1968 - 1969 yılı kışının çok yağışlı geçmesi 
Elmalı Karakolunun uzun yıllardan beri görül-
miyen bir şekilde kabarmasına ve proje sahası
nın su altında kalmasına sebebolmuş ve bu ne-
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denle motor ve pompaların montajı ve deneme
si ancak 1969 yılının sonunda tamamlanmıştır. 

1970 yılında tesis çalışır halde köylüye tes
lim edilmek istenmişse de, köylü pompaj işlet
melerine olan yabancılığı dolayısiyle tesisi ça
lıştırmaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine örgü
tümüz, köylüden gelen talep üzerine kısa sü
reli tecrübe işletmesi yapmış ve bu arada te
siste zuhur eden bâzı arızaları da gidermiştir. 
Bu suretle söz konusu proje % 20 ilâve tahsi
satla 4 767 668 Tl. ya malolmuştur. 

1971 sulama mevsiminde mezkûr köy ara
zilerinin sulanması için tesisin işletilmesi, An
talya Topraksu Bölge Müdürlüğü Döner Serma
yeli işletme Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu hu
sustaki personel ve ekipman ihtiyacı tamamlan
mış ve çalışmalara başlanılmıştır. 

2. — Proje sahasında birinci pompaj tesis
lerinin altında 7 500 dekar arazi bulunmakta
dır. Bu miktar arazi birinci pompajla tamamen 
sulanabilecek durumda olup, neticeleri müspet 
olan her türlü denemeleri yapılmıştır. İkinci 
pompaj hattı köyün içindeki araziler ile üstün
deki Köristan denilen bağ, bahçe, meyvalık 
karakterinde olan araziyi sulama gayesiyle ya
pılmıştır. 

Bu bakımdan II nci pompajın iptali demek 
köy içinde ve üstünde bulunan meyva, sebze, 
bağ ve bahçelerin sulanmaması demektir. Bu 
da köyün ekonomisi bakımından çok büyük bir 
kayıp olacaktır. 

3. — Köylünün kalkınması ve bundan mü
tevellit millî ekonomiye hesaplanan katkı tesi
sin çalıştırılması ile mümkün olacaktır. Baş
langıçta bir eğitim çalışması mahiyetinde ola
cak olan 1971 işletmemiz neticesinde köylü bu 
gerçeği kavrayacaktır. Bu yıl yapılacak çalışma
lardan sonra köylü bundan sonraki çalışmaları
nın nasıl olacağını öğrenecektir. Sulu ziraate 
alışmak bir eğitim neticesinde ortaya çıkaca
ğından 1971 çalışmalarımız bu noktaya teksif 
edilmiştir. 

4. — 1971 yılı içinde sulaması yapılacak 
olan Elmalı - Yuva Kuzköy arazilerinde bir ton 
suyun hesabını iki kısımda incelemek icabeder. 

Birinci pompajdan gelen suyun tonu 11 ku
ruştur. ikinci pompajda ton bedeli 31 kuruş 
olmaktadır. Ancak bu 31 kuruş içerisinde binin
ci pompaja ait 11 kuruş da dâhil olmuştur. 

Daha açık bir ifade ile suyun tonu 20 kuruşa 
terfi ettirilecektir. Bu iki tesisin yani birinci 
ve ikinci pompajın ortalama ton masrafı 16 ku
ruş olacaktır. Yukarda verilen rakamlar bir se
nede ancak 1 motor ve 1 pompanın çalışabilece
ği düşünülerek hesaplanmıştır. Zira 10 000 de
karlık bir sahada tamamen kuru ziraatten sulu 
ziraate girmek bugünkü koşullar altında müm
kün değildir. Sulu ziraatin eğitim meselesi de 
olduğunu unutmamak icabeder. Sulanan saha 
arttıkça çalışan motorların miktarı 1 den 2 ye, 
2 den 3 e çıktıkça yukarda verilen rakamlar 
azalacaktır. Zira yukarda hesaplanan rakamla
ra akaryakıt ve yağ, motorcu ustası, sulama 
ustaları, gibi sulama işletmesinin bünyesindeki 
bütün malzeme ve elemanların masrafı dâhil
dir. 

Yakıt dışındaki masraflar aynen kaldığın
dan sulamaya katılan motor ve pompa adedi 
arttıkça sulanacak dönüm miktarı da artaca
ğından dönüm başına düşen sabit masraf aza
lacaktır. Bu bakımdan yukarda verilen rakam
lar sabit olmayıp sulanan arazi miktarı arttık
ça belli oranda azalacaktır. Motorlar günde 
16 saat çalışabilecek şekilde plânlanmış ve tat
bik edilmiştir. 

5. — Elmalı - Yuva - Kuzköy sulama deve-
lopman projesinde örgütümüz tarafından pro
je sahasında diğer tesisler haricinde 10 150 mt. 
ana ve tarla içi tahliyeleri açılmıştır. Bütün 
bu tahliyeler DSİ 13 ncü bölge müdürlüğünce 
açılan anatahliyeye bağlanmıştır. 

1 . 4 . 1968 tarihinden itibaren yağan yağış
lar neticesinde Elmalı Karagöl 50 seneden beri 
görülmiyen bir tekerrürle taşmış Yuva ve Kuz-
köyünün Elmalı ilçesi ile irtibatı kesilmiştir. 
Karagöl'ün tek tahliye ayağı olan Elmalı dü
deni âzami 18 m3/sn. debisine rağmen gölde en 
ufak ibir alçalma olmamıştır. 

18 . 8 . 1969 tarihinde yapılan kontrolda 
Yuva köyünün tahliyeleri ile I nci pompaj is
tasyonu sular altında kalmış ve bu civardaki 
11 - 12 - 13 - 15 - 17 nolu tersiyerlerimiz ile 
muhtelif tahliyelerin tamamen göl taşkını için
de kaldığı görülmüştür. 1969 un son aylarının 
kurak geçmesi ile 1970 baharında sular çekil
miştir. Mevcut tahliyelerdeki tahribat 1971 se
nesinde elden geçirilecektir. 1968 yazında tah
liyelerin zayıflaması sebebiyle örgütümüz ma-
kinaları tarafından DSİ ce açılan Gftiğü deresi 
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tahliyesinin Yuva arazilerinin bulunduğu kıs
mında tahliye şeddesi, 1,5 metre yükseltilerek 
kış baskınlarından korunmuştur. Bu duruma 
göre tahliyelerin yanlış veya askıda kalacak 
şekilde açılması diye bir şey söz konusu değil
dir. Elmalı ve civar köylerinin bir problemi 
olarak düşünülen Karagûl'ün tahliyesi sağlan
dığında,* bu hal kendiliğinden halledilecektir. 
Karagöl'ün Finike'ye akıtılması işi DSİ ce 
30 000 000 Tl. sına ihale edilmiştir. Karagöl'ün 
DSİ ce tahliyesi yapıldıktan sonra Yuva ve 
Kuzköy ovasının su baskını diye bir problemi 
kalmıyacaktır. 

Son olarak proje bir sulama developmanı 
projesidir. Yani içinde sulama şebekesi tahliye
leri, tesviye ve tevhidi de düşünülerek hazır
lanmıştır. ileride yapılacak bir tesviye ve tev
hid projesine göre yollar ve kanallar geçiril
miştir. Tevhid işine geçilebilmesi o köyün ka
dastro işleminin tamamının yapılması ile olur. 
Yapılan tetkikte proje sahasında 2 bin itirazlı 
parsel kadastro mahkemesinde sıra beklemekte
dir. Tevhide ancak bu kadastro işlerinin halle
dilmesinden sonra girilebilir. Diğer taraftan 
köylünün sulamanın yapılacağına kısmen inan
mış olmasını, elma bahçesi gibi bâzı tesislerin 
proje sahasında süratle çoğalmasından anlaşıl
maktadır. örgütümüz, kadastro işleri tamam
landıktan ve köylünün muvafakati alındıktan 
sonra ve proje için gerekli tahsisat sağlandığı 
takdirde kalan arazi developmanı (tevhid ve 
tesviye) hizmetleri gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize a,rz olunur. 

fî. — Zovnvldak Milletvekili Ahmet, Güney
in, Zonçıvldal: ili Ereğli - Alaph buca m Ormrtn 
Bölge Şefinin banket, yere nal:li ile Aptipamya 
bir Bölge Rcfliği kadrosunun verilme isteğine 
dair sorusu ve Orman Bakanı flelâhattin înrtn'm 
yazılı r ev din (7/535) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yazılı teklifimin Sayın Orman Ba

kanlığınca yazıb. olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla dilerim. 

14 . 4 . 1071 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Zonguldak ili Ulus ilçesi Aptipaşa Kö
yü, Ankara - Karabük - Bartın şosesi ve Bar

tın - Ulus kesimi üstünde geleceğin ilçesi ola
cak şirinlikte ve güçte bir köyüdür. Buradaki 
karakola 14 köy bağlıdır. Köyün hemen yakı
nındaki depoda kereste satışıda yapılmakta
dır. 

Köy halkı; ormancılıkla iştigal ederler. 
Safranbolu'nun bucağı, Ovacuma'da, 
a) Karakışla, 
b) Ovacuma, 
c) Uluyayla orman bölge şeflikleri vardır. 
Karakışla Orman Şefliği, Aptipaşa ve onun 

civarındaki köylerin ormanları ile ilgili çalış
ma yapar. Bu bölge şefliğinin Aptipaşa'ya ay
nı kadro ile nakli istenmiş ve bugüne kadar 
sonuç alınamamış. 

Teknik ve idari yönden, bölgesel eşitlikle 
kalkınma ve iş görme bakımından bu köyde 
bölge şefliğinin kurulmasında sakınca var mı
dır? Varsa nelerdir? 

2. Sureti ekli dilekçe ile 24 köy muhtarı 
Ereğli Alaph bucağı Orman Bölge Şefi Metin 
Yıldırım'm başka yere naklini istiyen çıkarcı 
çevreler, aynı işlemi Ereğli ilçesindeki idareci
lere de yönelttikleri öğrenilmiştir. Bakanlığın 
bugüne kadar alışılmış bu gibi siyasi yatırım 
ve orman katliamına sebebolanlar için tutumu 
nedir? Ne olacaktır? Bu bölge orman işleri 
idarecileri için ne yapılmıştır? 

Orman Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

1958 senesinde Alaph merkez Bölge Şefliği
ne tâyin edilen Metin Yıldırım bir süre bu gö
revinde kaldıktan sonra işine gelmiyen çıkar
cılar halkla ilişkisi olan bu bölge şefini Alap-
lı'dan başka yere naklettirdiler. Bilâ,hara bu 
bölge şefi 1969 yılında tekrar Alaplı'ya tâyin 
edilerek geldi ve bizlerin dertleriyle yakından 
ilgi gösterip biz köylülerin işlerini her an mem
nuniyetle görmekte iken biz köylülere yaptığı 
hizmetleri çok gören çıkarcı ve partizan zihni
yetti şahıslar son olarak halkla birlik olan bu 
bölge şefinin 20 Mart 1971 günü Kastamonu 
İlgaz Kazasına tâyini çıktığını öğrendik. Bu 
bölge şefinden Alaplı nahiyesinin 36 köyü biz
ler tamamen memnun olduğumuz gibi bizlerin 
işlerimizi aksatmamakta ve daima bizlere iyi ni
yetli hareket etmekte olan Bölge Şefi Metin 
Yıldırım'in Alaph nahiyemizde kalması sokak
larda bağırıp bizler son olarak bu adama ko-
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zumuzu oynadık diyen çıkarcı zümrelerin emel
lerine alet olduğu cihetle Bölge Şefi Metin Yıl
dırım'ın Alaplı'dan ayrılmaması ve çıkarcı züm
renin emelleri uğruna yapılan bu tâyinin dur
durulması hususunda gereğine emirlerinizi say
gılarımızla dileriz. 

31 . 3 . 1971 

Alaplı Nahiyesi 
(24 muhtarın imza ve resmî mührü) 

T. C. 14.5.1971 
Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 768 

Konu: Sayın Ahmet Güner'-
in yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 4 . 1971 tarih, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/535 - 3473/26369 sayılı yazı : 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-
in «Karakışla Bölge Merkezinin Aptipaşa kö
yüne nakledilmesi ve Alaplı Orman Bölge Şefi 
Metin Yıldırım'ın başka yere atanması» hakkın
daki yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtı
ra ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Selâhattin Inari 
Orman Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in 
«Ulus İlçesi Apdipaşa köyünde Orman Bölge 
Şefliği kurulması ve Alaplı Bölge Şefi Metin 
Yıldırım'ın nakil işlemi» hakkındaki yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

1. Karakışla Bölge Merkezinin Ovacuma 
Bucak merkezinden alınıp Aptipaşa köyüne nak
ledilmesi şu noktalardan sakıncalı bulunmakta
dır. 

a) Ovacuma'da Karakışla Bölgesi dâhil 3 
bölgenin merkezleri bulunmakta, böylece mo
torlu taşıt araçlarından, sosyal tesislerden müş
tereken istifade etmek mümkün olmaktadır. 
Bölge merkezinin Aptipaşa'ya nakli halinde ye
ni tesislerin kurulması gibi zaruri olmıyan bir 
yatırım yapılması gerekecektir. 

b) Aptipaşa köyü Yenihan Bölge Merkezi
ne 3 Km. mesafededir. Burada ayrıca bir bölge 
kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

c) Esasen Aptipaşa köyü, Karakışla Bölge
si sınırları dışındadır. Karakışla bölge merke
zini, bölge sınırları dışında bir köye nakletmek, 
mücbir sebepler bulunmadığına göre, rasyonel 
bir hareket değildir. 

d) Karakışla Bölge Merkezini değiştirmek 
ve bir başka yere nakletmek için idari, teknik 
ve sosyal her hangi bir sebep mevcut bulunma
maktadır. 

2. Karadeniz Ereğli'si Devlet Orman İşlet
mesi Alaplı Bölge Şefi Metin Yıldırım'ın bâzı 
kişilere haksız menfaat sağladığı yolunda yapı
lan ihbar üzerine durumu incelenmektedir. 

Müfettiş tetkikatı sonunda, varılacak netice
ye göre, işlem yapılmak üzere, Bölge Şefi Metin 
Yıldırım'ın yerinde kalması hususunda Başmü
dürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. 

Bakanlığımız hizmetleri kanun ve mevzuat 
dâhilinde ve ormancılık tekniğinin icabatma uy
gun şekilde her türlü politik düşünce ve etkile
rin dışında yürütülmektedir. 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'
in, Zonguldak'a bağh Kurucaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Ba§bakandan sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Cahit Karaka§'ın yazılı cevabı 
(6/73), (7/543) 

Sayım Millet Meclîsi Başkanlığına 
B/90 
Gündemin 52-53-54^55-56-57 nci sıralarında

ki sözlü soru önergelerimin cevaplandırılma
sı çok gecikmiş olup muhatap Hükümet de çe
kilmiştir. 

Sözlü sorularımın gündemden çıkarılarak 
alâkalı bakanlıklarca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı önergemin Sayın Başbakan 

tarafından sözlü olarak oevaplaııdırilımasıını 
saygı üe (dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 
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1. — 1965 - 1969 seçimlerinin yapılacağı sı
ralarda, en imkânsız ilçelerimizden olan Kuru
caşile ilçesinin mendireğinin ve balıkçı barına
ğının yapılacağı, vadedilmesine rağmen yapıl
madı, 

2. — Yine bu imkânsız ilçenin turistik yer
lerinden biri olan Tekkeönü'ne keza balıkçı 
barınağı vadedilmesinıe rağmen bugüne kadar 
yapılmadı. 

Halkın geçimini ilgilendiren ve bir ilçenin 
hayati önemine tesir eden bu haklı isteklerin 
programa alınıp alınmadığının ve inşasının ne 
zaman yapılıp yapılmıyacağının açıklanmasını. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22 . 5 . 1971 

Hususi Kalem 
ıSayı : 177 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 12 . 1960 ve 29 . 4 . 1971 gün ve 

7/543-560/1947 «ayılı yazılarınız. 

Zonguldak ilime bağlı Kurucaşile ve Tekke-
önü ilçelerinde mendirek ve balıkçı bannağı 
yapılmasına dair Zonguldak Milletvekili Sa
yın Ahmet Güner tarafından Sayın Başbakanım, 
sözlü olarak cevaplandırılması isteğiyle veri
len ve bilâhara yazılıya çevrilen sorusu aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Kurucaşile ilçesi mıntakasında Tekke-
önü balıkçı banmağı ilk ihtiyaçlan karşılamak 
üzere programa alınarak 1970 yılı içinde ihale 
edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Kurucaşile bannağı inşaatına 1972 -
1975 yıllan prögramlannın dâhil edilmesi dü
şünülen projeler meyanında yer verilmiştir. 
Bu meyamda küçük tonajlı gemilerin yanaşma
sına elverişli yanaşma yerleri de yapılacaktır. 

Etüt ve proje çalışmalanna devam edilen 
Kurucaşile barınağının realize edilebilmesi 
program ve bütçe imkânl&n ile ilgili bulun
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

8. — Maraş 3Iilletvekili Nejat Çuhadar'ın, 
Maraş'ta inşa edilen Orman Muhafaza Okulu
nun ne zaman faaliyete geçeceğine dair sorusu 
ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'tn yazılı ceva
bı (7/544) 

19 . 4 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Onmam Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandınlmasının teminini 
rica 'ederim. 

Maraş Milletvekili 
Nejat Çuhadar 

1. Orman Bakanlığınca Maraş'ta inşa edilen 
Orman Muhafaza Okulumun ne zaman faaliye
te geçeceği ve bu hususta neler yapıldığı, 

2. Orman Bakanlığımca tesisat ödeneğinin 
gönderildiğini öğrendiğimiz Orman Genel Mü
dürlüğüme bağlı Aftatamirhane Müdürlüğünün 
1971 yılında faaliyete geçip geçmiyeceği. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 20 . 5 . 1971 

özel : 01009/826 

Konu : Maraş Milletvekili Sa
yın Nejat Çuhadar'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.4.1971 gün 7/544-3523/26555 S. Y. 
Maraş Milletvekili Sayın Nejat Çuhadar'ın, 

«Maraş'ta inşa edilen Orman Muhafaza Okulu
nun ve Anatamirhanenin ne zaman faaliyete 
geçeceği» ne dair yazılı soru önergesi ile alâ
kalı cevabi muhtıra ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Orman Bakanı 
Selâhattin înan 

Maraş Milletvekili Sayın Nejat Çuhadar'ın, 
«Maraş'ta inşa edilen Orman Muhafaza Okulu
mun ne zaman açılacağı, bu hususta neler ya
pıldığı ve Anatamirhane Müdürlüğünün 1971 
de faaliyete geçip geçmiyeceği hakkındaki ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

1. Maraş*ta, ileride Orman Muhafaza Okulu 
yapılması maksadiyle inşasına başlanılan bina 

— 739 — 
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1971 yılında tamamlanmıştır. Halen hizmet 
içi eğitim merkezi ve kılsmeu do Orman Baş
müdürlüğü idare binası olarak muvakkaten 
kullanılmaktadır. 

657 ©ayılı Kanun hükümleri gereğince; Ma-
raş, Elâzığ, Mersin ve Adana Orman Başmü
dürlükleri personelinin yaygın eğitimine başla
nılmış olması ve Başmüdürlük ibinası henüz ya
pılmamış bulunması sebepleriyle söz konusu 
binanın bu hizmetlere tahsis edilmesi mecburi
yetinde kalınmıştır. 

Diğer taraftan, kurulumuzun tüm öğretim 

ihtiyacı bir komisyon tarafından incelenmek
tedir. Alınacak sonuca göre binanın okula 
tahsis edilip edilenıryeceği hususu tesbit edile
cektir. 

2. Maraşta, Anatamirhanenin çalışmaya 
geçebilmesi için lüzumlu olan atelye ve diğer 
tesisler, plânda öngörülen esaslara göre yapıl
maktadır. 

Bu tesislerin 1971 ve 1972 yıllarında yapımı
na devam edilecek ve tamamlanmasını mütaa-
kıp Anatamirhanenin faaliyete geçmesi sağla
nacaktır. 

>>«-<< 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinin ek ihtiyacının mey 
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve G-üney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

'6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 

önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-

j masına dair önergesi (8/7) 
9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

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

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

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

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

13. — İçel Milletvekili Celâl - Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 



maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 1 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner- I 
gesi. (10/23) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı- I 
mm da meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 1 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

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

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

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

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

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

2 — 
20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânımda vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

21. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

24. — Malatya Milli et vefkili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasetltin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

26. — Ordu Milletvekilli Meuıduh Ekşji'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına -pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi-



ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

28. — Nevşehir Milletvekili Salâhatıtin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

29. — Sinop Milletvekili HiLmi İşgüzar'ım, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

32. — İçel Miletvelkiili Celâl Kangdı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. — İçel Milletvekülİ Celâl Kargulı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

34. — İçel Mıiıüetvdkirîii Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 

3 — 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

36. — İçeıl Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

38. — İçeıl Milletvekili Celâl Kaırgılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

42. — Sakarya Milli et vekilli Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 



haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
mn 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

43. — Afyon Karahisıar Milletvekili Sül'ey-
nıan Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

44. — Konya Milletvekilli Vedia Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

45. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana .çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

46. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

47. — İçel Milletvekilli Oelâl Kaır'gııh'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

48. — İçel Mlillfetvelkili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

49. — İçel Milletveikilli Celâl Karıgulu'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad

desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

50. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

51. — İçel Mildetvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

53. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağhyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

56. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 



etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

57, — lç,eil Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

58. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

•59. — İçel Milletvekili öelâl Eangılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

60. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

61. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gülllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarına 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

62. — t çel MüAletvekdıM Celâl Kargılı 'rai, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

63. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

64. — Maınâsa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

65. — Buırsa MilJletvekdM Kasım Önadım'in, 
TRT Kurumunun yayınlarınıın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

66. — Manas Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

67. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

68. — Sivas Milletvekili Vıaıhit Boızatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

69. — Samsun MiıHletvefkiili Kâmuran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
madîdıesi uyarınca bir genel görüşıme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

70. — Maınas. Milletvekili İbıraJıiım Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci madldesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

71. — Sivas Milletvekili Vahit Bıozıaıtlı'mın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

72. — İçel Milletvekilli Turbam Özgüıner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
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düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir I 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

73. — Manas Mileitve&li İbrahim Öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
Konusunda bilgıi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

74. — İstanbul MlilleıtvokJili Eşref Deninçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

75. — Kayseri MilılıetveMM Turhan Feyzıioğ-
lu'nun, Resmî 'Gazetede yayımlanan «'1971 yılı 
programı» adlı resmî 'belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında Mlgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasınla dair önergesi (10/09) 

76. — Manas Mıiılıleıtvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
duş örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

77. — Anlkana Miıllletvefeli ıSuınıa Tunal ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl 'eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

78. — Mıanaş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi .kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesıbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

79. — İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nm, 
Türkiye'deki gençlik 'hareketlerinim nedenleri
ni teslbit ötmek ve 'bunların çözüm (yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

80. — M.anaş Milllietvekili İbrahim öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum T e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanılmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve etkonomik sorunlarının neler olduğunu teslbit 
etmek mıaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araşttnmıası açılmasına dair 
önergesi (10/71)' 

82. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Anayasa Mahkemesi karan üzerine 
9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmaları
na son vermesi gereken özel yüksek okulların 
bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/35) 

83. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına d,air önergesi. 
(10/73) 

84. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyanınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

85. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME -
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana-



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

5. — Ankara Milletvekili Osman iSoğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a baâh Havrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
667 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

11. — Bursa Milletvekili ıSadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

12. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

15. — Adana Milletvekilli Ali Rıza GüHüoğlu'-
nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasımın 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön-
derülen Amerikalılara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26) 

17. — iSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dpir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

18. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
nözlü sorusu (6/31) 

21. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü SOÎUSU (6/32) 

22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanıunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

23. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

24. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 
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26. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'rmn, E her ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

27. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

28. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yoı 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

29. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

30. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'im, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

32. -—• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
tin, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

34. _ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

35. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
•onum (6/53) 

36. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

37. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma

liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

38. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarınm durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

39. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

40. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan cBin 
temel eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

41. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, Sam
sun da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

42. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

43. — Ankara Milletvekili Osman Soğulcpı-
nar'm, halk sağlığ; bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

44. — Sinop Milletvekili Hil.mi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatında1 mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim rp^anından söz
lü sorusu (6/62) 

45. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

46. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zsiraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

48. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmıaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 



50. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

•51. — Maraiş Miiil'ötıveikili İbrahim Öztürk'üıı, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

52. — Maraş Milletvekili İbrahim1 Öztürk'üıı, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

53. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'üıı, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlrya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

54. — İçel Milletvekili TWha.it Özgüncr'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Balkanından sözlü sorusu. (6/78) 

55. — Kastamonu Mi'lletvekili Mehnret Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

57. — Kastaimıonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nur., Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kuruh*;,. kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü Bijimtoı. (6/81)' 

58. — Kast'aımonu Milletvekili Mehmet Scy-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

59. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içimdelki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

'60. — Ordu Milletvekili Fer ik Güley'iıı, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutulma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

61. — Sinop Milletvekili Hilımi Işigüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

9 — 
62. — Erzurum Milletvekili GıyaiseMıin Ka

raca'nın, Erzurum - İspir içeninde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyam verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

63. — Ordu Milletvekili Feılda Güley'iıı, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

64. — Aytdııı Milletvekili M. Kelmal Yılmaız'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa, alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

65. — Afyon Kanahilsar MiLletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

66. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, İl
gın'ın kurtulan Haremi Gölü aramsine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

67. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

68. — Konya Milletvekili Vefa Tanı-r'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

69. — Sivas Milletvekili Mus'tlafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
iaaı sözlü sorusu (6/95) 

70. — Uşak Milletvekili Adil Turaiıı'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

71. — Zıonigulldak Milletvekili Ahımet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

72. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

(Millet Meclisi 100 ncı Birleşim) 
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73. — Antalya Milletvekili Hasan AH Gül- •,! 
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

74. — Manbııl Millletvökili Eşref DerİMçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

75. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi' 
HamaımcıoğUu'nun, tüccar ve küçük ©fnıafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1Ö1) 

76. — Anltalya Milletvekili Hasan Ali Gül- . 
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilfesine bağlı bâzı 
köylerkı sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanında» sözlü 
sorusu (6/102) 

77. — Anlkara Milletvekili Osman Sloığukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

78. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oöakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

79. —• Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

80. — Maraş Milletvekili İbrahÜm Özltürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim Özitürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

82. — İçel Milletvekili Celâl' Kargılı'nwı, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

83. — Adana Milletvekili Tıırigu't Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

84. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir | 

Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

85. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GKil-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

86. — Antalya- Millletvelkili HaJsatı Ali' Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

87. — Uşiak Milletvekili Âdil Turan'im, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

88. — Uşalk Milletvekili Âdil Turan'ım, ille 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

89. — Ankara MıillJetv-eıkili İbrahim Cüıceioğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

90. — 2îonjguldak Milletvekilli Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü aorutıı (6/116) 

91. — Oıldu Millet vekili Memduh Elkşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair • f c r e t Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) "" 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
cından sözlü sorusu. (6/118) 

93. — Çörtüm1 Milletvekili Cahit Angın'in, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Gökçamı köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

94. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Oolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

95. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştınna Bakanından sözlü sorusu (6/121) 
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96. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen I 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

97. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

98. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

99. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

100. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar-
şrianmasıne dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

101. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum'un Araş bucağıma bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyaeağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

102. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

103. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

104. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka- \ 
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

105. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

106. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 

kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

107. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerime öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

108. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

109. — Tokat Milletvekili Kesit Önderin, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

110. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulund* 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

111. — Uşak Mıilleitvekijl'i Âdil Tuıran'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
falt! anm asındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

112. — Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

113. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurlttiaşlıarın cian ve mel güvenıMklerlkılkı sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

114. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu 
(6/141) 

115. —• Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

116. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un-, 1961, 19*64 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şıelker istihsaline, pancar fiyatları-



nın arttırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

117. —• Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka-
raca'nıın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

119. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tıipoğlu'nun Suriye^de hak ve menfaıatlıeri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

120. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. ti Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

121. —• Ankara Milletvekili Şhıasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

122. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

123. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin. 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyetâeki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

124. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

125. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizım ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu-
riam ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

126. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çııkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 
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127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-

oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
büküm etleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

129. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
Ein, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

130. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe menkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

131. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'im, Avusturalyatâa çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

132. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

133. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soruşu (6/163N 

134. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

135. —• Erzurum Milletvekili Selçuk Er verdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

136. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 



- 1 3 -
137. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

138. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç/m, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

139. — Isıtanlbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Milli 
Eğitim Bakanından sö/lü sorusu (6/170) 

141. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yanr 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde y a p ^ n nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

142. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair xçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

143. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

144. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174') 

145. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

146. — İstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

147. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

148.— Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

149. —• Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

150. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

151. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili TurihMi Fey*k>ğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonuı raporu. (10/2) (S. Sıayıtı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1070) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNOi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

^ • ı » 
(Millet Meclisi 108 ncı Birleşim) 




