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2. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut'urı, kamu kesiminde çalışanların geçi
ci görev yollukları ile arazi tazminatları-
nım ödemnemeısine dair gündem dışı de
meci. 629:631 

3. — Amasya [Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya, Samsun, Çorum, Yoagaît, 
Sivas ve Tokat illerini içine alan Orman 
Başmüdurliiğündeki tesislerinin ikmal 
ediılmasi ve bu bölge halkınuı yakacak sı
kıntısı konusunda gündem ıdışı demeci. 631: 

632 
4. — iSivas Milletvekili Enver Akova, 

Yüksek İslâm Enstitüleri hakkında çıkan 
yeni yönetmelik hakkımda gündem dışı 
demeci. 632:634 
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8. — Amasya MilletvekiM Salah Ay-
gün'ün, gazetelere ilân verilerek memur 
alımı gayretlerine dair gündem dı§ı deme
ci. 647:648 

9. — Diyarbakır MalleltvekiM Hasan 
Değer'in, Diyarbakır ili ve ilçesi köyleri 
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dair gündem dışı demeci. 648:049 
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Gaydalı'nın, Bitlis'in, yakacak ve araman 
sorununia daıir gündem dışı demeci. 649:651 

11. — Sinop (MiiBeıtıvıekili Hilmi işgü
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Ayfbar'ın, bâzı köylere bağlanajn cereyîaın,-
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13. — Devlet Bakanı Doğran Kitaplı'-
nın, Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
lan, Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, iSivas 
Milletvekili Enver Akova, içel Milletive-
kili Celâl Kargılı, Amasya Müllelfovekili 
Salih Aygün, Diyarbakır Milletvekili Ha
san Değer, Bitlis Milletvekili Abiıdin İnan 
Gaydalı, Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar 
ve Mardin Milletvekili Esat Kemıal Ay
bar'ın gündem dışı konuşmalannıa cevabı. 653: 

655 
14. _ 13 . 7 . 1907 gün ve 904, 905, 

906 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
ve 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak 
belediye meclis üyeleri, belediye başkan
ları, il genel meclis üyeleri, köy muhtar 
ve ihtryar meclis üyeleri ile mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin erte
lenmesi hakkında kanun tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlarından beşer 
üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Devlet Balkanı Doğan Kitaplı'nın, öner
gesi (1/001,4/258) 655:656 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm, üniversite ve yüksek okullarda «çift 
öğretim» sisteminin uygulanması için ge
rekli tedbir ve çareleri tesbit etmek mak-
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/42) 656:057 

16. — Adana Milletvekili Alpaslan 
Türkeş'in, Türk deniz ticaretinin ve tica
ret filosunun geliştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 

I . Sayfa 
I araştırması yapılmasına dair önergesi 

(10/96) 657:661 
V — -GÖRÜŞÜLEN İŞLER 628 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
ıKarma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
Millet Meclisi : 1/Ö78; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/49) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
465; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 40) 628, 

690:693 
2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

(Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

. ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
»dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri1 

(Millet Meclisi 1/575; Cumhuriyet Sena
tosu 1/44) (Millet Meclisi S. Sayısı : 464 ; 
'Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 35) 628,094:697 

I 3. — Millet Meclisi îdare Âmirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
9/001; Cumhuriyet Senatosu 2/10) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 406; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 41) 628,698:701 

I 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
'B'ütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuri
yet Senatosu 1/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 467; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı :38) 628,702:705 

5. — 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası 
I Kanununun bâzı maddelerinin değiştir'il-
I mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-
I m'e&i hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, 

Turizm ve Tanıtma Ve Plân komisyonları 
I raporları (1/573) (S. Sayısı : 461) 628,706:709 

— 624 — 
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Sayfa I 
VI — SORULAR VE CEVAPLAR 661 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 661 

1. — Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakilboğlu'nun 1965 - 1970 yılları ara-
smda komünizm propagandası yapma ge
rekçesiyle toplatılan kitap ve hakların
da dâva açılan kuruluş, dernek ve şahıs
ların adedine dair soru önergesi ve Ada
let Bakanı Suat Bilge'nin yazılı cevabı 
C7/653) 661:663 

2. — Afyon Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, istanbul Veteriner Fakültesinin 
nereye kurulacağına dair soru önergesi ve 
Başlbakan Nihat Erimin yazılı cevabı 
(7/690) 683:664 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Emekli memur ve işçi çekleri 
ödemelerinde, Ziraat Bankası Zonguldak 
Şubesi tarafından gerekli kolaylığın gös
terilmesine dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/728) 664:665 

4. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1965 - 1971 yılları arasında içel köylerine 
ne miktar yardım yapıldığına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sön
mezin yazılı cevabı (7/730) 665:670 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, Amasya iline bağlı köylerin yol
larının yapımına dair soru önergesi ve 
Köy işleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı 
cevabı (7/737) 670:673 

6. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, bir Türk sinema ve ses sanatçısının 
Amerika'daM beyanatlarına dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk Bavul
ken ile içişleri Bakanı Ferit Kubat'in ya
zılı cevapları (7/760) 673:675 

7. — Hatay Milletvekili Sait Refa'nın, 
(Seyitler ve Selevir barajlarından 1965 -
1970 yıllarında akan su miktarına dair 
soru önergesi ve Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanı Nezih Devresin yazılı cevabı 
(7/775) 675:676 

8. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, Fiskobirlik'ten iki kişinin 
yurt dışına gönderiliş sebelbi ile Fiskobir-
likçe bâzı bakanlık mensuplarına hediye- | 

— 625 

Sayfa 
ler dağıtıldığı söylentilerine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
yazılı cevabı (7/783) 676 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ata- . 
öv'ün, Selâhattin Balbüroğlu'nun da Ulaş
tırma Bakanlığında yapılan tâyinlere dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın yazılı cevaibı (7/789) 677:678 

10. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
gizln, izmit Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinin yapılmayış sebebine dair so
ru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı (7/793) 678:679 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
.nın, Devletin yüksek kademelerinde gö
rev yapmış kişilerin, yurt dışında ücret 
karşılığında çahştınlmalarının engellen
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Başbakan Nühat Erim'in 
yazılı cevabı (7/705) 679:630 

12. — Sakarya Milletvekili B. Turgut 
Boztepe'nin, kooperatiflerde, tanıtana ve 
eğitim hizmetlerini sağlıyacak fonda top
lanan meblâğa dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/803) 680:681 

13. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'-
nm, Konya ovası ile Güneydoğu - Anadolu 
bölgesinde sulu ziraatin uygulanmasına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Or
han Dikmenin yazılı cevaibı (7/818) 681:683 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, Petrol ithalatındaki artışı sınırlıyacak 
ne gibi tedbirlerin alınacağına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Nezih Devresin yazılı cevabı (7/820) 683: 

684 
15. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'-

nm, ihtisas yapacak ve özel muayeneha
ne açacak doktorların Devlet hastanelerin
de mecburi hizmete taibi tutulmalarının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Cevdet Aykan'ın yazılı cevaibı (7/826) 684:686 

16. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak Kız öğretmen Okulu 
inşaatına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı ceva
bı (7/827) 686:687 
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17. — Sinop Milletvekili Hilmi işıgü-
zar'ın, Şemdinli - Yüksekova karayolunun 
yapımına dair soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı oe-
valbı (7/828) 687:688 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Afyon Karahi
sar ilinde TCDD tarafından tesis edilen 
travers fabrikasmdaki işçilere dair soru 

önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukad
der öztekin'in yazılı cevabı (7/840) 688 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
mn, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
dış ticaret ilişkilerimizin hangi devletlerle 
olduğuna dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/852) 688: 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Toprak Reformu öntedbirler kanunu tasarı
sı ile gerekçesinin geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nularak gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Yeni Toprak ve Tanım Reformu kanun ta
sarısının (1/609), halen görevi devam eden 55 
numaralı Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair Devlet Bakanı ilhan öztrak'ın, 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarı
sının havale edildiği komisyonlardan seçilecek 
üçer üyeden kurulu geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesine dair Maliye Bakanı Sait Naci Er-
gin'in ve 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişök 6 ncı maddesinin (d) fıkrasının ve 
bu Kanuna eklenen ek 5, 6 ve 8 nci maddelerin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir maddeyle bir ge
çici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının havale olunduğu komisyonlardan seçile
cek 4 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmeline dair Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner'in önergeleri kabul adildi. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Hukuk usulüne dair Sözleşmeye katılmamı

zın uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 
ile, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde ad
lî yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının kabul edil
dikleri; 

Devlet Üretme Çif tlikleri Genel Müdürlü
ğü, 

istanbul Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarılarının kanunlaştıkları, 

istanbul Teknik Üniversitesi, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli 
cetvellerde, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarılarına verilen oyların ayrımı sonunda 
çoğunluğun sağlanamadığı, açık oylama işlem
lerinin gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi M. Ha
lûk Berkol ve istanbul Milletvekili Orhan Ce
mal Persoy'un, Ekspres yollar ve istanbul çevre 
yolu projesi sahasındaki gecekonduların tasfi
yesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklerin benim
senmesi hakkında Millet Meclisi 40 numaralı Ge
çici Komisyon raporu kabul olundu ve teklifin 
kanunlaştığı bildirildi. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Ka
nunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir Mil-

626 
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letvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkın
da Karma Komisyon raporu, yapılan görüşme
lerden srnıra reddedilerek Millet Meclisi metni 
(kabul edildi ve teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun tekli

finin maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
9 Şubat 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere, Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil T. Doğan Avşargü 
Kâtip 
Urf a 

Bahri Karakeçili 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul MiHeıfcvekil İsmail Hakkı Te-

kinelln, 25 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla 'bâzı raııaddeîeri değiştıMlımâş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 53 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi suretiyle değişIMİmesine dair 
kanun teklifi (2/618) (Adalet ve Plân komis
yonlarına.) 

Tezkere 
2. — Deniz -Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 

İnan'ın, ölüm cezalarına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/744) (Adalet Komis
yonuna.) 

Raporlar 

3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dıaıir kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8.2.1972) 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve «Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mililelt Mec
lisi 1/595) (Cumhuriyet Senatosu 1/51) (Millet 
Meclisıi S. 'Sayısı : 471; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

- 627 -
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BİRitîvOt OTURUM 

Açılıma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaaıvekili Fikret Turhanf»il 

KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Toıfaın Doğan Avşargil Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nei Bidıesd raini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın milletveMllerinin 'beyaz düğ
melere basmalarımı rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X 1. — İstanbul Teknik üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karv.ıa Komisyonu ra,poruna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karına Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/578; Cum
huriyet Senatosu : 1/49) (Millet Meclisi S. Sa-
y\r-ı : 465; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 40) 

\ ,„'. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/575; Cumhuriyet Senato
su 1/44) (M. Meclisi S. Sayısı : 464; C. Senato
su S. Sayısı : 35) 

X 3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
2/601; Cumhuriyet Senatosu 2/10) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 466; C. Senatosu S. Sayısı : 41) 

X 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik 'yapılması hakkıda kanun ta

sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/577; Cum
huriyet Senatosu 1/47) (M. Meclisi S. Sayısı : 
467; C. Senatosu S. Sayısı : 38) 

X 5, — 7470 sayıh T. <C. Turizm Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
461) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; geçen bir leştim 
gündem dışı söz taleplerinin bu birleşimde kar
şılamamağını ifade eitaıiştdım, Aktarmalarla ilgili 
olarak açık oy işlerimiz vardır. Gündem dışı 
g'örüfmı'eüleıniin usun sürmesi ihtimali bahis konu
sudur. Bu sebeple ıaçık oy işlerinin gündeme 
geçilmeden yapılması hususunu oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edemler... Kalbul etmiyarJer... 
Kabul edilmiştir. 

Gündeımimıizde mevcut ve yukarda okudu
ğum 5 kanun tasarasiının ıaçık orylaıması yapın
caktır. Küreler sıralar araısında gezdirilecek, 
bilâhairia kürsü önüne komaicıaıktıır. Sayın üyele
rin ovllamnı kullıanmalarını rioa ederim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'
ın, Petrol Ofisinde yapılan lift ihalesi konusun
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Peltrol Ofisinim Mit dlhaılesi ile 
ilgili olarak Sayım Yılmaz Alpaslan la gfandieım* 
dışı söz vereceğim. Sayın Alpaslan, buyurunuz 
efemdim. 

Sayın YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Bugün huzurunuza, önemli bir konuyu ge
tirmek üzere çıkmış bulunuyorum. Konu; Dev
let yönetimindeki hastaJlığın, adam kayırma
nın ve Hazineye zarar verebilmek için oynan
makta olan çirkin oyunlardan bir örnektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 4 Kasım 1971 günü 
Petrol Ofisi Anonim Ortaklığında bir lift iha
lesi yapılmıştır. Petrol Ofis Genel Müdürlü
ğünde yapılan bu lift ihalesi başından sonu
na kadar, tamamiyle kanunlar çiğnenmiş ve 
Devlet Hazinesinin açıkça 1 - 2 'yüz bin lira 
zarara uğramasına yol açmıştır. 

Olay şöyle cereyan etmiştir: 4 Kasım günü 
yapılan kapalı zarf usulü ile ihaleyi bir fir
ma kazanmış. İhaleye giren firmalardan bir 
diğeri ihaleyi alan firmadan yüzde 15 eksiği
ne, aynı işi yapacağını resmî bir yazı ile bil
dirmiş ve arkasından da yüzde 15 indirim için 
gereken 115 bin liralık teminat mektubunu 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne, ilgili şirke
tin Genel Müdürü getirmiştir. Ancak, ilgili şir
ketin Genel Müdürü bu 115 bin liralık temi
nat mektubunu 10 . 11 . 1971 günü bir tek yet
kiliye vermek imkânını bulamamıştır. Genel 
Müdürden tutun şuhe müdürlerine kadar her 
biri, âdeta açıkça Devlet Hazinesinin bu za
rara uğramasına göz yumarcasma, bu 115 bin 
liralık teminat mektubunu almamışlardır. 
Olayın bir yönü bu. 

Değerili arkadaşlarım, olayın ikinci yönü; 
yüzde 15 indirim yapmak istiyen şirket, ka
nunlar çiğnenerek yüzde 15 indirim hakkı ken
disine tanınmadığı için, Petrol Ofisin bu konu 
ile ilgili evraklarında sahtekârlık yapıldığı 
iddiasında bulunmuş ve Ankara Birinci Asliye 
Hukuk Mahkemesinde bir tesbit yaptırılmış
tır. İki Teknik bilirkişiye bu tesbit yaptırıl
mış ve Ibu iki teknik bilirkişi yaptığı incele
mede; Petrol Ofisim Müdürler Kurulu top
lantısı ile ilgili gündeminde, karar defterinde 
ve öteki resmî evraklarında tâyin edilen saat 
14,00 olmasına rağmen, kazınarak gcrünmiye-
cek, anlaşılmayacak hale getirilip toplantı sa
atinin 10,00 a alındığı ve böylece ihalenin yüz
de 15 eksiğe yapılmasını teklif eden firmaya 
bu işi vermemek üzere Petrol Ofisi Anonim 
Ortaklığının bu oyuna giriştiği resmî evrak 
ve bilirkişi raporuyle tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bu konunun sıhhate 
kavuşması için Petrol Ofisi Genel Müdürü ile 
de bilvesile görüşmüş olmama rağmen, maa
lesef Petrol Ofisi Genel Müdürü, bu açık ka
nunsuzluğu, Hazineye bir kalemde verdiği 135 

bin liralık zararı kanuna uygun olarak yaptı
ğı bir ihaTe neticesi meydana gelmiş şeklin
de değil, birtakım tevil yollariyle meseleyi 
örtbas ederek açıklamaya çalışmıştır. 

(Bütün bu kısaca anlattıklarım göstermek
tedir ki, Türkiye'nin birçok Kamu İktisadi Te-
şelbibüslerinde olduğu gibi, maalesef Petrc'i 
Ofisi Anonim Ortaklığında da birtakım ka
nunsuzluk, ihale yolsuzlukları açıkça sürüp 
gitmektedir. 

Saygı değer arkadaşlarım, konu, Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına intikal 
ettirildiği halde, intikal ettirildiği günden 
bu yana 2 aya yakın bir zaman geçmiş olması
na rağmen, bu ihale yolsuzluğuna adı karışan 
Genel Müdür ve Genel Müdürlük yetkilileri 
hâlâ yerlerinde durmaktadırlar. Ama bunun ya
nı - sıra, Ankara Birinci Sullh Hu^kuk Mahka-
mesinin yaptığı bir tesbit ile resmî evrakta 
ibir açık tahrifatın, sahteciliğin yapıldığı ve 
Hazinenin 135 bin lira zarar ettiği de ortada 
durmaktadır. 

Sayın Erim Hükümeti, partilerüstü oldu
ğunu, bütün bu kanunsuzluklaılm, rüşvet, suiis
timal, Devlet Hazinesinde meydana gelen yağ
manın önlenmesi için gereken her türlü çare
ye (başvurulacağını ve Türkiye'de düzenli bir 
Devlet idaresi, Hazinemin bir meteliğinin dâhi 
kayılbolmıyacağmı Birinci Erim Hükümetinin 
Programı görüşülürken, İkinci Erim Hükümeti
nin Programı görüşülürken dinlemiş olmamıza 
rağmen, gönül isterdi ki, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Nezih Devres, kendisine 
iki ay önce intikal ettirilmiş olan bu suiisti
mal hakkında, bu büyük yolsuzluk hakkında 
gerekli işlemleri yapsın. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanını göreve çağırıyorum 
ve Devletin resmî evraklarında pervasızca tah
rifat yapan, suiistimal yapan Petrol Ofisi 
Genel Müdürü ve onunla birlikte bu işe, bu 
olaya adı karışan kişiler hakkında Ankara 
ıCumhuriyet Savcısını da görev yapmak üzere 
göreve davet ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 
kamu kesiminde çalışanların geçici görev yol
lukları ile arazi tazminatlarının ödenmemesine 
dair gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — TCamu kesiminde çalışanların 
geçici görev yollukları ile arazi tazminatlarını 
alamamalarından mütevellit gündem dışı Sa
yın Enver Turgut söz istemişlerdir. 

Buyurun ©fendim. 
Kısa konuşmak suretiyle diğer gündem dışı 

ööz isfciyen sayın milletvelkillerinin de konuş
malarına imkân tanınabileceğinden, bu hususu 
sayın milletvekilleriııden istirham ediyorum 
efendim. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

Kamu kesiminde çalışan işçilerin geçici gö
rev yolluğu ile arazi tazminatlarının ödenmemiş 
olması nedeniyle gündem dışı söz almış bulu
nuyorum. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü emrin
de çalışan 18 bin işçinin % 70'i görevleri icabı 
daimi surette şantiye ve bölgelere gitmek mec
buriyetinde oldukları için 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu gereğince; «657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun uygulanmasına geçildikten son
ra harcırahın tesıbitinde, 6245 sayılı Kanunda 
gerekli değişiklik yapılıncaya kadar eski hü
kümlerin uygulanmasına ve eski aylık veya üc
ret tutarları üzerinden harcırah ödenmesine 
devam olunur» denmektedir. 

Bu prensibe bağlı kalınarak uygulama yap
makta idarenin selâhiyetinin mevcudolduğu, 
1971 yılı Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinde, 
memurların yeni kadro derecelerinin eısas alın
mak suretiyle yevmiyelerini tesfbit etmiş bulun
duğu, kadro derecesi 7 veya daha aşağı olanla
ra 15 lira yevmiye tediye olunacağı, Bütçe Ka
nununun 24 ncü maddesi gereğince işçilere öde
necek yevmiyelerin hesabında gündeliklerin 30 
günlük tutar ile memurların aylık derecenin 
mukayesesinde kadroların yeni tutarlarına esas 
olacak 24 lira yerine 15 lira ücret ödenmekte
dir. 

Bundan önce, yine bu kürsüden gündem dışı 
bir konuşma ile bu hususu dile getirmiştim. 
O tarihten bu güne kadar Maliye Bakanlığı ve 
ilgili dairelerin bu konu üzerinde eğilmedikleri-
ni görmüştüm. Bu hususta Danıştay'a müracaat 
edilmiş, 9 ncu Daire 16 . 12 . 1971 tarihinde oy 
birliği ile 24 lira üzerinden ödenmesinin gerek
tiğine dair karar verdiği halde, ilgili idareler 
bu konuda hak sahbi olan herkesi Danıştay'a 

müracaat etmeye mecbur etmektedir. Danıştay, 
verdiği her karar için 860 lira vekâlet ücreti 
ve yargılama ücreti olarak müesseseye 860 lira 
yüklemektedir. Bu takdirde sadece Devlet Su 
işlerinde 18 bin işçinin % 70'ini geçen 12 bin 
kişiyi aşkın işçinin teker teker Danıştay'a git
mesi neticesinde ödenmeis gereken miktar 
12 ÛO'O x 860 = 10 320 000 Türk Lirası tutmak
tadır. Bunu diğer dairelere de teşmil ettiğimiz
de, yalnız yargılama giderleri 100 milyonu aşan 
masrafla Devleti karşı karşıya getirmektedir. 

Diğer bir hususu ise; aynı müesseselerde 
arazi tazminatına müstahak bulunan, yukarda 
adı geçen rakamlara yakın işçi, üç aydan beri 
arazi tazminatlarını alamamaktadır. Bu konu 
ile ilgili Maliye Bakanlığı, Gelirleri Genel Mü
dürlüğünün 26 . 11 . 1971 tarihinde tazminat
larla ilgili miktarlardan vergi kesilir düşünce
sini serd etmiş bulunmaktadır. 

ilgili genel müdürlükler ve sendikalar, bu 
görüşe karşı itirazda bulunmuşlar ve 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde 
belirtilen ve harcırah niteliğimde bulunan taz
minatlardan Gelir Vergisi kesilmesinin icabetti-
ğine dair YSE Genel Müdürlüğü 3 . 1 . 1972 
gün 483/0 -1628, ayrıca aynı daire 25 . 1 . 1972 
«üm 483/C-1628 sayılı tekit yazıları, Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü 18 . 1 . 1972 gün 
25288 sayılı yazılariyle, TES - İŞ Federasyonu 
12 . 1 . 1972 gün 2128 - 7489/1870 sayılı yazılan 
ve Bursa Marmara Bölgesi MARİŞ Sendikasının 
24 . 1 . 1970 gün 1/69 sayı ile bizzat Maliye Ba
kanlığına yazı ve telgraf göndermişlerdir. Bu
güne kadar müspet veya menfi bir tek cevap 
verilmemiştir. 

Üç aydan beri arazi tazminatlarını alamamış, 
bu semeki şiddetli soğuklar karşısında mağdur 
Olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olan bu ce
fakâr işçilerin bu haklan, malî yıl somu yak
laşmış bulunduğundan bu ay içinde ödenmesi 
lâzımdır. Ödenmediği takdirde düyuna kalmış 
olacaktır. 

Maruzatımı böylece hülâsa etmiş bulunuyo
rum. Sözlerimi bitirmeden bir hususu daha arz 
etmek istiyorum. 

Çalışanların kanuni haklarının ödenmemesi 
hem mağduriyetine yol açmakta ve hem de çalış
ma azimlerimi zayıflatmaktadır. 
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Danıştaym açık ve kesin kararma rağmen 
Maliye Bakanlığının bâzı ilgilileri, bütün işleri 
sürüncemede bırakmak suretiyle kemdi keyfî gö
rüşlerinde direnmeleri ve Devleti lüzumsuz ye
re zarara sokmamaları için, bundan önceki ko
nuşmamda da yaptığım uyarıya ilgi duyulmadı
ğı gibi cevap verme tenezzülünde bulunmıyan 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'i huzurunuzda 
istenmiyen Bakan ilân ediyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
sizlere şükranlarımı sunar, ayrıca bu konuşma 
imkânını verem Sayın Başkana da huzurunuz
da teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Sivas ve Tokat il
lerini içine alan Orman Başmüdürlüğündeki te
sislerinin ikmal edilmesi ve bu bölge halkının ya
kacak sıkıntısı konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Veh
bi Meşhur, Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, 
Sivas ve Tokat illerini içine alan Amasya Orman 
Başmüdürlüğündeki tesislerin ikmal edilmesi ve 
bu bölge halkının yakacak sıkıntısı üzerinde 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Tekrar hatırlatacağım; kısa lütfederseniz, 

vaitleriniz veçhile diğer arkadaşlara da imkân 
vermiş oluruz. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri. 

Amasya, Samsun, Tokat, Çorum, Yozgat ve 
Sivas illerimizin tamamını kapsıyan Orman Baş
müdürlüğü, halihazırdaki saptamalara göre 
1 785 964 hektarlık orman varlığı ile ülkemizde
ki 24 başmüdürlük içimde birinci sırayı işgal 
etmektedir. 

Başmüdürlüğümüzün imkân ve olanakları 
elverdiği takdirde, bu ormanlardan her sene 1,5 
milyon metrekübe yakın horanında kabuklu göv
de istihsal yapmak mümkün olacak ve bugün
kü istihsali sekiz, on misline çıkarabilecektir. 
Bu bölgede 1,5 milyon metreküblük metaın tam 
lolarak veya büyük bir kısmını istihsal edip 
değerlendirmek olanaklarının başında yol prob
lemi gelmektedir. Her sene yeteri miktarda ve 
nakliyat mevsimi içinde yol yapılıp ulaşıma 
açılmadığı, açılmış yolların da devamlı bakımı 

yapılmadığı için hem istihsal hedefine ulaşamı
yor, hem de istihsal edilen emval som depolara 
intikal ettirilemiyoı*. 

İstihsalin hedefine ulaşamamasının ve kesi
len emvalin son depolara intikal ettirilememe-
einin sonucu, darlık, buhran ve ıstıraptır. Bu se
ne bütün yurdumuzda çekilen yakacak sıkıntısı, 
orman varlığı bakımından yurdumuzda birinci 
sırayı işgal etmesine rağmen Başmüdürlüğümüz 
bölgesinde de had safhaya gelmiştir. 140 ve 170 
liradan tonu satılan çeltek kömürleri, 450 ilâ 
500 lira arasında karaJborsa satılırken, başmü
dürlüğümüz imkânsızlıklar nedeniyle bölgenin 
ihtiyacına cevap verecek odunu zamanında de
po edemediği içindir ki, bilhassa kış aylarının 
en zaruri ihtiyacı olan odunun tonu da yine ka
raborsa olarak 400, 450 ve 500 lira arasında sa
tılmıştır. 

Çaresizlik ve ümitsizlik içinde kalan halkı
mızın yıllardan beridir koruduğu ve abarttığı 
korularını, her türlü cezai müeyyideleri de göz 
önüne alarak, sağlığını tehdideden kışın aman
sız soğuğundan korunmak için çoğu yerlerde 
istemlyerek kökünden sökmüş olduğu gelen 
mektuplardan ve halkımızın şikâyetlerinden an
laşılmaktadır. 

Bilhassa bu sene bölgemiz köy ve kentlerin
de yakacak sıkıntıcı başlıca ıstırap kaynağı ol
muştur. Bunun başlıca sebebi, Amasya Orman 
Başmüdürlüğünün yol yapım, onarım ve maM-
na parkı bakımından bir şanssızlık içinde ve 
bir nevi vesayet altında oluşudur. 

Muhterem arkadaşlarım; altı vilâyete dağıl
makla kendi bünyesinde iş görme ve denetleme 
başlıbaşma bir problem iken, böylesine geniş 
bir yörenin, yol makina parkı, tamirhanesi ve 
ikmal kaynakları yüzlerce kilometre uzaklıkta
ki Kastamonu'da bulunmaktadır. Yol yapım ve 
bakım olanakları yönümden Kastamonu Başmü
dürlüğünün lütuf ve himmetine boyun eğmek
tedir. Aslında kendisi de yüklü bir ünite olan 
Kastamonu Başmüdürlüğümden artarsa Amas
ya bölgesine makina ulaşabilecektir. Bu koşul
lar altında Amasya Orman Başmüdürlüğünün 
hedefe ulaşan bir istihsale ve istihsalini zama
nında tüketime arz eden bir nakliyata nail ol
masına imkân yoktur. 

Amasya Orman Başmüdürlüğünün gerek 
özel durumu, gerek nevi şahsına münhasır güç
lü problemleri, gerekse Türkiye'nin en zengin 
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orman varlığı içinde bulunması göz önüne alı
narak, Amasya'da müstakil bir makina parkı 
kurulması ve tamirhanesinin açılması Orman 
Genel Müdürlüğünce düşünülmüş ve bu amaçla 
bina, tesisler de ikmal edilmiş hizmete açılacak 
tamirhaneye yeni ithal edilmiş olan altı maki
nesinin da verilerek bölgemiz güçlendirilecek
ken, haber aldığımıza göre pişmiş, kotarılmış 
bu tesis, protokol de düzenlendiği halde araya 
giren fen heyeti karan ile şu anda tamirhane 
açılma ve açılmama arasında tam bir bocalama 
safhasına düşmüştür. Elbette bu tereddütlü saf
iha bölgenin programımı altüst etmeye kâfi ge
lecektir. Zira, şu aylarda açılıp en geç Mart 
ayı başında makinalar arazide çalışmazlarsa, 
program hedefinden uzaklaşmış olacaktır. Yi
ne tamirhane, fen heyetinin kararma uyularak 
açılmazsa, yüzbinler dökülerek ikmal edilen bu 
hizmete hazır olan tesisler, birer çimento yığını 
halinde dikilip kalacaklardır. 

Bölgemizin yol dâvası, kendi tamirhanesinin 
ve makina parkının garantisi altına girmedik
çe, zengin orman kaynaklarımıza mukabil bu
günkü gibi zavallı durumdan kurtulamıyacak, 
bölge halkımız da bu sene olduğu gilbi gelecek 
senelerde de yakacak silkintisi içinde kıvrana
rak, buhranlar yine devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten altı ili 
kapsıyan ve 18 ünitelik bir kuruluşla kendi 
içinde dahi bir merkezden yürütülmesi güçlüğü 
Ibulunan Amasya Orman Başmüdürlüğünün yol 
inşa işlerinin Kastamonu Başmüdürlüğünden 
sevk ve idaresi mümkün ve kabil değildir. Bu 
durum karşısında; bütün tesisleri hazır Amas
ya Orman tesisleri hazır, Amasya Orman Baş
müdürlüğü tamirhanesinin bu aylarda hizmete 
açılması, faaliyete geçmesi bölgemiz halkı ve 
yurt ekonomisi için büyük yararlar sağlıyaeak-
tır. 

Bugünkü aksaklıkları, ekonomik olmıyan 
çalışmaları olumlu ve rasyonel bir bilançoda 
taplıyabilmek için bölgemiz başmüdürlüğü ta
mirhanesinin makina parkının da takviye edi
lerek hizmete açılması hususunda Sayın Orman 
Bakanımızın ilgi ve himmetlerini rica eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

4. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın 
Yüksek İslâm enstitüleri hakkında çıkan' yeni 
yönetmelik hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Enver 
Akova, Yüksek İslâm enstitüleriyle ilgili ola
rak çıkarılan yeni yönetmelik hakkında gün
dem dışı görüşmek istemektedir. 

Buyurun. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
19 Ocak 1972 tarihli 14077 sayılı Resmî Ga

zetede yayınlanan, Yüksek islâm Enstitüleriyle 
ilgili yönetmelik hakkında yüksek huzurlarınız
da söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de, maalesef, dinî müesseselerin öne

mi üzerinde durulmak veya durulmamak gerek
çeliyle birçok sözler ve kelâmlar edilmektedir. 
Bu vesileyle gerek köylerimizin, gerek kazaları
mızın ve gerekse vilâyetlerimizin büyük ve kü
çük camilerinde görev yapacak olan imam - ha
tiplerin durumları Yüce Meclisimizde eleştiril
mekte; «iyi hutbe okuyor, okumuyor», «iyi 
vaaz ediyor, etmiyor», «Softa imam», «Gerici 
imam» gibi terimler zabıtlara dahi geçmiş bu
lunmaktadır. 

Binaenaleyh, tedrici olarak, şu güzel memle^ 
ketimizde açılan imam - hatip okulları maalesef 
tarihin kaydedeceği en ağır bir yükle ve sorum
luluk kendilerine aiidolmak üzere, - hem millet 
katanda, hem Cenabı Hak katında imam - ha
tip okullarının orta kısmı kapatılmıştır. Bunu 
millet gayet iyi bilmektedir. 

Bundan birkaç gün önce Senatoda yaptığı bir 
konuşmada Devlet Bakanı Sayın Göğüs, «imam 
- hatip okullarının orta kısmı kapatılmamıştır.» 
beyanında bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
İmam - hatip okullarının orita kısmı kapatıl

mıştır. Birinci Erim Hükümeti programı üze
rinde şahsım adına yaptığım konuşmada, prog
ramda bulunan böyle bir cümlenin bu okulların 
kapatılmasına dair olduğunu da arz etmiştim. 
Bana Sayın Erim aynen: «Sayın Akova, endişe 
buyurmayınız. Tereddüdünüz olmasın. Beni ile
ride daha iyi tanıma fırsatını buacaksımz. Ben 
imam - hatip okullarını kapaltmıyacağım.» de
mişti ve zabıtlarda bu husus mevcuttur. Birkaç 
ay sonra bu imam - hatip okullarının orta kısma 
kapatıldı, tarihe maledildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci devresi kapatılınca, dört senelik ted

risattan sonra üç seneyi ihtiva eden lise kıs-
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minin, yani ikinci devresinin yaşamasına imkân 
var mıdır? Yoktur. 

Geçenlerde Sivas'a yapmış olduğum seyahat 
neticesinde vatandaşlarımız, Müslüman kardeş
lerimiz hana, «Bu okullar niçin kapatıldı? Şu 
kadar ihtiyaç var, su olacaktı, hu olacaktı... 
Biz sizi bunun için mi gönderdik » dedikleri za
man ben kendilerine, maalesef direkt olarak, 
endirekt değil, kasıtlı olarak hu okulların orta 
kısmı kapatılmıştır, demişimdir. 

Şimdi ise, birinci kismı bu şekilde kapatıl
dıktan sonra, endirekt yoluyla imam - hatip 
okullarının ikinci kısmı da kapatılmış bulun
maktadır. 

Yüksek islâm Enstitüleriyle ilgili olarak ya
yınlanan yönetmeliğin bir maddesini alıyorum: 

«Kayıt ve kabul şartları» başlığı altında diyor 
ki, «Yüksek İslâm Enstitüsüne öğrenci kayıt 
kabul şartları şunlardır : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) İmam - hatip okulu mezunu olmak, 
c) Mezun olduğu imam - hatip okulunun 

öğretmenler kurulunca aday seçilmiş olmak, 
d) Erkek olmak, 
e) Askerlikle ilişiği olmmk, 
f) Gündüzlü girecek öğrenciler için 30, 

yatılı girecek öğrenciler için 25 yaşını bitirme
miş olmak.» Gayet normal. Buna sureti katiye-
de bir itirazımız yok, fakat; 

«lg) Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve
ya taşra kuruluşunda en az iki yıl süreyle gö
rev yapmış olmak. 

Aday bu huısuisu Diyanet işleri Başkanlığın
dan veya valilikten alacağı bölgeyle belgelen
dirmek» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüksek vicdanlarınıza, aklıseliminize ve mâ

nevi duygularınıza bitalbederek şurada bir me
seleyi arz etmeme müsaade buyurunuz. 

İmam - Hatip Okulunun ikinci devresinden öğ
renci mezun olacak, ilkokuldan sonra yedi sene 
tahsil görmektedir. Burada dinî ilimleri okuyor, 
tarihi okuyor, felsefeyi okuyor, edebiyatı oku
yor, inkılâp tarihini okuyor; bütün müspet ilim
ler de var. Maalesef İmam - Hatip okullarının 
hüviyetini bugün en yüksek mercilerde bulu
nanlar dahi bilmiyorlar. Hangi ilimler okutul
maktadır? Bilmedikleri halde körü körüne 
konuşmaktadırlar. 

9 . 2 . 19T2 O : İ 

Bir cümleyle bir hususa da temas etmek is
tiyorum. Sayın Reisicumlhurumuz ikinci Erim 
Hükümetinin kurulacağı günlerde parti liderle
rine bir mektup gönderdi. Bu mektuba ilişik 
olarak, yapılacak reformlar üzerinde durulur
ken, diyorlar ki, «imam - hatip okullarının or
ta kısmı hakkında alman kararın da aynen de
vam ettirilmesi». Alman karar ne? İmam Ha
tip okullarının orta kısmı kaldırılmış. Sayın 
Reisicumhurumuz bu beyanatı ile, imam - ha
tip okullarının orta kısmı daha açılamıyacaktır, 
diyor. 

Ben şimdi bu kürsüden diyorum ki, bu gö
revi bizden istemeniz tabiî hakkınızdır. Maale
sef biz bu görevi yapamadık. 

Değerli arkadaşlarım; 

İmam - hatip okulunu bitiren öğrenci, bu 
yönetmeliğe göre, iki sene taşrada; köylerde, 
kazada veya vilâyetlerde görev yapacak. Bi-
rara taJhsiline ara verecek, bildiğini unutacak, 
bir. 

Askerlik çağı geliyor. Askere gidecek, as
kerliğini yapacak, iki. 

Üçüncüsü de, artık devir gelmiştir, sun'i 
gelmiştir evlenecek. Çoluk - çocuk sahibi ola
cak. Ondan sonra tahsiline devam edecek.. Yö
netmeliğin bu maddesi onu gerektiriyor, onu 
âmirdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Liseyi bitirenler, öğretmen okullarından me

zun olanlar, sanat enstitülerinden mezun olan
lar hakkında sureti katiyede böyle bir kayıt 
yok, imam - hatip okullarının ikinci devresini 
bitirenler için yüksek tahsil hakkı bu şekilde 
alınmış oluyor. Bu doğru mudur? 

Bendenizin buradaki mâruzâtı, bu yönet
melik kasıtlı olarak yayınlanmıştır. Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı olarak her ne kadar Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğü var ise de, buradaki 
personelin çoğunun ha'beri yok. Yüksek islâm 
Enstitüsü müdürlerinin haberi yok. Gizli olarak 
getirilmiş, sıkıştırılmış, yayınlanmış ve Yüksek 
islâm Enstitüsü Yönetmeliği diye Resmî Gaze
teye verilmiş. Huzurunuza ben bu yönetmelik 
ve bu Resmî Gazeteyle çıkmış bulunuyorum. 

Binaenaleyih, Sayın Nihat Erim Hükümeti
nin birinci Millî Eğitim Bakanını ve ikinci Millî 

I Eğitim Bakanını bu yönden yüksek huzurları-
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nızda ve şu Türk Milletinin mânevi kürsüsün
de, aynı Sayın Turgut gibi, iıstenmiyen adam 
olarak ilân ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

5. — Muğla Milletvekili Muallâ Akarca'mn, 
Ege tütün piyasası konusunda gündem dışı de
meci ve Gümrük ve Tekel Bakam Haydar Özalp'
in cevabı. 

'BAŞKAN" —Ege tütün piyasası üzerinde 
gündem dışı Muğla Milletvekili Sayın Mualla 
Akarca söz istemişlerdir. 

Buyurun. 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Önemli saydığım bir konuda Parlâmentoyu 

ve Hükümeti uyarmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Her sene Ocak ayının son günlerinde Ege'de 
tütün piyasası açılır. Bu hakikaten bu bölge 
için önemli ekonomik bir gündür ve bütün bir 
sene üretici bugünü bekler. 

Piyasa açılmadan önce bu kürsülerden ar
kadaşlarımız taban fiyat, ortalama fiyat, başfi-
yat meselelerini tartışırlar. Toplantılar yapılır. 
Tekel Bakanı, son yaprağına kadar alım yapı
lacağını beyan eder ve seçim bölgesinde almte-
rinin, emeğin değerlendirilmesi hususundaki 
telkinlerle kampanyaya girilir. Fakat huzuru
nuzda bir gerçeği açıklamak isterim. O da, eko
nomik ve sosyal bir mesele olan tütün sorunu 
bugüne kadar daima siyasi bir olay olmaktan 
öteye gidememiştir. 

Tütünde izlenen politika bugüne kadar yan
lıştır. Bunda hiçbir partiyi, hiçbir devreyi suç
lamıyorum, fakat Türkiye'nin kaderindeki tü
tün politikası bugüne kadar yanlış bir yolda 
olmuştur. 

Tütünde fiyatı artırmanın bir marifet olma
dığı üreticiye öğretilmemiş, satışlarda politik 
yatırımlar bertaraf edilememiştir. 

Kalitesiz tütünün politik mülâhazalarla de
vamlı surette desteklenme'si tütünün saha itiba
riyle genişlemesini ve daha ziyade sulak yerle
re doğru kaymasını, bu bakımdan da gittikçe 
kalitenin düşmesini ve verimin artmasına rağ
men gelirin azalmasına sebebiyet vermiştir. 

Ege'de tütün üretimi 1902 senesinde 100 mil
yon kilo iken, 1968 senesinde 80 bin ton fazla
lık göstermiş ve 180 bin tona yükselmiştir. Bu 

artış ters orantılı olarak tütün değerinden, ya
ni para olarak kıymetinden kaybetmiştir. Çün
kü, kalitesi düşmüştür. Dış piyasalar tutama
mıştır, satılamamıştır. Eldeki stoklar büyümüş 
ve bunlar devlete büyük bir külfet yüklemiştir. 

Devletin depolarındaki stoklama işlemi, zan
nedildiği kadar tütün balyalanmış ve burada 
stok olarak duruyor şeklinde tefsir edilemez. 
Bu stokların permantasyonu önlemek, bunların 
bakımı ve bu stoklardaki kalite değerinin dü
şülmemesi için büyük bir ihtimam gerekmekte
dir ve bu da büyük bir külfet yüklemektedir. 

'Tütün dış gelirimizin % 20 sini sağlarken, 
bu sebepten dolayı yerini pamuğa terketmiştir. 
Sonora buğdayının büyük bir propagandası ya
pılmasına rağmen, tütün, bugün yerini pamuğa 
terk etmiş ve ihracatımızda başyeri pamuk al
mıştır. 

Artan stokları bütün gayretlere rağmen 
eritmek mümkün olamamıştır. Bunu ne Doğu 
blokunun dostluk alımları, satımları. Nie Orta -
Doğu'nun, Arap ülkelerinin içim zevki ve Ba
tının artık değişen, virjinya tütününe kayan 
zevki Türk tütününe, Şark tütününe olan ihti
yacı azaltmış ve bu şeyler bütün yangınlara 
rağmen ve çeşitli kaynakların bir arava gelme
sine rağmen bunlar üretilememiştir. Muhterem 
arkadaşlarım, Bunun bir tek çaresi vardır : Tü
tün destekleme politikası yerine, Türkiye'de 
kaliteli tütün üretim politikası esas olmalıdır. 

Siyasi iktidarların politik mülâhazaları yü
zünden bugüne kadar rayına oturtulamıyan tü
tün politikasının, partilerüstü bu Hükümet ta
rafından bu seferki Ege tütün ekici piyasasın
da artık rayına oturtulacağı kanısı bende çok 
kuvvetli olmuştu. Oysa ki, bu seferki Ege tü
tün piyasası da maalesef olumsuz bir netice 
vermiştir. 

Tekel Bakanının olumsuz ve ters düşen be
yanları ve tutumu neticesi, geçen sene tütün
den anlıyan ve tütünün nasıl ekildiğini, nasıl 
balyalandığını ve buna ne kadar çok emek ve
rildiğini bilen bir bakan olarak, «ryî tütüne iyi 
para, kötü tütüne kötü para» düsturu da bu se
ne maalesef bozulmuş ve kaliteye dikkat edil
meden ve bunu önemsemeden alımlar yapılmış
tır. 

Burada üzülerek beyan etmek isterim ki, 
Muğla Senatörü Sayın Devlet Bakanı bir arka
daşımızın Muğla'ya gelişlerinden sonra kendi 
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doğup büyüdüğü bucağındaki 6 bin balya tütü
nün 5 800 balyası daha piyasanın açıldığı i)lk gün 
derhal, bir saat içerisinde alınmış ve bu tü
tünlere 10 - 14 liranın üzerinde para verilirken 
aynı, bölgenin aynı kalitedeki tütününün 8 lira
nın çak altında hattâ büyük bir kısmı 5 liradan 
alınmıştır. 

Tütün piyasası bu sene Ege'de âdeta bir se
çim kampanyası halini almıştır. Bakanlar tan
tanalı karşılama törenleriyle karşılanmıştır. Ben 
size kendi seçim bölgemden bir örnek vermek 
istiyorum. Muğla'da en önemli konularda 
Muğla valisini bulmak üç gün için mümkün ola
mamıştır. Çünkü Muğla valisi birinci günü 
Sayın Devlet Bakanını karşılamak için on araba 
ile gitmiş ve dönmüş. Ertesi günü Sayın Tekel 
Bakanı teşrif edecekleri için tekrar on küsur 
araba ile karşılamaya gitmiş ve nihayet üçüncü 
gün de onlarla beraber Muğla'nın bütün ilçeleri
ni kendi partilerine mensup teşkilâtlariyle bir
likte, tantanalı bir şekilde Devletin, resmî !araba-
lariyle gezmişler ve tütün kampanyasına katıl
mışlardır. 

Bundan evvelki Erim Hükümetinin, öyle zan
nediyorum M, - yanılmıyorsam - teşkilâta bir 
bildirgesi vardı; karşılama törenlerini kaldır
mışlardı. Sayın Erim Fransa'ya giderken dahi 
uğurlama ve karşılama töreni yapılmamıştı ama, 
gel gör ki Eğemde ve bilhassa Muğla ilinde bu 
karşılama, ve uğurlama törenleri bütün ihtişa-
miyle sürdürülmektedir. 

Bir taraftan Karma Bütçe Komisyonunda 
Devletin masraflarını azaltmak ve kısıtlamak 
için arkadaşlarımız yoğun bir çalışıma içerisine 
girerlerken, öbür taraftan kamu cari harcama
ları bütçede yığın yığın masraflar getirirken 
resmî arabalarla ve bir sürü tantana ile Ege'de 
her sene vukua gelen tütün piyasasının açılışın
daki bu törende bu çeşit masrafların yapılması 
ne derece olumlu karşılanmıştır takdMerinize 
arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir hususu daha 
arz etmek isterim. 

Yatağan'da 3 liraya tütün satan üretici Dev
let Bakanına ve Tekel Bakanına dertlerini an
latmak, sızlanmalarını belirtmek istemişler ve 
«3 liraya tütün satıyoruz, ıspanağın kilosu 3,5 
- 4 liradır» dedikleri zaman bakanlardan bir ta
nesi «öyle ise siz de ıspanak ekliniz ve daha çok 
para kazanın» demişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, sosyal ve ekonomik bir 
mesele olan tütün sorununu ıspanak ile muka
yese etmek ve tütünün yerine ıspanağı kaim kıl
mak mümkün değildir. En çok üzüldüğüm ta
raf, sayın meslektaşım yüksek ziraat mühendisi 
arkadaşımın bu tutum içerisine girmiş olmasıdır. 

Devlete yüzbin liraya mal olan gezisiyle Bre
zilya'da kahve piyasasını, Çin'de çay sorununu, 
Hong - hong'da açık pazarları tetkik eden Tekel 
Bakanı, Yatağan ilçesinde birikmiş olan yüzler
ce dertli tütüncünün, ekicinin derdini dinlemek, 
onlara hiç değilse bir teselli sözü vermek için, 
teselli etmek için, onları uyarmak için onbeş 
dakikasını dahi harcamamış ve yanında bulunan 
milletvekillerinden birisi «Bunlar lâf anlamaz
lar, buradan gidelim» demiş ve bunun üzerine 
derhal çekilip gitmişlerdir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan, ya
lan bu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı çok rica ederim, 
çok rica ederim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan 
söylüyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne bağırı
yorsun? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sen neye 
bağırıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı rica ederim... 
Sayın Şener... 

AHMET ŞENER (Trbzon) — Saygılı ol, 
ona bağırma, ben çıktığım zaman bana bağır. 

BAŞKAN — Sayın Şener, ben ikaz ediyorum 
efendim, sizin ikazınıza lüzum yok. 

Devam buyurun efendim. 
MU ALLA AKARCA ( Devamla) — Sayın arka

daşlarım, ben hilafı hakikat bir beyanda bulunu
yorsam Yatağan'da bulunan A. P. li arkadaş
larım ve köylü vatandaşlar buna şahittirler. 
Çünkü bu sözü söyliyen Ahmet Buldanlı'nın 
ta kendisidir. 

iSaym Tekel Bakanı kampanya açılmadan 
<<Bu sene kalite düşüktür» diye bir beyanda 
bulunmuştur. Bu, tütün ekicisinin Ege'de mo
ralini bozmuş ve daha çok tüccara yönelme
sine sebebiyet verüniştir. Ege'de kalite umu
miyet itibariyle bu sene geçen seneden daha 
yüksektir çünkü Ege'de bu sene kuraklık ol
muştur, hiç yağmur düşmemiştir. Bu sebep
ten de mavi - küf hastalığı az olduğundan ve 
yapraklarda leke bulunmadığından tütün kali-
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tesi maalesef beyanına rağmen, daha yüksek
tir ama, bu sene tütün ekicisi 3 liraya kadar 
Ege'de, Datça'da - Ben kendi seçim bölgem
deki yerleri söyliyeceğim - Datça'da, Yatağan'
da, Muğla'nın msTfkezinde tütün satmıştır. 

Bir basın, toplantısında 1177 sayılı Tütün 
Kanununun ilgili maddesi gereğince dikim 
alanlarının kontrol edileceğini belirten Tekel 
Bakanı, ekim izni oimıyan yerlerde tütün üre
timinin yasaklanacağını bildirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu karar hakikaten 
yerinde bir karardır. Bugün kalitesiz tütün ye
tiştirip Devlet stoklarını artırmaik, Devletin 
bütçesine büyük yük tahmil etmek hakikaten 
olumlu bir sonuç vermemektedir. Ancak, tü
tün sahalarını tahdidederken, tütünün ekimi
ni önlerken (bumun yerine hangi bitkinin, han
gi sanayi bitkisinin verileceğini, ikame edi
leceğini yani, tütüne bir alternatif bulunma
sı Hükümetin başlıca görevi olmalıdır. Tü
tün ekimini yasaJklaıken geçimini buna bağ-
lıyan yarım milyona yakın vatandaşı gıöz 
önünde bulundurmak icabeder. Tütün ekimi
ni yasaklarken bunun yanı sına bu ekimi kal
dırdığımız zaman bunun yerine hangi ürün ika
me edilecektir, hangi sanayi ürünü getirile
cek, hangi bitki ekilecektir, bunun için bir 
hazırdık yapılmış mıdır? Yoksa bu hazırlık 
yapılıncaya kadar ekimi t ahdide dilen saha
lara bir prim ödenecek midir? Bunlar müs
tahsil arasında büyük /bir üzüntü yaratmak
ta ve üreticiyi tedirgin etmektedir. 

Bir taraftan tütün ekim sahalarının tah-
didedileceğini basına beyan ederken diğer 
taraftan Tekel Bakanı gezdiği bütün alım mer
kezlerinde sızlanan vatandaşlar önümüzdeki 
sene fiyatların daha yüksek olacağını belirt
miştir. Bir taraftan taJhdidederken diğer ta
raftan fiyatların artacağını söyliyerek üre
ticiyi teşvik etmektedir. Bu çelişki tütün pi
yasasını ve ekicisini hakikaten tedirgin et
miş ve üzüntüye sövketmiştir. 

Tütün ekiminde sıkı bir kontrole gidilme-
si ne kadar yerinde ise bunun yanı sıra sto
kun tüketilmesi, tohum yetiştiriciliği, fidelik 
dönemi, tarla dönemi, kurutma dönemi, denk
leme dönemi, maliyetin düşürülmesi, ticari 
amaçlarla yapılan tarımm önlenmesi ve aile 
ziraati olarak kalmasını temin etmek, piyasa

nın aradığı yeni çeşitleri geliştirmek ve bü
tün bunları yapabilmek için de ekiciyi uyar
mak ve eğitmek gerekir. Alımların müzaye
de sistemine göre yapılması ve yönetmelikle
rin hazırCanması gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, tütün bugün uluslarara
sı bir sorundur. Zevkleri kökten değişen bir 
dünya ortamında Dıoğu tipi tütünün yerini 
Virjinya tütününe ve dana öteye tütünün sağ
ladığı keyfleri çağdaş kimya sanayii sentetik 
yollardan daha derin hazlar veren yeni mad
deler geliştirmiştir. Afyon ekimini duıjlur-
mak savaşında yeni sentetik keyf vericilere 
piyasa yaratma çaibası rol oynamaktadır. Af
yon ekimi yasaklanırken Amerika'da drug-
store'larda LSD ve marijııana gibi keyf veri
ci maddeler serbest satılmaktadır. Amerika 
bunları kanunla önlemediği hailde Türkiye'
de afyon ekiminin yasaklanması cihetine gi
dilmiştir. Eğer zevk verici maddeler hakika
ten insan sağlığı için zararlı ise evvelâ Ameri
ka'da serbestçe satılan bir sürü, binlerce ve 
milyonlarca Amerikan vatandaşının ve hattâ 
Avrupa'da yayılmış olan LSD ve marijuanıa 
açaiba hâlâ neden ya3aıklanmamıştıa',? 

Afyon ekimini durdurma savaşında Batı 
sanayiinm yeni hedeflerinden birisi de sente
tik sigara yapmaktır. Bugün bütün dünyada
ki bilhassa Amerika'da sanayi sentetik sigara 
yapmak için çalışmalar içerisine girmiştir ve 
bu sebepten de Türk tütününün artık gele
cekte hiçbir suretle dış piyasalara satılması 
mümkün olamıyacaktır. Hükümetin şimdiden 
Ibu toaihldiijt işdierlM ele alanaik, bunların yıerinle 
yeni sanayi bitkilerinin alternatif olarak 
fKöiyılüıye löğneitillmıelsli!, eğitimdi, foctanıaMğıı, aiu 
raatmın nasıl yapılacağının öğretilmesi gerekir. 

•flekıel B(aWaınlığıınııın, tültJüiı satoalaMnı K/l, 
K/2, IK/3 diî e ylamffi (kalteleıtoe göre samolflaını-
idman, Ibdr çıaüflfimıası oöldtığunu ve bu toarSifcaflJann 
Tbaskaıya verittdiiglM ve «mıaJtibaialiarda ibaısiHmiate 
üzene ıdliduğunu doyutyıorruiz. Bunun ne (denöciejye 
(kadar ıdloğru lodıdıığtunu ıfcajbiî tahMIk eteme inu-
Ikâoın foulaımıadün MirÖüyıe çdkaateı. Anıöalk, bu 
Mariltolar îbaJsıhırfkien bu ftiafadıMeriın yapıldığı 
saJhaüıajrda ektilmi yraipılmlası ioabeden ürMerla 
vaiftamdaşa öğretîllmlesli gieıreiktiır. Bunların toluuinı-
ilan, ihafyManeıflılk yiaipiıllaıcafkjsa ıdamıizlıkîlları yıö-
nünden, bu işe daha çok ziraat mühendislerinin 
ve Tarım Bakanlığının da el koyması gerektiği 
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kamisımdayıam. Çünkü Tekel BaJkamOığaınm Ibu 
duruma kâfi derecede yet%eoeğini saarmıyorum. 
Bu balkımdan tütün sorununun nailinde Tekel 
Bakanlığı Ikladar Tanım BaikamlkğTnja da büyük 
görevler düşmektedir. Tarım BakanlıgınJda 
yü ı̂emoe ziraaJt münemdM "bos ve günlerini 
sayarken, bir o kadarı da işsilz g-ezerken ekici 
tarlasına tahdit geldiğinde ne ekeceğini, bütü
nün yeıruıe hanimi tanım Itiürünü tamı© eldleceği-
nii 'bümediğûnden tahdidin karşısına diMilmekte-
dıir. Yıanın - öbürgüaı kesim şekilde kantonum öm-
göndiüığfü tmiadldieBd' dbalbı füath/cLit gediği takdirde 
tütün eıkicisi bunun karşısına dikilecek ve bü
yük sosyal olaylara salhm© olacajkftır. Bu !ba-
Ikaımdam tütünün yedinle hangi tarım çeşiıdi eM-
letjekse bunun ekiminin multlâkıa daha önce
den köylüye öğretilmesi gerekmektedir. Ekono
mik ısotrunflıar çözülemeıdıilğti takdirde sosyal 
porblemler doğabilir. Hükümetin sayın Tekel 
ve Tamım bakanlarının bu soruna öneanle eğil
melerini sriüca eder, hepinize saygılasnımı suna
nım. (IOHP »ırafllanınldjan alkışlar) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayım 
Başkanım, şahsıma sataşma vâki olmuştur, 
tayaüh içini söz işitiyorum 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler de
vam ediyor, gündeme geçmedik efemddim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Söz Mtijyöruan sa|yim Başlkam. 

BAŞKAN — BuyuîuinUlz sayım, Bajkam. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Sayın B a ş t a , Yüce Mecli
sin değerli üyeleri, 

Ege tütün piyasası münasebetiyle konuşan 
değerli meslektaşım Muallâ Akarca Hanımın, 
her nedense bu yıl İzmir'de tütün piyasasının 
gayet olumlu geçmesi ve kamuoyunda müspeti 
bir intiba bırakmasından üzüntü duymuş olma
ları lâzımgeliır iki, bu mevzuu burada benim an
lamadığım bir lisanla, tezatlara düşen bir ko
nuşma içerisinde dile getirdiler. 

üzülerek şurasını ifade eitmlek isterim; çok 
dikkatle dinlememe rağmen ben konuşmaları
nın bâzı noktalarından birşey çıkartamadım. 
Bir tarafta tütün stoklarından şikâyet ederken, 
ramdumıanilı tütün yok derken, öbür tarafta tü
tün stoklarımın fazla arttığımı ve ihracat im
kânlarının olmayacağı gibi beyanlarda bulun
mak suretiyle bir çıkmazın içine düştüğünü 
tahmin ©diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 2 Şubatta açmış oldu
ğumuz Ege Tütün piyasası; hakikaten dört 
gün gibi çok kısa bir zaman zarfında, 107 mil
yon ıkilo rekolte olan tütünün, 105 milyon re
koltesi alınmak suretiyle ve bugün tütün üre
ticisinin elimde şu anda piyasada bir gram bile 
tütün kalmamak şartiyle soma erdirilmiştir. De
ğerli arkadaşlarım, çok iyi hatırlarla, Ege Tü
tün piyasası açıldığı zaman, haftalar evvel bu
nun bâzı ıgıazetelerdıe polemiği yapılır ve haf
talar sonra da devam ederdi. Bugün Allah'a 
çok şükür, bu meseleyi piyasanın hitama erme
sinden dört ıgün -zarfında sona erdirmiş durum
dayız. 

Ben beyanatlarımı çok düşünerek yaptım. 
Ege'de bâzı bölgelerde geçen sene vakitsiz yağ
murların yağmış olmıası sebebiyle randıman 
düşüklüğü olduğu, bizim Tekel İdaresinin yap
tığı tesbitler neticesi meydana çıkmıştır ve bu 
tesbit, biaim ölçülerimizde % 5 nisbetimdedir; 
Fakat buna rağmen, gerek ıdâhüde tüccarı ür
kütmemek, gerek tütünlerimizin ihraç imkân
larıma leke sürmemek için, benim beyanatım, 
çiftçimin elinde olmıyan talihsizlik nedeni ile 
uğramış olduğu bu randıman düşüklüğünden 
mütevellit ıçdftçinin mutazarrır ledüımjyeceği, bu 
sene destekleme alımlarınım, sonuma kadar de
vam edeceği, alımların hızlı olacağı ve ortala
ma fiyatlarda istikrarlı bir politika takilbedile-
ceği yolunda idi. Ve nitekim bugün ahman neti
cede çiftçi, ilk başlangıçta ürkek davramanışsa 
da bu ortalama fiyatlarda tutturmuş olduğu
muz istikrarlı politika neticesi, hepsi en sonun
da memmumâyetini izhar etmiştir. Şurasını ha
kikaten iftiharla söyliyelbilirim ki, gerek kendi 
memleketleri olan Muğla'da, hattâ burada dile 
getirdikleri Yatağan ilçesi de dâhil bütün ilçe
lerinde ve tamir'in bütün ilçelerimde, her halde 
çiftçi kimsemin kara gözüne âşık alarak kurban 
kesmez, davul - zurna ile Bakan karşılamak da 
bir istek, bir iarzu neticesidir, kimse bunu zor-
lamamıştar. Ama, bu ıdavul - zurna sesleri için
de, bu kurban kesmeler arasımda ben bu köyle
re ıgiittim ve piyasanın neticesini takibattım. 
Dört gün zarfımda kendi illeri Muğla dâhil ol
mak üzere, g-ezmediğiım bir tek alım merkezi de 
kalmamıştır. Burada dile getirdikleri «pırasa 
eksinler» sözünü ben orada bu şekilde karşılı-
yacak Devlet adamı olmadığımı da kendisine 
bildirmek isterim. Gerçi, 'her tütün piyasasında 
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bu .nevi sözler çok söylenilmiş, pırasa eksek işte 
§u kadar para ©der, efendim tütün bunu dahi 
getirmiyor, diye bâzı söz sataşmaları olur, imiş, 
bu sıatoşımalar (belki benim de koiiKuşmalaınım. 
orasında geride veya ileride olmuş olabilir ama, 
ne benini kulağıma geldi, ne de 'ben böyle bir 
cevabı verdim. Nasıl oldu da bulada çıkarak 
böyle (bor şey söyledi bilmiyorum. Ban de büyük 
bir üzüntü duydum, öünkü, kendileri içimde 
imiş gibi bu sözü söylediler. 

Yalnız benim kulağıma gelen bir mesele ol
du. Muallâ hamımın, bizim piyasaları dolaşma
dan evvel bu mınJtıakaları gezdiğini, kendisinden 
sonra dört tane yalancımın gelip bu çiffecileri 
kandıracağı hakkında, bâzı çiftçiler bâzı sözleri 
benim kulağıma getirdiler. Ama, ben bunun 
gerçeklik derecesini kendisinden, duymadığım 
için ifade ötmek iste'meadiim, fakat kendileri bu-
rada duymadığım meseleleri dile getirince, ben 
de işittiğim bir meseleyi burada dile getirmekte 
bir mahzur görmüyorum. 

Değerli arkadaşımla, İzmir piyasaları hak-
kın'da bilıgi vermek bakımından bir iki telgraf 
okuyacağım müsaade ederlerse. Biz, sadece pi
yasalara Tekel idaresi olarak veya Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı olarak gelmedik. Ben, bu pi
yasalara Ankara'da mneırkezi bulunan Ziraat 
Odaları Genel Teşkilâtından aırkaıdaşlanmı ve 
İzmir Ziraat Odaları Teşkilâtını, ayraca hangi 
vilâyete gitmişsem, o vilâyetin Ziraat Odaları 
Teşkilâtını da davet ederim. Bunlar da bizimle 
beraber bu seyahatlere katılırlar. Bu seyahat
lere katılmış olan arkadaşlarımın bâzı tellerini 
okuyacağım müsaade ederseniz. 

Tel, ben Muğla'da iken çekilmiş; izmir Zi
raat Odası Başkanı çekiyor. 

Sayın Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Muğla. 

Bölgemiz köylerinde alımlar bitmiştir. Satış
lar bizzat Odamızea takibedilmiştir. Bütün 
müstahsıllanjmız, eksperleri köylerinden silâh 
sesleri ve alkışlar arasında uğurlamışlardır. On
ları bu derece mutlu kılan şahsınız ve bütün 
personelinize en kalbî teşekkürlerimi ve saygı
larımı sunarım. 

Reşit Kurşuncu 
izmir Ziraat Odası Başkanı 

Gene Yatağan ilçesine ait bir tel okuyacağım 
müsaade ederse. Yatağan - Turgut'tan. Tel, 
Ankara'ya gelmiş. 

Sayın Haydar Özalp 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ankara 
Bucağımızda açılan 1971 mahsûlü Ege ekici 

jütün piyasasının ilk gününde Yatağan Tekel 
Memuru Nevzat Akbaş, eksper Ünal Şahin, Ba
kanlığınızın kesin emirlerine, harfiyen uyarak 
sonuna kadar destekleme yapmak suretiyle mev
cut 6 bin balyadan, 5 bin balyasını almışlardır. 

Başta zatiâlileri olmak üzere Tekel mensup
larının bu başarılarını tebrik eder, Yatağan Teş
kilâtının taltif edilmesini arz ederim. 

Turgut bucağı halkı adına saygı ve hürmet
lerimi sunarım. 

Ali Rıza Aydın 
Turgut Belediye Reisi 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir şeyi konuşmak çok kolay; fakat ben ar

kadaşımın insaflı olarak hareket etmesini bura
da çok arzu ederdim. Sadece kendi görüşlerini 
değil, biraz da kamuoyunda yer almış teşek
külleri de dinlemesini çok arzu ederdim ve on
dan sonra gelip bu meseleyi dile getirmesinde 
daha çok fayda olacağı kanısında idim. 

Bir meseleye daha temas ettiler; bir Sayın 
Devlet Bakanının bucağında farklı fiyat tatbik 
edilmiş. Ben size soruyorum politikacı olarak; 
bir bucak, - yani bucak dediğimiz her halde bir 
nahiye merkezidir - hangi politikacı kalkar da 
bir bucak merkezline farklı bir fiyat teklifinde 
bulunur. O politikacı bu kadar akılsız mıdır? 
Yani, civarındaki merkezlerin husumetini1 üze
rine çekecek kadar bir akılsızlığın içerisine 
bir Devlet Bakanı girer mi? Ve değerli arka
daşımın zannettikleri kadar, bir Tekel idaresi, 
bir Devlet Bakanının bucağına ayrı bir fiyat 
tatbik etmek suretiyle, kendisini bir piyon du
rumuna düşürür mü? Çok üzülerek ifade ede
yim, benim bilebildiğim kadar, Tekel idaresi
nin tesbit ettiği fiyatlarda, benim de bir Tekel 
Bakanı olarak rolüm olmamıştır. Arkadaşları
mız bu devre tatbik ettikleri tütün fiyatların
da; politika olarak randıman düşüklüğünden 
hakikaten mutazarrır olması lâzımgelen bâzı 
mıntıkalar vardı. Bu mıntıkalardaki bu talih
sizliği silecek, yani bir yıl evvelki fiyatlardan 
aşağı düşmiyecek bir fiyat politikası takibetti-
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ler. Çok tabiî olarak, iyi tütüne iyi para verme 
prensibini güden Tekel İdaresi de, iyi tütün 
geldiği zaman, bu randıman düşüklüğüne ağ
rıyan köylere yapmış olduğu fark kadar, bu 
mıntıkalarda fark yapmıştır. Bu farklar bu se
ne alımlarımızda şu neticeleri doğurmuştur 
sevgili arkadaşlarım. 

Tahakkuk eden ortalama fiyatlar : 
Bu sene, 1 nci gün; 12 lira 52 kuruş. Geçen 

sene 12 lira 05 krş. 
Bu sene, 2 nci gün; 12 lira 13 kuruş. Geçen 

sene 11 lira 60 krş. 
Bu sene, 3 ncü gün; 11 lira 86 kuruş. G-eçen 

isene 11 lira 33 krş. 
Bu sene, 4 ncü gün; 11 lira 78 kuruş. Geçen 

/sene 11 lira 21 krş. 
Bu sene 5 nci gün; 11 lira 77 kuruş. Geçen 

sene 11 lira 15 krş. 
Bu sene 6 nci gün; 11 lira 70 kuruş. G-eçen 

;sene 11 lira 13 krş. 
Yani, 1 nci gün 47 kuruş, 3 ncü gün 53 ku

ruş, 4 ncü gün 57 kuruş, 5 nci gün 62 kuruş, 
6 nci gün de 67 kuruş, ortalama fiyatlarda bir 
daimî artma olmuştur. 

Tonaj itibariyle alışlarımız : 
Bu sene 1 nci gün 19 281 ton. Geçen sene 

;aynı birinci günkü alış 15 579 ton. 2 nci gün 
37 259 ton, geçen sene 29 459 ton. 3 ncü gün 
48 610 ton, geçen sene 38 683 ton. 4 ncü gün; 
52 655 ton, geçen sene 42 572 ton. Yani rakam 
olarak, 1 nci gün 3 702, 2 nci gün 7 800, 3 ncü 
gün 9 927, 4 ncü gün 10 bin, 5 nci gün 8 bin, 
6 nci gün de 12 bin ton fazla alım yapmak su
retiyle Tekel, hakikaten hızlı bir kampanya de
vam ettirmiştir ve bulgun, dendiğim gilbi Ege 
Tütün rekoltesi olan 107 milyon kilodan 105 
milyon kilosu alınmak suretiyle kampanya ka
panmıştır. 

Ben, değerli arkadaşımın hangi değer ölçüsü 
içerisinde bu piyasayı değerlendirdiğine bir 
türlü akıl erdirenıedim. Rakamlar böyledir. Ka
muoyu maalesef kendilerinin burada ortaya çiz
diği tablo şeklinde değil, daha başkadır, bu se
nenin tütün piyasasının çok muvaffak bir pi-
yafea olarak geçtiği hakkında bir fikir birliği 
içerisindedir. Bu düşünceler arasında arkadaşı
mın bundan mütevellit üzülmemesi lâzımgelir-
di tahmin ederimi. Sonra, kendisine bir nloktayı 
da hatırlatmak işlerim. Beni hakikaten Muğla 

Valisi, Muğla hudutları sınırlarında karşıladı. 
Elbette kendi vilâyetine tütün piyasasını aç
mak için geldiğim zaman, bir valinin yapacağı 
teaşka bir hareket olamazdı. Eğer bu da fazla 
görülüyorsa kendi ölçüleri içerisinde, bilmiyo
rum, bu zannederim, çok basit olan bir Devlet 
protokol kaidesüdir. Fakat kendilerinin bildir
diği gibi vali 10 - 15 aralba ile gelmedi. Benim 
bilebildiğim ölçülerde vali kendi arabası ile gel
di ama, tahmin ediyorum tütün piyasasının 
açılmasına karşı büyük bir iştirak besliyen çiftçi 
arkadaşlarım 8 - 10 araba kiralamak suretiy
le, - hepsi taksi idi görebildiğim kadar - beni 
karşılamaya, teşyi etmeye gelmişler. Ellbette 
bana bağrını açan kimselere karşı, ben de bağ
rımı açarak bütün ekim mıntakalarını teker te
ker dolaşmak suretiyle onların gönlünü ve arzu
larını yerine getirmeye sonuna kadar çalıştım. 
Hattâ bulgüne kadar gidilmiyen Fethiye ilçesi
ne de 3,5 saatte (170 Km. sadece ham yolmuş) 
gecenin saat 9 unda gittim. Bir saat kaldıktan 
sonra sabaha karşı Fethiye ilçesinden döndüm 
geldim. Eğer T>u, kusur ve kabahat ise, bu ku
sur ve kaJbahati işlemekten dolayı ben şahsan 
•bir üzüntü duymuyorum, aJyrıca memnuniyeti
mi de arkadaşlarıma ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yanlış bir anlayışa 
meydan vermemesi için, stoklar mevzuuna da 
ıbir miktar temas etmek isterim. 

Stoklarımız, bu sene korkulacak durumdan 
çıkmıştır, ikinci Beş Yıllık Plânın hedef gös
terdiği nisbet (ki, aşağı - yukarı 150 ilâ 160 
milyon kilo olarak İkinci Beş Yıllık Plân hedefi 
tâyin etmiştir.) bu hudutlar içerisinde üç sene
dir seyreltmektedir. Ayrıca, tütün satışlarımız
da büyük memnuniyet bahşedecek ve 1971 yılın
da rekolte seviyede satışlar yapılmıştır. 1967 yı
lında 19 bin ton olan dış satışımız, bu^ün ofbsi-
yonlu yapılmış satımla beralber, 63 bin tona 
çıkmıştır. Bu, büyük seviyedir. Bu seviye Türk 
tütünleri için iyi istikbal vadeden bir satıştır. 

Ayrıca değerli arkadaşıma şunu da ifade 
etmek islerim. Bu sene Yunanistan'da randıman 
düşüklüğü çok fazla olduğu için, Türk tütün
leri bilhassa Amerikalılar veya Avrupalılar ta
rafından fazla bir rağbetle aranmaktadır. 

Benim seyahatimi de yanlış ifade ettiler. Ben 
Japonya'ya veya Kore'ye gitmedim. Ben Lâtin-
Amerika'ya bir kahve işi için gittim ve Ameri
ka'dan da dötodüm geldim. Ben Japonya'ya 
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filân gidip, orada tütün meselesi ile ilgilenmedim. 
Yalnız, bilebildiğim kadar, Amerika'ya gittiğim 
zaman tütün meselesinde Amerikalıların arzu
ları hakikaten nikotini ve zifiri az tütüne karşı 
bundan sonra daha fazla rağbet gösterecekleri 
hususunda idi. Kendileri ile bâzı anlaşmaları 
yapmış durumdayız, bâzı mıntakalarımızda bu 
nevi tütünlerin yeiştirilmesi için bizden proje 
istediler, bu projeleri hazırlatıyorum ve pilot 
bölge olarak seçeceğim bâzı mınitakalarda da 
karşılıklı bir çalışma düzeni içerisine gireceğiz. 

Ben sizleri fazla sıkmamak için daha fazla 
konuşmak istemiyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

(>. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay dar'-
in, Bingöl'de yaşıyan vatandaşların konut, eği
tim ve öğretim işleri konusunda gündem dışı 
demeci ve İmar ve İskân Bakam Serbülent Bin
göl ile Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in ceva
bı. 

BAŞKAN — Bingöl'de yaşıyan vatandaşla
rın konut, eğitim ve öğretim işleri üzerinde gün
dem dışı Sayın Sıddık Aydar söz istemişlerdir, 
buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclis'in 'muhterem aza
ları: 

Malûmları olduğu veçhile, 22 Mayıs 1971 
günü Bingöl'de bir deprem vuku buldu. Ondan 
on gün evvel de Buridur'da vuku bulmuştu. İs
terdim ki, bu konuşmamda Yüce Parlâmentonun 
bütün milletvekilleri huzurda bulunsunlar, yan
lış bir zehaba kapılma/ma gibi bir davranışın 
içinde olduklarını tashih bakımından ıttılâla-
rına sayın 'Serbülent Bingöl'ün huzurunda arzı 
malûmat eyleyeyim, 

IBen ve arkadaşım sayın Mehmet Bilgin, Bin
göl milletvekilleri olarak <buigüne kadar gerek 
Birinci Erim Hükümeti ve gerekse İkinci Erim 
Hükümetinde vazife almış iBakanlara karşı de
ğiliz, Devletin Bingöl'de yapmış olduğu yatı
rımın da karşısında değiliz. Bir şeyler yapılmış
tır; malî portesi yüksektir, fakat sayın Baştba-
kanın, isayın Devlet Başkanının ve o günün imar 
ve iskân Bakanı sayın Babüroğlu'nun dedik
leri gilbi, aeaıba her şey olmuş, bitmiş, Binjgöl 
halkı huzura kavuşmuş mudur, vatandaşlar 
kış gelmeden evvel konutlara yerleştirilmiş mi
dir?. 
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Benim toplayabildiğim kadarı ile malûmat 
ve rakamları biraz slonra sizlere arz edeceğim 
ve buna karşılık olarak da sayın Serbülent Bin
göl cevap vereceklerdir. Bir hususu şurada park 
yapmak suretiyle ıttılaınıza sunmak istiyorum. 
Sayın ıSerfcülent Bingöl, Hükümet daha güven 
oyu almadan Bingöl'e hareket eder, havaala
nında bir beyanat verir, Bingöl'deki vatandaş
ların içine girer, oradan döndükten sonra ken
disiyle konuştum; hakikaten ıbir Devlet memu
ru vasfını ve bir 'Hükümet üyesi niteliğini taşı
yacak şekilde bendenizi tenvir etmeye çalıştı
lar. Burada şöyle bir durum vardır, onux ıttıla
ınıza arz ediyorum; Bingöl - Serbülent Bingöl 
Bir müşabehet var; bir ıBingöl daha bize ka
vuştu, inşaallah BingüFü arzu edilen istikamet
te yararlı bir şekle getirir ümidimiz vardır. 

Bendeniz 28 - 29 gün Bingöl'de kaldım, ora
dan geliyorum. Bingöl'de iki tip konut yapıl
maktadır. Birisi Bingöl'ün merkezinde, diğeri 
de köylerinde yapılan konut tipleridir. Bingöl'
ün merkezindeki konutları imar Limited Şir
keti yapmaktadır. İmar Limited Şirketi 
Bingöl'de mütaahhitleri tutuyor, sürveyan 
şeklinde onları bu işte .görevlendiriyor ve bu isi 
yapmaya çalışıyor. Köylerde ise ihale yapıl
mıştır ve bu ihalenin neticesinde mütaahhitler 
kıt bir malzeme ulaşımı içerisinde yapılabilecek 
işi yerine (getirmeye çalışmışlardır. 

Mulhterem arkadaşlarım, size şunu arz ede-
yim: Bingöl'ün merkezinde konutlar Devlet 
eliyle mütaahhitten alınmak suretiyle vatan
daşlara verilmemiştir, geçen Ramazan Bay
ramında vatandaşlar bütün konutları işgal et
mişlerdir. Bu işgal niçin olmuştur, neden ol
muştur, 'bunun esprisi üzerindo sislere biraz 
arzı malûmat edeceğim. Kış geliyor, konutlar 
tamamlanmamıştır, pencereleri yapılmamıştır, 
kanalizasyonla irtibatı yo(ktur, elektrik gelme
miştir, ama vatandaş, «feen madem İri soğuktan 
öleceğim, hiç olmazsa gayrikanuni dahi olsa 
(bu konutları işgal edeceğim» der ve işgal eder. 
Hak sahipliği nerededir, bunlar hangi semtten 
ve hangi mahalleden gelmişlerdir, bunu bugün 
teabit etmek mümkün değildir. Bu itibarla Hü
kümetin daha evvel radyo ve televizyon vasıta-
sıyle Türk efkârl umumiyesinıe, «ben yüzde 90 
nisibetinde konutları kışa igirmeden evvel va
tandaşa teslim edeceğim» diye verdiği söz lâfı 

640 — 



M. Meclisi» B : 37 9 . 2 . 1972 O : 1 

şjüzaf olmuştur, muallâkta kalmıştır. Bunun ce
vabını kim verecektir? Bu hususta ben endişe
deyim. 

Bingöl vilâyet merkezinde yapılacak olan 
konut miktarı 1536 'dır. Belki «bu meyanda (bâzı 
köylerin Bingöl'e aktarılması karşısında tah
min ediyorum 106 prefaibrik konut daha köy
lerden Bingöl'e alınmıştır. 410 prefabrik, 206 
tek katlı ve iki katlıdan hiç birisi yapılmamış, 
sosyal konut olarak iki katlı ve üç katlı konut -
lar daha bitirilmemiştir, bunların rakamı 904'-
tür. Buna karşılık il merkezi ve Genç kazası 
merkezi de (dâlhil olmak üzere tüm olarak 114 
yerde 5667 konut yapılması lâzım idi. 3400 
'konutun yapıldığı iddia edilmektedir. 2177 ko
kutun yapımı da 1972 yılına ertelenmiştir. 

Takdirlerinizi bir noktada toplamak, dik
katinizi bir noktaya çevirmek istiyorum. Bu 
rakamlar da gösteriyor ki, halen konutların 
yüzde 38,1 'i yapılmamıştır, yüzde 61,9'u yapıl
mıştır. Yapılan konutların tuvaletleri yoktur, 
fosseptik çukurları kazılmamıştır. il merkezin-
dekiler kanalizasyona raptedilmemiştir, elek
trik bağlanmamıştır. Fazlasıyle bu işin üzerine 
varmak istemiyorum; fakat şuna inanınız ki, 
bendeniz Bingöl'de bulunduğum zaman bir ha
nımefendi bir prefabrik konutun içerisinde 
donmuş, ölmüş, ancak üç gün sonra farkına 
varılabilmiştir. Prefabrik konutun Bingöl'de 
geçerli olmadığı Vakıası üzerinde tahmin ede
rim Sayın Serbülent Bingöl'e müttehidiz. Bin
göl'de, çok şükür Allaha ki, 1 - 1,5 metre ya
ğan kar toz halindedir, eğer bu, sulu kar ol
saydı prefabrik konutların hepsi çökmüş olur
du ve nitekim bir kısmı da çökmüştür. Çocuk
larının prefaibrik konutun duvarlarına yapış
maması için vatandaş duvarların iç yüzüne bat
taniye aJsmaktadır, bu battaniyeler duvarlara 
yapılmaktadır, bu battaniyeleri oradan geri 
çıkarmak mümkün olmamaktadır. Bunların 
içinde ne yakacaksınız, ısıtmak için ne yapa
caksınız? Bingöl'de depoda yığılmış olan soba
lar sanki müzedeymiş gilbi! beklemektedir, va
tandaşın hak sahibi olduğu hususu imzadan 
çıkmadığı için bu sobalar onlara verilmemekte
dir. 

Bütün bunları, Sayın Serbülent Bingöl'e iki 
ısaate yakın konuşmamızda arz ettim ve bunun 
değerlendirilmesi için lâzımgeleni1 kendilerin

den rica ettim. Yalnız şu noktayı ıttılaınıza arz 
ediyorum: Benim bu tenkidimin geçerli yönü 
Birinci Erim Hükümeti içerisinde bulunan Ba
kanların Bingöl'e nasıl ve ne şekilde bir duygu 
götürdüklerini âmirdir, inşaallah ikinci Erim 
Hükümeti, 1972 Programı tatibik edildiği zaman 
bölgecilik yapmamak kaydiyle Bingöl'de değil, 
ama Doğu illerinde yapılacak işleri tatbik ede
ceklerdir. 

Bir kaderimdzdir; geçen gwa. Sayın Diyar
bakır Milletvekili Hasan Değer burada odun 
konusunu dile getirdi. Bir kaderimizdir, birçok 
fabrika yapılır, bunlardan bıiri Doğuda olmaz. 
Doğu illerinde, Atatürk ilkesi diye tarif etti
ğimiz hususlar tatbik edilmemektedir. 1936 se
nesinde vilâyet olan Bingöl, Atatürk'ün son im-
zasıyle ve 600 Mfi ile vilâyet olmuştur, bugün 
17 000 nüfusu vardır. Ben Maarif Müdürü ola
rak Bimgöl'de liseyi 30 kişi ile açtım, bugün 
1 700 kişi mevcudu vardır. 

Anayasanın 3 neü maddesinde hepimizi il
gilendiren bir konu vardır: «Resmî Dil Türkçe-
dir». 

Sayın Milletvekilleri, inanın ben Türkçe bil
meden okula devam etmiş bdr kimseyim ve şim
di huzurlarınızda konuşuyorum. Bingöl'de 
Türkçe bilmiyenler yüzde 40'm üzerindedir. 

Yine Anayasanın 54 ncü maddesinde vatan
daşlık tarif edilmektedir, «'Türk Devletine va
tandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk
tür» denilmektedir. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Nereye 
ıgetirmek istiyorsunuz? 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Bunu ben bir yere getirmek istiyorum, siz de 
inşallah beni tasdik edersiniz. 

Şu halde eğitim konusu da halledilmiş du
rumda değildir, yani blizim konularımızı siz 
oraya hâlâ götür emiyorsunuz. Hükümetlerim 
Doğu ve Güneydoğu illeri üzerinde öncelikle 
durması mutlak olan bir husustur. Ben iki sefer 
Sayın Mehmet Bildin arkadaşımla beraber Sa
yın Erimle Başbakanlıkta görüştüm, kendileri 
bize şunu söylemişlerdi: «Bayındırlık Bakanı 
iken öncelikle Doğu illerinin yollarını yapacak
tım, kader bana yâr olmadı» 

Bakın şimdi Hükümeti methedeceğin; Köy 
işleri Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı bir 
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müşterek anlayış içerisinde Bingöl'ün il ve köy 
yollarını yapmışlardır, yapmaktadırlar ve bar 
ölçü nispetinde bizi huzura kavuşturmuşlardır. 
Bunu da ifade etmek isterim. 

Köylerde yapılan konutların miktarına ge
lince: 3 658 konutun ihale suretiyle yapılması 
için teşebbüse geçilmiş; 2 154'ü 1971 yılında bi
tirilmiştir diye iddia edilmektedir, 904"üne hâlâ 
el sürülmemiştir, 25'e yakın köyde de konut ya
pımına başlanılmamıştır. Şimdi bu vatandaşlar 
nerede oturmaktadırlar? ifade ediliyor ki, bü
tün Binıgöriü felâketzede vatandaşlarımız ta
mamen yerleşmişler, dışarda değiller; bu doğ
ru değil... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, biraz kısaltmanızı 
fetirham edebilir miyim? 

MEHMET SIDDIK AYDAE (Davamla) — 
Sayın Başkanım müsamahanıza sığınacağım. 

BAŞKAN —- Sayın Aydar, gündem dışı gö
rüşmeler pek müsamahaya imkân vermemekte-
d'ı1. O balkımdan konuşmanızı toparlamanızı 
rica edeceğim. 

MEHMET SIDDIK AYDAE (Devamla) — 
İkasınız?, hürmet etmeye çalışacağım efendim. 

Konut mevzuu budur. Sayın Serbülent Bin
göl Beyle görüşmüşündür, 1972 yılına tefrik 
edilecek hususlar nelerdir, kendilerine arz etmi
şimdir, inşallah cevaplandırırlar; Bingöllüler de 
bu konuşmalarımızı dinlerler. Bunlar gerçektir, 
vatandaşa selâm değildir. Ben yetkili bir Cum
huriyet Halk Partili arkadaşıma dedim ki Bin-

- göl'de tek -kelimeyle felâket vardır. Arkadaşımız 
dedi ki, «Biz Bakanın sözüne itimadediyoruz.» 
işte bunun için bendeniz arzı malûmat ediyorum. 
Yani, 'bir -milletvekili olarak gırtlağımıza yapış
mışlar, odun yok, ekmek sıkıntısı var, felâket 
mevcut; bunu getiriyorum sizle, başka bir şey 
getirmiyorum ki,., Sayın Hükümetin de bunun 
üzerinde durması lâzımdır. Çünkü, çok şeyler 
söylenilmiştir, hattâ o kadar söylenilmiştir ki, 
burada bulunan mületvekilleriiriin yüzde 80 i, 
yüzde 90 ı tarafından «Bingöl tamamen kurtul
muştur, hak sahiplerine binaları teslim edilmiş
tir» denilmektedir. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — inanma
dık, inanmadık. 

MEHMET SIDDIK AYDAR . (Devamla) — 
Efendim, ben inanıyorum; inşallah yapacaklar. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Mesele 
yok, neden konuşuyorsunuz öyleyse?. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Sizi tatmin etmek için konuşyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, müdahale ekmeyi
niz efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 

Devam buyurunuz Sayın Aydar. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

ikinci bir sorunumuz daha vardır, onu da 
ıttılaınıza arz etmekte büyük fayda mülâhaza 
ediyorum: Atatürkçü bir görüşle Atatürk ilke
lerini dile getiriyoruz ve bunları «Dış millî po
litika, miillî savunma, millî eğitim, millî ekono
mi» terimleriyle vasıflandırıyoruz. Depremden 
evvel Bingöl'den ayrılıp özel yüksek okullara 
kaydolmuş öğrencilerimiz mevcut. Bu talebe
lerden büyük bir kısmının anası - babası ölmüş. 
Bunların bütün olanaklarını kaybetmiş olduğunu 
Hükümette intikal ettirmek istedik. Hükümet 
arka kapıdan gitmek istiyor, özel yüksek okul
larda okuyan çocuklarımıza, taksitlerini": yatır-
madıkları takdirde kayıtlarının silineceğine dair 
tebligat yapılmıştır. 50 küsur milyar liralık bir 
bütçe içerisinde 100 - 150 talebenin taksiti aca
ba çok mu ağır geliyor Hükümete? Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti muktedirdir; bu du
rumda da özel yüksek okullarda okuyan ve bü
tün olanaklarını, anasını - babasını kaybetmiş 
çocuklarımızın taksitlerinin cdenmemes'inin te
minine gayret sarf edilmelidir. 

Bendeniz bir noktayı ıttılaınıza sunmak isti
yorum: Bingöl'de yaşıyan insanlar vatandaş, 
vatandaşlıkları da Türklük, Kıbnstan gelip bu
rada okuyanlara 800 er lira veriliyor - ki, çok 
görmüyorum, çok görmiyeceğim de - Bingöl'de 
deprem felâketime uğramış insanları?. çocukla
rının da değerlendirilmeleri ik'i-ra eder, 

Bingöl vilâyet merkezi bu kış günü su bula
mamaktadır. Hükümet şimdiki durumda 200 
milyon lira yatırmış. Tamamı 400 milyon liraya 
baliğ olacak olan bir yatırım programı içinde 
15 milyon liraya çıkacağı tahmin edilen Metan 
suyunun şehre verilmemesi hususunda kararlı 
gözükmektedir. Jeologların raporlarına hepi
miz itimadedeceğiz, ama çıkış yolu da vardır; 
Hükümetin bunun üzerinde durmasını istirham 
ederim. 

Bingöl'de ne olmuş?.. Zelzele olmuş, 1 017 ki
şi ölmüş, 6 000 konut yıkılmış, 7 000 konut or
ta derecede hasar görmüş, insanlar bütün ola-
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naklarını kaybetmişler. Bu insanlar nerede ça
lışacaklar? Bunları himaye etmek mecburiyeti 
vardır. Çalışma Bakam Sayın Ali Rıza Uzuner 
ile konuştum, ondan evvel Atillâ Sav ile de ko
nuştuk, fakat felâket geçirmiş olan bir bölgenin 
normal prosedür içinde mütalâa edilmesi imkâ
nı yoktur. Deprem felâketine uğramış, fukara
lık içine girmiş insanların, hiiçolmazsa bir nok
taya kadar himaye edilmeleri lâzımdır. 12 Mart'-
tan evvel yurt dışında çalışmak üzere Bingöl 
valiliği emrine 300 kişilik kadro verildiği halde, 
bunlara ait işlemler yapılırken, 12 Mart'tan son
ra, yani şu anda, yurt dışına ancak 10 kişi gide
bilir kanaati izhar edilmiştir. 

Bu balamdan benim Sayın Hükümet azala
rından - ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından, Orman Bakanından, Sanayi ve Tekno
loji Bakanından, Tarım Bakanından - istirha
mım, Bingöl sorunu üzerine eğilmeleridir. 

Beni!: dinlemek lûtfunda bulundukları için 
değerli arkadaşlarıma derin saygılarımı suna
rım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Saym Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Birkaç gün sonra huzurunuza gelecek olan 
1972 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı dolayısıyle 
esasen bu konuya değinecektim. Saym Aydar 
bu konuda çok yaralı olduklarından istical gös
terdiler; ortaya koydukları konuya huzurunuz
da arzı cevaibetmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Bingöl vilâyetimiz hakikaten derin yaralar 
almıştır, talihsiz bir ilimizdir. Bütün bunlara 
rağmen inşaat mevsiminin çok kısa olması aley
hine işliyen bir faktör olarak kabul edilmekte
dir. 22 Mayısta meydana gelen depremden son
ra yapılan çalışmalar, Bakanlığıma ancak 1 
Ağustosta kazma vurma imkânını vermiştir. 
Tasavvur buyurunuz, Ekim ayı sonunda Bin
göl'e kar düşmüştür, üç aylık bir inşaat müdde
ti ve 174 yere yayılmış bir inşaat... Ayrıca, bu 
inşaat yerlerinin birçoğuna henüz yol yok. Üç 
ay gibi kısa bir zaman zarfında Bakanlığımı, 
263 milyon liralık yatırımı, yollarını da yap
mak suretiyle, köylere kadar, en ücra yere ka

dar götürmüştür ki, bu, Bakanlığımın bendeni
zin hizmet görmediğim devredeki başarısıdır. 
Bendeniz, sonradan oraya gelmiş bir insan ola
rak, yapılmış bu hizmetle iftihar ediyorum. 

Yalnız, Sayın Aydar'a da bâzı bakımlardan hak 
vermemeye imkân yok. Plânlanan mesken ade
di merkezde 2 180. Birçoğunun inşaatına baş
lanılmış olmasıma rağmen 1 980 adedinin inşaa
tına tam olarak başlanılmış, ancak 747 tanesi 
teslim edilir hale gelmiştir. Köylerde ise plan
lanan mesken adedi 3 752 dir. Bunun da 3 088 i 
tamamlanmıştır. Rakamlarda ufak tehalüfler 
olabilir, fakat durum bu mertebededir. 

Bingöl'ü ziyaretimde gördüğüm şu hususu 
bilhassa belirtmek isterim: O anda çadırda kal
mış, bir tek vatandaşımız yoktu. Hepsi, ya ya
pılmış olan bu meskenlere yerleşmişler veyahut 
da bir kısım hafif hasarlı - şahsan onları tetkik 
etmek fırsatı da buldum ve mütehassıslarımın 
da beyanlariyle kaani oldum ki o binalarda 
muvakkat iskân yapılabilirdi - binalara yerleş
mişlerdi, fakat buna rağmen o anda merkezde 
120 evin boş olduğunu ve bu hasarlı binalarda 
da 50 küsur ailenin yerleşmiş bulunduğunu, 
dolayısıyle kendilerinin bu yeni evlere nakledile
bileceklerini tesbit ettik ve vilâyet de bu yol
da faaliyet gösterdi. 

Şüphesiz bir husus akla geliyor: Plânlanan, 
ihtiyaç duyulan meskenden sadece bir kısmı ya
pılmıştır, diğerleri onerede bu vatandaşlarımı
zın?... Bir kısım hak sahipliği, bir evde iki aile
nin bulunmasından neşet ediyor. Usullerimize 
göre bunlar ayrı ayrı hak sahibidirler ve halen 
bunların bir kısmı yine beraber yaşamaktadır
lar. Bir kısım vatandaşımız kendi arzulariyle 
yer değiştirmişlerdir, hattâ birçok yerde mes
kenler sahiplerini beklemektedir. 

ıSayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın 
ve selefim Bakanın, o günüm şartları içinde ta-
ahhüdebtikleri hususun büyük kısmının yerine 
ıgetirilmiş olduğunu, bendeniz dışarıdan Hükü
mette vazife almış, sonradan meseleye eğilmiş bir 
kimse olarak, ifade etmek isterim. Sayın Ay
dar'm ifade ettikleri gibi, şüphesiz noksanlar 
var. Bimgöl'ün bir kısım kanalizasyonu hâlâ ya
pılmaktadır, yollar yapılmıştır. 

İftiharla betyan edebilirim ki, Karayollarının 
geçen seneki faaliyeti eğer bu kesafette olma
saydı burada yapıldığnıı ifade ettiğim mesken
lerin büyük bir kısmını yapmaya imkân yok-
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tu. Bu vesile ile'bir başka Bakanlığımızın hiz
metlerine! şükranlarımı arz etmek isterim. 

Prefabrik evlere değindiler: Son günlerde, 
ikmal edilmiş olan bu meskenlerin noksanlıkla-
nnı bendeniz de gördüm. Şunu, tekrar müsama
hanıza sığınarak, ifade ediyorum ki, Bin
göl gibi bir yerde, Ankara'da yapılmış olan bu 
evleri yerine götürmek, monte etmek ve o mahal
lin şartları içinde bu hale getirmek hakikaten 
bir bşarıdır. Bunun ötesinde bu «prefabrik ev
ler hakikaten başarılı olmuş mudur?» meselesi
ni bendeniz teknik bir mesele olarak mütalâa 
ediyorum. Bahsettikleri şartları bendeniz de ye
rinde gördüm, arkadaşlarımla bunun üzerinde 
çalışmaktayız; 

(Bingöl için ufak bir mesele hakikaten sı
kıntı olmuş; sobalar yaptırılmış ve sevkedil-
ıriişti, fakat hak sahipleri borçlanmadan kaçın
dıkları için vilâyet bunları tevzi edemiyordu. 
Son defa vali ile görüştükten sonra bunların 
tevziine başlanılmış olduğunu ifade etmek iste
rim; belki şu anda da tevzi işi bitmiştir. 

Hakikaten önemli olan bir mesele de su me
lesi idi. Şu ana kadar Bingöl'e 263 milyon lira
lık yatırım yapılmıştır. Önümüzdeki yıl bin kü
sur mesken yapılacağına göre, yapılacak yatı
rımı da takdir buyururdunuz, bunun için de 12 
milyon lira fazla masraf etmek hiçbir değer ta
şımaz, eğer Bingöl'ün derdine çare bulabilecek-
iselk. Ama, Metan suyunun bir teknik zorluğu 
var; o da, güzergâhının heyelanlı araziden geç
mesidir. Hiçbir meslektaşım o heyelanlı aarzi-
den suyu geçirmek cesaretini gösterememekte
dir. Buna rağmen bendeniz konuyu tekrar ve 
tekrar tetkik edeceğim ve bu tetkikim, hiç de
ğilse Sayın Aydar'ı ikna edene kadar sürecek
tir. 

Ziyaret suyunun kifayetsiz olduğu ifade 
edilmekle beraber bu suyun Bingöl'e getirilme
si hususunu bidayette belediye teklif etmiştir 
ve yapılmakta olan.su da budur. 

Tekrar ifade ediyorum; bu büyük yatırım 
içinde Bingöl'e hiç olmazsa kâfi suyu götürmek 
'de vazifelerimiz arasında ve gereken önemde 
görülmektedir. 

Sayın Aydar'm şahsım hakkımda ifade bu
yurdukları iltifatlara teşekkür ederim. Ben bu
rada, Türkiye'nin her hangi bir ili için yapa
cağım hizmeti yapmaktayım. Bingöl'e göster

miş olduğum alâka, kendilerine fazla gözükmüş 
ise şunu söyliyeyim; bu, konuya yaklaşım şek
linden ibarettir. Türkiye'nin her tarafına aynı 
vazife anlayışı ile koşacağımda bir tereddüdü
nüz bulunmasın. 

Zannederim, burada ortaya konmuş konu
ların birçoğuna cevap vermiş bulunuyorum. 

Saygılarımla lefendim. 
'BAŞKAN — Çalışma Bakam Sayın Uzuner, 

buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım : 

Sayın Sıddık Aydar'm, Bakanlığımı ilgilen
diren tenkid ve temennilerine cevabımı arz edi
yorum. Bu vesile ile âfetler dolayısıyle yurt dı
şına gönderilecek işçiler konusunda kısa bir 
'açıklama yapmak imkânını bulacağım. Bu im
kânı bana verdikleri için Sayın Aydar'a Yüce 
Huzurunuzda teşekkür etmeyi de bir görev sa
yıyorum. 

'Sayın Başkan; bilindiği üzere yurdumuzun 
jeolojik yapısı ve coğrafî şartları bakımından, 
doğal âfetlerle sık sık karşılaşıldığı, üzücü bir 
gerçektir. Bu yüzden ağır can ve mal kaybına 
uğramanın derin acısı içine düşüyor ve büyük 
maddi zararlara da uğruyOruz, Fakat, Yüce 
Ulusumuzun olağanüstü hayatiyet gücü, kısa 
sürede bu acı ve zararların yıkımlarını onara-
bilmektedir. 

'Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, 
kaya düşmesi, çığ gibi doğal ve diğer tarımsal 
âfetlerden zarar gören vatandaşlarımızın imda
dına ekonomik olanaklarımızı seferber ederek 
'koşarken, Bakanlığımın görev alanına giren 
sosyal tedbirlerle de desteklenmesini, insani bir 
ödev olduğu kadar, ossyal politikaımızın da bir 
gereği sayıyoruz. Bu anlayış içinde olduğumuz 
içindir ki, sayısı bir milyonu aşmış bulunan, 
pek çoğu işsiz vatandaşımız yurt dışında uygun 
bir işe girebilmek için, îş ve işçi Bulma Kuru
munun kapılarında sıra berklerken; biz, onlar
dan daha güç durumda olan doğal olaylardan 
ötürü hasar ve zararlara uğramış acılı kardeş
lerimizin öncelikle yurt dışına gönderilmeleri
ni sağlıyacak tedbirleri alıyoruz. 

Ancak, bu çok samimî isteğimizi ve tutumu
muzu, bizim dışımızdan etkileyen bâzı kısıtla
yıcı nedenler vardır ki, bunları Yüce Meclise 
şöyle özetliyebilirim : 
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Evvelâ yabancı işverenler, gelişmiş olan sa
nayi ve teknolojilerinin gereği olarak, vasıfsız 
işçi isteklerini, her gün biraz daha artan bir öl
çüde, daraltmaktadırlar. Bunun yanında, istem
de bulun'dukları vasıfsız işçilerin daha önce bâ
zı İşlerde çalışmış olmalarını da şart koşmakta
dırlar. Öte yandan, bu türlü basit bir çalışma 
tecrübUsi olanlardan başjka, sanayi kesiminde 
çalışmış yardımcı işçi niteliğindeki kimseleri is
temektedirler. Hal böyle olunca, felâkete uğra
mış vatandaşlarımızın, özellikle vasıfsız olanla
rına yurt dışında iş olanağı bulmakta, bizi üzen 
ciddî darlıklara ve sıkıntılara düşüyoruz. 

Öte yandan, bâzı kötü niyetli ve sorumsuz 
kimselerin, öncelik verme işinde, felâketzedele
ri - sizlerin de malûmu olduğu üzere - istisma
ra yeltenmeleri, bakanlığımı bu konuda tedbir 
almaya zorlamıştır. Bu cümleden olarak, 25 
Ekim 1971 günlü ve 7/3338 sayılı Balkanlar Ku
rulu Kararı ile öncelik verilecek durumların ve 
bölgelerin tâyini, Başbakanlığın bir genelgesi 
ile Dışişleri, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
îmar ve İskân, Çalışma bakanlıkları ile Kızılay 
'G-enel Başkanlığının temsilcilerinden, müsteşar
lar seviyelinde kurulan, Âfetler Merkez Koor
dinasyon Kuruluna bırakılmışitır. Öncelik ala
cak şahısların seçimi ise, valilerin veya vali 
yardımcılarının başkanlığında; Bayındırlık, Ta
rım, îmar ve Islkân, Köy İşleri bakanlıkları ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcile
rinden kurulu İl Hasar Saptama komisyonları
na verilmiştir. 

Hasar saptama komisyonlarının, öncelik 
adaylarının seçiminde, göz önünde tutacakları 
kriterler şöyle tesbit olunmuştur : 

1. Evi - barkı ağır hasara uğramış veya 
ürünleri yüzde 80 den çok zarar görmüş her ha
ne halkından yalnız bir kişi gönderilecektir. 

2. •Ürün ve üretim kaynaklarının en az 
yüzde 80 oranında zarar görmesi gereklidir. 

3. Binaların yıkılmış olması veya fen ku
rulları raporlarına göre ağır derecede hasar 
görmesi; yıkılmamış başka bir evi olmaması, 
genel olarak aile geçim durumunun bozuk ol
ması, yan gelirlerinin bulunmaması aranacak
tır. 

4. Hane halkından gönderilecek daha genç 
yaşta aile bireyleri bulunmadığı takdirde, gön
derme yaş sınırına yaklaşmış olanların dikkate 
alınması, yaş sınırının aşılmaması gereklidir. 

5. Ailede 18 yaşından küçük ve 64 yaşın
dan büyük nüfus sayısının çolk olması veya has
ta veya sakat kimselerin bulunması, seçmede 
tercih nedenidir. 

6. Aile halkı içinde meslekli kimsenin ol
maması da aranacaktır. 

Bu esaslara göre, 36 ilimizce düzenlenen ön
celik listeleri gelmiş olup, diğer illerinki bek
lenmektedir. 

iSaym milletvekilleri, şunu da arz edeyim 
ki; bugüne değin yurt dışına gönderilen vasıf
sız işçi sayısı, yılda ortalama olarak 40 000 ka
dardır. Bu sayı, tüm gönderilenlerin yüzde 65 
ine tekabül eder. Bakanlar Kurulu kararına 
göre; doğal olaylardan dolayı zarar görenlere, 
yaibancı işverenlerden alman işçi isteklerinden 
ancak yüzde 15 öncelik verilebildiği, vasıfsız 
işçi istemlerinin azalacağı düşünülürse, öncelik 
verilenlerin normal sürelerini bekliyenlerden 
pek farklı bir durumda olmıyacaklan takdir 
buyurulur. 

ıSayın milletvekilleri; genel durumu böylece 
açıklamaya çalıştıktan sonra, müsaade buyuru-
lursa, Bingöl'de depremden zarar görenlerin 
yurt dışına gönderilme durumları hakkında da, 
değerli arkadaşımın işaret ettiği hususta kısaca 
bilgi arz eitmek isterim. Bu durumla bizzat ve 
şalhsan ilgileniyorum. 

Bingöl Valiliği bir yazısiyle 21 Ağustos 1971 
günlü ve 653 sayılı yazı ile 683 kişilik bir ön
celik teklifinde bulunmuştur, öncelikten yarar
landırılacakların geri kalan kısmının tümünü 
kapsıyacak olan valilik ek listesi beklenmekte
dir. Bingöl'deki felâketzede vatandaşlarımıza, 
Hükümetimizin enerjik ve etkili yardımları za
manında erişmiş ve konuklandırma durumu en 
iyi bir şekilde sağlanmış olmasına rağmen, bu 
konuyu Sayın İmar ve İskân Bakanı belirtti
ler - verilen Öncelik sayısında bir kısıtlama ya
pılmamış; ekonomik durumlarını düzeltmiş 
olanların önceliklerinin kaldırılmasına ilişkin 
kararname hükmü de uygulanmamıştır. 

Deprasyon geçirmiş bir bölgemiz olarak, 
»Bingöllü vatandaşlarımıza öncelik verilenleri, 
(diğer öncelik verilen âfet bölgelerine göre rüç-
han tanınması, başka bir deyimle «öncelik ön
celiği» verilmesi, Âfetler Merkez Koordinasyon 
Kuruluna 24 Aralık 1971 günkü toplantısında 
Bakanlığım tarafından teklif olunmuş ve fakat 
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önerlımis kurulca uygun görülmemiştir. Kuru
lun bu kararının gerekçesi, istisnai işlemin ka
muoyunda olumsuz etki bırakacağı, kurulun 
ciddî ve gerçekçi çalışmalarına gölge düşürece
ği; öte yandan önceliklerin istismar edildiği, 
'Bingöl'ün konut ve aî'fcyapı tesislerinin öbür 
depraJsyon bölgelerine oranla kısa sürede mey
dana getirildiği gibi nedenlere dayandırılmak
ta ve ayrıca istihdam yaratıcı bâzı yatırımların 
'bu bölge için plânlanıp uygulanması, tavsiye 
edilmektedir. 

Bu konuda sürdürülen çalışmaları ve harca
nan çaJbaları yakından izliyorum. Hak, adalet, 
dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri içinde, optimal 
çözüntün sağlanacağına ve uygulanacağına şüp-
'he yoktur. 

ıSaym milletvekilleri; bugüne kadar .19 455 
âfete uğramış vatandaş, yurt dışında uygun iş
lere yerleştirilmiştir. Sıra bekliyenlerin sayısı 
da 64 544 kişidir. Bu vatandaşların hepsine 
(kontenjan tahsis edilmiştir, kısa sürede gönde
rilmelerine çalışılacaktır. Elbette bu, Hüküme
timizin inisiyatifi içinde kalan bir husus olmu
yor. Talep ile dengeleştirilındk suretiyle uygu
lamaya İntikal ettirileibilen ve maalesef arzu 
ettiğimiz kadar vasıfsız işçi göndermemizi en-
gelliyen durum karşılsında, vasıfsız işçi talebi
nin artırılması için de çeşitli memleketler nez-
dinde teşebbüse geçmiş bulunuyoruz, örneğin 
sön olarak, Fransa ile Hükümetimiz arasında 
yapılan temaslar, bu konuda bize ümit vermek
tedir. 

Diğer bir konuyu memnuniyetle arz etmek 
isterim. Türk - îş kuruluşu süt ve mamulleri 
değerlendirme maksadiyle 5 milyon liranın üs
tünde, belki 6 - 7 milyon liraya mal olacak bir 
telsisi Bingöl'de kurmaya karar vermiş ve bu 
tesisi de Bingöl Özel îdare'sine hibe etmeyi şim
diden temin etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; bu bölgedeki felâketzede va
tandaşlarımızın iç İstihdamda öncelikle yerleş
tirilmeleri konusu da, yatırımcı bakanlıklara 
'bakanlığı/m tarafından intikal ettirilmiştir ve 
şahsan şifahen de temas ettiğim değerli bakan 
'arkadaşlarım, bu konunun sağlanması bakımın
dan gerekli direktifleri verdiklerini ifade et
mişlerdir. Örneğin, îskenderunMa üçüncü de
mir - çelik, önümüzdeki yatırım döneminde bin
lerce işgücü istihdamı durumunda kalacaktır 
ve felâketzede bölgelerden, geri kalmış Doğn 

bölgelerinden çalışacaklara öncelik verilmesi 
hususu tarafımızdan önerilmiş ve ilgili bakan
lık da bunu mâkûl ve yerinde karşılamıştır. 

İBunu, şunun için arz ediyorum : Bu bölge
lerdeki vatandaşlarımızın maalesef vasıflı du
rumu bulunmadığı için, talep vasıfsız istika
mette gelişmediğinden, meselâ Bingöl'e verdiği
miz 10 kontenjanı dahi, o bölgenin şartlan do-
layıSiyle doldurmak mümlkün olamamış, ancak 
7 kişi vasıflı işçi bulunmuştur. Elbette o bölge
ye münhasıran vasıfsız işçi tahsisi gerekmekte
dir. 

Bu konuda yeterli bilgileri Yüce Meclise su
nabildiğimi sanıyorum. Daha ayrıntılı bilgi is-
tiyen arkadaşıma - ki lütfedip teşrif ettiler 
kendileriyle görüştük - daha geniş bilgileri ver
meye amadeyim. 

Şunu da arz edeyim ki, halen yürürlükte 
olan kararnamede teSlbit ettiğim aksaklıkları da 
kısa zamanda tashih etmelk istikametinde Hü-
Ikümetime yeni bir teklif ile geleceğim. 

Bu vesile ile Yüce Meclise saygılarımı sunu
yorum. Teşekkür ederim. 

ABDÜLKADÎR Ö2MEN (Mardin) — Efen
dim, Sayın Bakandan bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Soru olmaz. Bir kanun müza
keresi yapmıyoruz ki, soruya cevap versinler. 

ABDÜLKADİR Ö2MEN (Mardin) — Felâ-
fketten zarar görenler için bir karar alınmıştır 
ve bunlar dış ülkelere gönderiliyor. Bunlar 
kimdir? 

BAŞKAN — Mümlkün değil Sayın Özmen. 
Bu husustaki talebinizi tervioetmem mümkün 
(değildir. Çünkü, gündem dışı görüşülüyor; Sa
yın Bakan yalnız görüşene cevap verebilir. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan, bir memleketten 10 000 kişi gider, 
Ibir memleketten ise 100 kişi bile gitmez. Bu na-' 
sil olur, sehöbi nedir? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

.BAŞKAN — Çalışma Bakanlığının Bütçesi 
gelecek, o zaman sorarsınız. Yakında bütçe mü
zakereleri başlıyaoaktır, o zaman mümkündür. 

Oyunu kullanmryan sayın milletvekili var 
mı efendim? 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nm, pa-
mak ve tütün gibi, ürünlerin gayrimamul ha
liyle değil, mamul şekliyle ihracı hakkında gün
dem dışı demeci 
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BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, pamuk ve 
tütün gibi ürünlerimlizin gayrimamul haliyle de
ğil, mamul sekliyle ihracı hususunda, gündem 
dışı söz istemişlerdir, buyurunuz. 

CELÂL KARGILI (îçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri : 

Bugün başlıca ihraç ürünlerimizden olan 
pamuk ve tütünün işlenmemiş ve ham olarak 
ihracedilmesinden, ülkemiz büyük çapta ekono
mik zarara uğramaktadır, örneğin, yapılan he
saplara göre, 1 Kg. pamuğu işlenmemiş olarak 
ihracetmemize karşılık, bu pamuğu işlenmiş ip
lik olarak ihracettiğimiz takdirde, hiç işlenme
miş pamuğa nazaran döviz gelirimiz yüzde 20 
den yukarıdır. Aynı pamuğu bez olarak ihrac-
eittiğimüz takdirde döviz gelirimiz % 80 den yu
karı ve bu pamuğu mamul mal olarak ihracet
tiğimiz takdirde ise, döviz gelirimiz % 200 den 
yukarı bir seviyeye yükselmiş olacaktır. 

Yine ham pamuğu yüksek fiyatla dahi dı
şarıya ihracetsek, bu işten de ülkemizin pek bü
yük kazancı olmıyacaktır. Çünkü, bu defa da iç 
pazarlarda ham pamuk fiyatları yükseleceğin
den, pamuktan imal edilen mamul malların da 
.imalât fiyatlarında yükselme olacaktır. Böyle 
bir durum ise, hem hayat pahalılığının artışına 
sebebolacak ve hem de bu mallara karşı duyu
lan talebi azaltacaktır. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan bugün 
ülkemizde dünyanın en iyi vasıflı tütünleri ye
tişmektedir. Biz bu tütünümüzün ortalama ki
losunu 1 ilâ 1,5 dolar arasında dışarıya satmak
ta, ihracetmekteyiz. Yani, bugünkü fiyatlarla 
bir kilo tütünümüzü 14 lira ile 21..5 lira arasın
da dışarıya satmaktayız. Oysa, bir kilo tütün
den ortalama 50 paket sigara elde edilmektedir. 
Bugün ortalama bir paket sigara 5 lira öldüğü
ne göre, dçmekki, bu durum karşısında biz 50 
paket sigaralık tütünü 3 veya 4 paket sigara 
parasına dışarıya satmakta, ihracetmekteyiz. 

Diğer yandan, bulgun Türkiye'nin her tara
fında, açık seçik olarak, bir paket kaçak sigara 
750 kuruşla 10 lira arasınlda satıknaJktaJdır. He
pimiz bilmekteyiz ki, bu sigaralar çoğu kez res
mî dairelerde misafirlere ikram alarak takdim 
edilmekte, köylerimizde dahi bu sigaraların sa
tışı yapılmakta ve hattâ bâzı parlömanterleri-
miz ve bakanlarımız dahi ancak, bu tip sigara 
bulamadıkları zaman yer i sigara içmektedirler. 
Bu suretle de biz 1 kilio tütün parasına karşılık 

ancak 2 paket kaçak sigara alabilmekteyiz. Ya
ni, kilosunu 14 lira ile 21.5 lira arasında sattı
ğımız 1 kilo tütünümüzden yabancılar 50 paket 
sigara elde etmekte ve bu 50 paket sigaranın tü
tünü için ödedikleri parayı bize kaçak olarak 
sevk edilen 2 paket sigaradan geri almaktadır
lar. Türkiye'ye ne miktar kaçak sigara sokul
duğunun tam olarak hesabı henüz yapılmadığı 
için, tütün ihracından sağladığımız döviz geli
rinin, bu yolla dışarıya, geri çıkıp çıkmadığını 
da kesin olarak iddia etmek asla mümkün de
ğildir. Türkiye'de ortalama tekel imali yılda 40 
milyon kilo yani, ortalama 2 milyar paket si
gara tüketilmektedir. Bunun yanısıra Türkiye'
de lüks ambalajlı sigara sıkıntısı vardır ve bu 
sıkıntının giderilememesi de kaçak sigara tüke
timine yardımcı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir başka sorun da çay 
sorunudur. Yine ülkeıriiz, tütün gibi, dünyanın 
en iyi kalitede çay yetiştiren ülkelerinden biri
dir. Buna karşılık Türkiye ̂ de kaçak çay içimi 
ve tüketimi haddinden fazla yüksektir. Bugün 
yılda ortalama 17 milyon kilo çay tüketilen ül
kemizde, yılda 35 milyon kilo çay imal edilmek
tedir. Tekele kilosu 20 liranın üzerinde malolan 
ve piyasada 'kilosu 35 lira ile 55 lira arasında 
satılan bu çaylarımızın kilosu 3 lira ile 8 lira 
arasında dışarıya satılmakta, ihracedilmektedir. 
Öte yandan, dışarıya satılan bu çaylarımızın, sa
dece. ambalaj değiştirilerek, kaçak yoldan tek
rar yurda sokulduğu ve kilosu 100 liraya ka
dar vatandaşlarımıza satıldığı hakkında söylen
tiler mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, gerek sigara kaçakçılı
ğının önlenmesi, gerekse tütün ve pamuğun ham 
olarak ihracının durdurularak, bunların mamul 
mal haline getirildikten sonra ihraçlarının sağ
lanması ve çay imalâtının kalitesinin düzeltile
rek çak kaçakçılığına son verilmesi ve daha 
yüksek fiyatlarla çay İhracının miümkün olabil
mesi için Hükümeti âcil tedbirler almaya çağı
rır Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
8. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, ga

zetelere ilân verilerek memur alımı gayretlerine 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Amasya Milletvekili Sa
lih Aygün, «gazeteler ilân verilerek memur all
ım gayretleri üzerinde» gündem dışı söz istemiş
tir. 
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Buyurun sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; maruzatım gayet kı
sa olacaktır. 

Demokratik hür nizam içerisinde devam eden 
Türkiye Cumhuriyeti ve onun hükümetleri ma
lî mesnedi olan Bütçe Kanunu ile bu yıl için bâ
zı tedbirler getirmiştir. Bu arada, bütün ikti
darlar memur çokluğundan, fazla memur istih
damından şikâyetçi bulunmuşlardır. Bu sene 
Bütçe Karma Komisyonu, Bütçe Kanununun 15 
nci maddesine koyduğu gayet sarih bir hüküm
le, «kurumlara yukarıdaki fıkralar gereğince 
tahsis edilmiş bulunan kadrolardan 1 . 3 . 1972 
tarihinde boş olanlarla, 1972 Bütçe yılında, her
hangi bir suretle boşalanların bloke tutulması/' 
karara bağlanmış bulunmaktadır. Buna rağmen, 
maalesef görüyoruz ki, kurumlar bugünlerde 
el çabukluğu ile boş kadro bırakmamak gayreti 
içerisine girmiş bulunmaktadırlar. Nitekim, is
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin, - teknik 
eleman dışında, listeyi gösteriyorum (eliyle ga
zeteyi göstererek her gün gazetelerde neşredili
yor, ama Dünya Gazetesinde büyük bir sayfa 
memur olacağı hususundaki ilânı. Alacağı me
murları okuyorum; Genel idare sınıfı: Sekreter, 
kütüphane memuru, sekreter, âlet bakıcısı, sek
reter, kitaplıkçı, vs. vs... Bakıyoruz Tercüman 
Gazetesine, memur alınacak, Çalışma Bakanlı
ğından: Avukat, bölge çalışma müdürleri, ka
lem âmiri vs... Bakıyoruz, PTT Genel Müdürlü
ğünden; lisan bilir memur alınacak, istanbul 
Defterdarlığından, sınavla memur alınacak.. 

Çok muhterem arkadaşlarım, mesele bana 
göre çok önemli olduğundan Hükümeti uyarıyo
rum. 1972 malî yılı bütçesi 1 . 3 . 1972 den son
ra yürürlüğe gireceğine göre, bu 15 günlük süre 
içerisinde bütün kurumların memur alma gayre
ti içine düşmelerinin sebebi nedir? Hükümet, en 
kısa bir zamanda buna el koymalı, getirmiş ol
duğu çerçeve kanununa, fazla istihdam sahala
rındaki memurları gerekli aktarma imkânını bu
lacak şekilde madde koymalı, bu şekilde kaydır
malar suretiyle istihdamda bir muvazene temini
ne çalışmalıdır. 

Hükümeti uyarıyorum, bugünden tezi yok
tur. kadro vermiş olsa dâhi bu kadrolara me
mur tâyinlerini keshı olarak durdurmalı ve 
1972'den sonra, çerçeve kanun ile istihdamda 

muvazeneyi temin etmelidir. Kısaca, Maliye 
Bakanımızın belirttiği gibi, memur envanteri ya
pılmamıştır, 26 milyar lira carî masraflara, me
mur aylıklarına gitmektedir. Hem bir taraftan 
şikâyet ederiz, hem bir taraftan memur tâyinini 
hızlandırırız. Bu bakımadan Hükümeti uyarı
yorum. Hükümetin en kısa bir zamanda mesele
ye el koymasını, bugünden itibaren bu tâyinle
ri durdurmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Hamn Değerin, 
Diyarbakır ili ve İlçesi köyleri ile çiftçi borçların
dan dolayı banka idarecilerinin ve icra memur
larının tutumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Diyarbakır ili ve ilçesi köyleri 
ile çiftçi borçlarından dolayı banka idarecileri
nin ve icra memurlarının hattı hareketi hak
kında gündem dışı SÖK istemişlerdir? Sayın Ha
san Değer; buyurun ©fendim. 

HASAN DE&ER (Diyarlbakır) — Sayın 
Başkan, mulhterem arkadaşlar; Doğu ve Güney
doğu illerimizde iki aydan beri şiddetli soğuk
lar taşım ve ulaşımı aksattığı gifbi hayatı da fel
ce uğratmıştır. Devamlı kar yağışı nedeniyle 
köylülerimiz, çiftçilerimiz müşkül duruma 
düşmüşlerdir. Bu kritik devrede, Hükümetimiz
den dertlerimize çare bulması için yardımlarını 
beklerken, maalesef çiftçilerimiz, banka borç
larına konulan hacizler dolayısıyle, icra memur
larını kapılarında görmekten dolayı müteessir 
olmaktadırlar. 

Millî servetimizi değerlendiren çiftçilerimize 
şu sıralarda bu muamelenin reva görülmesi 
çiftçinin emeğinin değerlendirilmediği1 mânası
nı taşımaktadır. 

Sayın arkadaşlar, Diyarbakır ili ve ilçele
rinde borçları dolayı'siyle bankaların harekete 
geçmesi çiftçiler arasında büyük infial uyan
dırmıştır. Çünkü, takibedilen haciz yolu gay
ri insani şekilde tatbik edilmektedir. Söz ko
nusu haciz, çiftçinin her bakımdan yoksun ve 
mağdur olduğu zamana rasladığından yürekler 
acısıdır. Esasen vakitsiz tasarruflar hiçbir za
man faydalı olmamış, daJha ziyade zararlı ol
muştur. Şüphesiz ki, bu tasarruflar sadece çift
çiyi mağdur etmiştir. Köyden geliyorum, köy
lünün derdine çare arıyorum. Çünkü, her ikti
dar köylüyü kalkındıracağız ve refalna ulaştıra
cağız demiş ise de, maalesef bir türlü yaralarına 
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merhem olmamıştır. Halen, bâzı köylerimiz 
yoldan malhrum, mağara gibi evlerde yaşamak
tan, sarnıç sularını içmekten bizar durumdadır 
ve iptidai yaşamaktan kurtarılamamışlardır. 
Büyük Ata'nın «iRöylü milletin efendisidir.» 
sözünü ne zaman gerçekleştüreceğiz? Devlet 
alacaklarını taihsil etmekten alıkonulamaz. Ne 
var ki, Devlet de alacağını taihsil edeceği' za
manı bilmelidir. 

Saym arkadaşlar, çiftçiye kredi verildiğin
de, Hükümet kredi verme zamanını seçebiliyor 
da, neden alacağı zamanı seçemiyor; rastgele 
yersiz tasarruflara kalkışıp, bu yönde çiftçiyi 
perişan ediyor? Bu tutumu, bâzı idarecilerin 
partizanca ve art düşüncelerinin mahsulünden 
başka şekilde mütalâa etmek mümkün değildir. 
Beldemiz il ve ilçe köylerimde iki1 aydan beri 
1 metreye yakın kar mevcut dken ve ısının - 30 
dereceye düştüğü bir sırada çiftçi bir yandan 
ısınmak çareleri aramakta, diğer taraftan da 
öküz ve ineğini bahara nasıl ulaştıracağı kay
gısı içinde çırpınıp sabırsızlıkla Hükümetten 
yardım beklerken, tahmin etmediği bir anda 
banka hacizleri ile karşı karşıya gelerek büsbü
tün şaşkına dönmektedir. Bu nedenle borçlu 
çiftçinin şerefi ve izzeti nefsi rencide edildiği 
gibi, maddi1 külfet altımda da bırakılmaktadır. 
500 liradan 5 bin liraya kadar borcu olan çift-
çjilertin köydeki zati eşyalarına konulan haciz de, 
asgari 300 liraya vakm vasıta ve harcırah, icra 
masraflarını da eklemek suretdyle, bu da köy
lünün, borcuna ilâve edilmektedir. Böylece 
çilftçinin mağduriyetine bir yenisi dana eklen
diğinden çiftçi borcunu ödeme gücünü büsbü
tün kaybedecektir. 

Bu şartlar altında çiftçi borcunu ödemediği 
gibi manen ve maddeten çökmektedir. Zira hac
ze tevessül etmek, alacakları toplamak değil, 
çiftçilerimizi mağdur etmek gayeisüne matuftur. 
Banka idarecileri çiftçilerimizin borçlarını ödi-
yebilecekleri zamanı gayet iyi bilmektedirler. 

Bu olaylar defalarca Meclise intikal ettiril
miştir. Bu kez, Diyarbakır çiftçilerine karşı 
girişilen haciz kampanyasının mahsul zamanına 
kadar ertelenmesi için ilgili bakanlıklarca emir 
verilmesini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetimizin, çiftçi 
borçlarına bir çözüm yolu bulma zarureti hâsıl 
olmuştur. Şöyle ki; faiz miktarı anaforcunu 
aşmış olduğundan çiftçi, ödeme gücünü kaybet-

| mistir. Normal faiz haddi % 5'e indirilmek su
retiyle borçları en az 10 yılda ve 10 müsavi tak
site bağlanarak çiftçilerimizin borçlarını öde
meleri imkânı sağlanmış olabilir. Çiftçilerimize 
âzami kolaylık göstermek, azim ve şevklerini 
kırmadan teşvik etmek suretiyle millî servetimi
zin değerlendirilmesi bakımından öncelikle 
çiftçi borçlarının taksite bağlanmasına dair 
bir kanun tasarısının Hükümet tarafından en 
kıisa zamanda Meclise getirilmesinin lüzumuna 
inanıyorum. 

Bundan böyle Hükümetin dikkatini çeker, 
Yüce Meclisi sayeyle selâmlarım. 

I 10. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gay-
I dah'nın, Bitlis'in yakacak ve orman sorusuna 
I dair gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın AJbidin 
iman Gaydalı «Bitlis'in yakacak ve orman» ko-
nulsu üzerinde günldem dışı söz islteımliştir. 

I 'Kıi3a olmasını istirhamı ediyorum efendim, 
bulyuruınuz. 

AİBÎDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çilekeş Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimi
zin sorunları lâfta kalarak her fırsaüta dile ge-
toirilımielklte ve edebiyatı yapılmaktadır. Bendtemiız 
de fazla defaya giırımeden günüm'üzıön aktüel 
konusu olan, bölgemizin yakacak sıkıntısı husu
sunda bir nebze açıklamada bulunacağım. 

Yıllarldan beri Bitlis Orman işleltimeteimin, 
mlüsrilf bir mlirasyedi gibi, yerine dikim yapma
dan Bitlis ormanlarından kesim yaparak Ağrı, 
Erzurum, Hakkâri ve Van iller'innize tahsiste 
bulunduğu bir vâkııaldır. 

Türikiiyeıde olanlarımızın kotrumımaöı için 
odumun bir yalkıit olmadığı kanunla tesbit edil-
ımdışltir. AncaJk ve ancak ormanlaralmiEdaın tiopla-
nan enkaz ve ayjlkObmalardn tutuşiturufcu olarak 
kullanılması bir kanun hükmüdür. Buna rağ-
mian ormanlarılmıza, orman işk'ÜmeleTiınce yapı
lan tahr'iibatı acıklaiyaıcağım: 

Öğrenmiş olduğuim resmî donelere göre, Bit
lis Onman İşletmesinin 1988 yılı odun isitilhsali 
1112 131 Sterdir. 1969 da 119 514, 1970 te 
101 318, 1971 de 115 900 ötter odun ke Îlmiiş'tûr : 
1972 de ise. H65 500 Ster odun kesileeslkmüş. 

IBu rakamlar son 5 yılın verileridir. Yılar
dan beri süregelmekte olan bu istihsale göre, 

I Biitlis ormanlarının bugünkü fsci durumunu 
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anlajnualkitıa güçlük çeküütoez Tahribattan baş
ka bir anlam taşımayan bu korkunç Üçerim 
açıMıyaoağım kanun hükmüne tamamıen aykı
rıdır. Anız ededeğim kanun rafta unutulmuşla 
Ibenıziyor. 

Muihiterem milletvekilleri, 9 Temımıuz 1938 
gün ve 3955 sayılı Resmî Gazete ile ilân olu
nan 3473 nutaaralı Malhırıulkat Kanununu hu-
zurlari'mizda açıklamakla yukarda arz etltiğimj 
Ibeyanlarınlda haklı olduğumu ispatlamış olu-
yioruim, 

«MaJhrukal KamunU: 

Madde 1. — Nüfusu 2 binden aşağı ollmıyan 
ve belediye teşkilâtı foüluinan yerlerde aşağıda 
isimleri yazılı binaların teshininde her nevi taş
kömürü, linyit, turp gibi maden kömlüıriedyle 
kok, yan kok ve :briket gibi işlenmiş şekilleri
nin kullanıltaası mecburidir. Bu binialarda ha
vagazı, petrol, petrol müştakları ve benzerle
riyle elektrik dahi teshin vaisıltası olarak kulla-
nıliajbilir :f 

ıA) Resmî dair elerin bulundukları bütün 
IbinaJiarda Devletin, hulsulsu idarelerin ve 'beledi-
yelerin doğrudan doğruya veya iştirak suıretiy-
le işlettikleri müesseselere mahsus binalar; 

IB)' (Kuşla, polis ve şehir içindeM jandarma 
Ikaralkollantyle resmî ve hususi mıekitep, hastane, 
sanatoryum ve dispanserler; 

IC) Hükmi şahsiyeti haiz şirket ve müesse
selerle Teşviki Sanayi Kanunundan istifade 
©den veya istifade edebilecek vasıftaki müesse
selerin faaliyetlerinde kullanılan binalar...» 

(D) ve (E) fıkralarında buna benzer açık
lamalarla madde devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vâzu kanun 'bu şe
kilde açıklıkla yakıt olarak kullanılacak mevad-
dı ve kullanılacak yerleri de açıkladığı halde 
yine ilimden örnek arz edeyim; bütün kuruluş
larımızda ve meskenlerde, yalnız tutuşturucu 
olan odunlarımız yakacak olarak kullanılmış, 
kullanılmakta ve önlenmezse kullanılacaktır. 
Bu suretle de yakın bîr gelecekte ormanlarımız 
kalmıyacaktır. 

Kendilerini memleket ve millet hizmetine 
adamış olduğuna inandığım Bitlis Valisi Sayın 
Orhan Cemal Mirkelâm, Bitlis ormanlarının ar
tık kesime tahammülü kalmadığını ve bölgenin 
çok önemli yakacak sorunlarını halletmek ga
yesi ile Doğuda bir yakacak ofisinin kurulması 

için Sayın Başbakanımıza, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım ve Orman bakanlarımıza yazılı 
maruzatta bulunmuşlardır : «Van Gölü kenarın
da deniz, kara ve demiryollarının birbirlerine 
Ibağlandığı Tatvan ilçesinde Doğu ve Güney -
Doğu için yakacak ofisi kurulması» nı istiyen 
çok isabetli ve Doğu için hayati önem taşıyan 
talebine Sayın Hükümetimizden en kısa za
manda verilecek olumlu bir cevabı bendeniz de 
hassaten istirham ediyor ve bu bapta Sayın Va
limize ide teşekkürü borç biliyorum. 

Yine dönelim Mahrukat Kanununa... 
BAŞKAN — Sayın İnan, dönmesek de şunu 

bağlasak efendim... 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — 

Toparlamaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — İlinizle ilgili hususu beyan et

seniz... 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — 

Arz ektiğim hususlarla ilgili olduğu için, bugüne 
kadar tatbik sahasına konmıyan kanundan bah
sediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani, ilinizle ilgili konuyu rica 
edeceğim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — 
Peki arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, mer'i 3473 numaralı 
Mahrukat Kanununun mevcudiyetini unutma
mış olsaydık hiç olmazsa kanun tatbikçisi olan 
Bitlis Adliye Sarayının yakacağı mezkûr kanu
nun 1 nci maddesinde medbur kılınan mevaddan 
temin edilir, Bitlis Orman İşletmesine her yıl 
kâr sağlıyan orman ürünleri istihsaline son ve
rilir ve ormanlarımız da korunmuş olurdu. 

Bütün fbu yakınmalarımın, bir de acı gerçeği 
vardır : Yukarda açıklamış olduğum illere, Or
man İşletmemizin inhisarında bulunan orman 
emvali tahsis suretiyle satıldığından Bitlis ve 
bilhassa günbegün gelişmekte olan Tatvan, bu
gün yakacak sıkıntısı içindedir ve odunun tonu 
Bitlis'te 600 liraya çakmıştır. Kendi ormanları
mız, yani Bitlis ormanları, Orman İşletmesine 
kâr sağlamak amaciyle dört bir yana tahsis edi
liyor, bizler ise mahrum bırakılıyoruz. 

Bu konunun önemle tetkikini yetkililerden 
rica ediyorum. 

Sözlerimi bitirmeye çalışırken ilginç buldu
ğum bir konuya da değinmek istiyorum : Yüce 
Meclisimizin 4 . 2 . 1972 Cuma piinkü oturu
munda Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan De-
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ğer ve Erzurum Milletvekili Sayın Rasim Cinisli 
arkadaşlarımız, gündem dışı konuşjmalariyle il
lerinde çekilmekte olan yakacak sıkıntılarını 
ariz ve amik açıkladılar. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımız Sayın Devresin - not alabil
diğim kadarı ile - şu cevaplarını enteresan bul
dum : 

«Bugünkü olayların tekerrür etmemesi için 
bir dahaki mevsime şimdiden tedbir alınacağı» 
nı buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, ben de huzurlarınızda 
gelecek senieki hazırlıklar için Sayın Bakanımı
za peşin bir teşekkürde bulunayım; ama tüm 
Doğu ve Güney - Doğu 'bölgelerimiz bugün ih
mal ve tedbirsizlikler yüzünden soğuktan-kav
rulurken senei âti için vaitte bulunmak bizler 
için garip bir tecellidir. «Aç ve biilâç vatandaş
larımızın had safhada olan, yakacak sıkıntıları
nın gelecek seneki değil, bugünkü durumları ne 
olacaktır» sualine cevap bekliyoruz. 

Sözlerimi bitirirken şahsan çok sevd:ğlm ve 
saygı duyduğum değerli hemşehrim Sayın Ra
sim Cinisli geçen günkü konuşmalarının bir ke
siminde, «Şehir eşkiy alarmın cemaziyelevvelle-
rdnin Bitlis dağlarında çadır 'kurdukları» nı 
açıkladırlar. 

Beni çok üzen bu sözlere karşı, Devlet arşiv
lerimizle ispat ederim ki, Bitlis, Türkiye'mizin 
adlî ve idari olaylarının en az cereyan ettiği bir 
beldedir. Bunu gurur ve iftiharla söylüyorum. 
Sümbül, Nergis ve mor menekşelerle süslü Bit
lis dağlarında eşkiyalar hiçbir zaman çadır kur
mamıştır. 

Sayın Oinisli tevatür kabilinde açıklamışlar-
sa yalandır. Bilgi olarak surimuşlarsa yanlıştır. 
Espri yapmak istemişlerse fırtına, tipi diyarı 
olan, ayazın kol gezdiği Palandökenlerin soğu
ğundan da daha soğuk bir espri yapmışlardır. 

Asil ve kahraman serhat şehrimiz Erzurum'
un sinesinde yetişen mert dadaşımız Sayın Ci-
nisli'den tavzih bekler, Yüce Meclisi hürmetle 
selâmlarım. 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
.şeref aylığı bağlanmış bulunan bâzı madalya sa
hiplerinin maaşlarının geriye alınmasına dair de
meci. 

BAŞKAN — «Şeref aylığı bağlanmış bulu
nan bâzı madalya sahiplerinin maaşlarının ge
riye alınması» hususunda Sayın işgüzar gün
dem dışı söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

9 . 2 . 1972 O : 1 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

1005 sayılı Kanunla, İstiklâl Mücadelesine 
iştirak eden şerefli gazilere, İstiklâl Madalyası 
alan kahramanlara 300 lira şeref aylığı bağlan
dığı hepimizin malûmudur. 

İstiklâl Madalyasını, bu kanunun meriyetin
den önce savaşta ya da savaştan sonra alanlara 
ödenmekte olan aylıkların, firar veya kıtaya 
geç »geldiği iddiası ile verilmemesi, verilmiş 
olanların da geri alınması için icra yolu ile ma
hallî mal müdürlüklerine talimat verildiği acı 
bir gerçektir. 

Yaşları 70 ve daha fazla olan insanların mâ
ruz kaldığı bu acı muamele, onların Devlet ve 
millet hizmetine besledikleri saygıyı zedelemek
te, kendilerini zor duruma sokmaktadır. 

Firar edenlere,, kıtasına gelmiyenlere o za
man nasıl madalyalar verilebilirdi? Zamanın 
imkânsızlıkları, yol, vasıta yetersizliği, sağlık 
koşullarının çok kctü olması nedeni iledir ki, 
'kıtalarına geç gelenleri mâkul görmek zorunlu-
ğu, 1 - 2 ıgüii kıtasına geç kalmanın firar sayı-
lamıyacağı katiyetindedir. Şayet bu gecikme fi
rar sayılsaydı zamanın kıta komutanları ve bir
likleri bu madalyaları bunlara verebilirler miy
di? Bağırlarında mermi yarasını nişan olarak 
taşıyan, vücutlarında düşman mermisi saklıyan, 
varlıklarının bir parçasını vatan toprağına ka
tan, kanlariyle memleketin dağını taşını cö
mertçe sulayan İstiklâl Harbi gazilerine, ma
dalya sahibi bu şahıslara ödenen aylıkların 
geri alınması gerçekten onları yeise düşürmek
te, bir kısmı takibe mâruz kaldıktan sonra hay
siyet ve onurlarına yediremedikleri bu durum 
karşısında vefat etmiş bulunmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Boyabat'ta şa
hit olduğum bir olay; yaşları 70 in üzerinde bu
lunan insanlar, mâruz kaldıkları icra yoluyla 
takibat dölayısiyle ellerinde ipler olmak üzere 
mal müdürüne müracaat etmekte, «Bizi asm, 
fakat Devletin verdiği bu parayı, biz zaten ve
remeyiz, zorla almadık ki istiyorsunuz bizden» 
diye onlara yalvarmaktadır. 

İstiklâl Mücadelesinde vatan sathına bağır
larını siper eden bu gazilere hayatlarının son 
günlerinde maddi ve mânevi sıkıntı vermek, 
onları asla altından kalkamıyacakları bir duru-
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ma düşürmek, Türk Milletinin tarihine ve onu 
yaratanlarına karşı duyduğu 'kadirşinaslık ve 
Ibağlılik duygulariyle katiyetle telif edilemez, 

Kanunların meydana getirdiği karışık du
rumları, bu memleket için hayatını -c amerce har
camış olanların evlâtlarına ve gazilerine yükli-
yemeyiz. Onların çekeceği eza ve cefa gelecek 
nesillere memleket müdafaasında hazin durum
ların ortaya konacağı katiyetini verir. 

Bu bakımdan, bize memle'ketiimizde hürri
yet ve zafer bahşedenlere 'bir minnet ve bir şük
ran borcumuz olduğunu unutmamalıyız. 

Şeref aylığının kesilmesi zaten kâfi bir mah
rumiyet sayılmalıdır. Kaldı ki, gazileri en mü
reffeh, en rahat şekilde yaşatnıaik mazimize bağ
lılığımızın bir değer hükmü olmalıdır, olacaktır. 

1005 sayılı Kanunun meriyetinden sonra ma
dalya almış olanlardan firar nedeniyle aylıkları 
kesilmiş olanların ödenmiş aylıklarının geri alın
maması hakkaniyete uygun olacak. Gazileri ha
yatlarının sonunda altından 'kalkamıyacakları 
'bir zorluktan, bir mükellefiyetten (kurtarmış 
olacaktır. Kaldı ki, madalyayı Millî Savunma 
Bakanlığı vermiştir, onlar zorla almamıştır. Bu 
durumda olanları aybkları kesilmiş olsa bile, 
hiç değilse ödenenlerin geri alınmaması ye böy
lece hayatlarının sonlarına gelmiş olan bu gazi
lerin Devletçe tâkibedilerek insanlı'k ve gazilik 
onurlarının zedelenmemiş olması yoluna gidil
mesi en iyi yol olacaiktır. Bu 'bir insanlık borcu 
ve millî vazifedir. Yetkililere duyurur, hepinize 
saygılar sunarım. 

12. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'tn, bâzı köylere bağlanan cereyanların kesil
mesi konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bâzı köylere bağlanan cereyan
ların (kesilmesi hususu üzerinde gündem dışı Sa
yın Esat Kemal Aybar söz istemiştir, buyurunuz 
efendim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bir konuyu yüksek huzurlarınıza getirmek 
istedim, gönlüm Sayın Enerji Bakanının da (bu
rada hazır olmasını dilerdi, Her halde yapaca
ğımız konuşma yine kendilerini harekete getire
cektir kanisiyle söz istedim. 

Efendim, Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinde 
Çağ Çağun Hidro Elektrik İşletmesi vardır. Bu 
işletmeden bütün kazalarımız elektrik enerjisi 

aldığı gibi cijvar vilâyetlere dahi enerji gönde
rebilir bir kapasitededir. 

Şimdi kazalarımızın bir çoğuna elektrik cere
yanı verilmiştir. Bu arada Ömerli ilçemizin 
dlebtrik tesisatı yapılmış ve cereyan, hat Ye
şilli denen bir köyden geçmiştir. Yeşilli köyü 
Mardin'in 10 Km ötesinde 5 - 6 bin nüfuslu bir 
köydür. Elektrik direkleri o köyün hudutları 
içerisinden geçmiştir. Bu arada zamanında uy
gulanan bir proje ile hattın geçtiği büyük mer
kezlere de küçük çapta trafolar konmak sure
tiyle cereyan verilmekte idi ve birçok köylerin 
de bu şekilde tesisatı yapılmıştır. 

Bu arada, Ömerli Belediyesine giden cere
yanın güzergâhında olan 5 - 6 bin nüf udu Ye
şilli köyüne de elektrik tesisatı yapılmış ve mil
yonlar harcanmıştır. Yeşilli köyünde belediye, 
ortaokul, 3 ilkokul, sağlık ocağı, jandarma kara
kolu, tarım kredi kooperatifi ve birçok tesisler 
vardır. Bir nevi ikaza durumundadır, nüfusu 
da belki bugün 6 - 7 binin üstündedir, ama son 
sayımda 5 - 6 bin civarında idi. 

Devletin harcadığı milyonlarla kurulan Ye
şilli köyünün elektrlik şebekesi iki sene önce 
bitmesine rağmen, Ömerli Belediyesi muvafakat 
etmiyor diye bu cereyan bir türlü bağlanama-
maktadır. Ömerli Belediyesi bu hattın sahibi
yim, bunu kendi paramla yaptım der, para ister 
paranın miktarını bilmez. Yeşilli Belediyesi bu 
parayı vermek ister, vereceği borcu bilmez, onu 
da veremez, 

Bu hukukî durumda hiçbir ihtilâf da yok ki, 
'bir belediye diğer bir belediyeye bir bağışta bu-
lnnsun tezini savunan da yok. Ancak, bu hu-
îkukî formaliteler teşekkül edemiyor diye Dev
letin milyonlariyle kurulan şebekeye r ağman, 
elektrik cereyanının bağlanmamasını neye yor
mak mümkün? Şahsan ben bunun karşılığını 
bir türlü bulamıyorum. 

Durumu ilgili Bakanlığa ve kuruma arz et
tik. Kurum Bakanlıktan istizan etti ve Bakan
lık bu hattı Devletleştirme programına aldığını 
beyan ederek elektrik cereyanının bağlanması 
için gerekli emiri verdi, cereyan da 4 gün önce 
bağlandı. Bu kere bâzı milletvekili arkadaşla
rımız particilik gayretiyle Türkiye Elektrik Ku
rumuna müracaat ederek bu elektriğin kesilme
sini talebetmişler ve bu durumu Başbakanlığa 
kadar da götüreceklerini ve şikâyet edeceklerini 
de beyan etmişler. 
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Arkadaşlar, particiliği bu kadar 'basit konu
lara intikal ettirmenin lüzumu yoktur. 6 bin 
nüfuslu bîr köy elektrik alacaktır, Ömerli Be
lediyesi Başkanı Beyefendinin arzusu olmadıkça 
Devletin milyonları orada yatacak ve cereyan 
bağlanmıyacaktır ve üstelik de, bâzı milletvekili 
arkadaşlar gidecekler bağlanmış olan cereyanın 
kesilmelini de istiyecekler. Ben buna inanama
dım ve Türkiye Elektrik Kurumu Başkanına bu 
durumu sordum, bana maalesef doğruladı ve 
«Doğrudur. Elektrik cereyanının kesilmesi için 
tana müracaatta bulundular; fakat Bakanlık 
emridir» diyerek mütereddit bir cevap verdi. 

Arkadaşlar, binnetice Devletin parasıdır bu. 
Devletin milyonlarının yattığı yerde bir şahsın 
arzusunun Önceni olamaz. Elektrik nakil hattı 
gibi önemli bir konuda özel mülkiyet mevzuu 
olamaz. Aslında bu hattın belediyelere mal edil
mesi yanlıştır. Onların mülkünde olsa bile, bu 
onlara hiçbir zarar vermiyecek, bir hakkın suiis
timali mahiyetinde olacak. Bu tatbikata müsa
maha etmemelerini rica ediyorum. Aksi halde 
Ömerli Belediyesi hiçbir şey kazanmıyacak, üs
telik .6 bin nüfuslu bu kadar resmî tesisleri olan 
köy elektriksiz kalacaktır. Bunu hiçbir surette 
mantıkla bağdaştırmanın imkânı olmadığı gibi, 
modern hukukla da izah etmenin imkânı yok
tur. 

Durumu Sayın Enerji Bakanının dikkatine 
arz ederim, saygılarımla. 

13. — Devlet Bakam Doğan Kitaplının, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Kayseri 
Milletvekili Enver Turgut, Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur, Sivas Milletvekili Enver Ako-
va, İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Amasya Mil
letvekili Salih Ay gün, Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer, Bitlis Milletvekili Abidin İnan 
Gaydalı, Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve 
Mardin Milletvekili Esett Kemal Aybar'ın gün
dem dışı konuşmalarına cevabı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı, buyurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
geçen celsede talebim vardı. 

BAŞKAN — Bana vâki olmadı efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bana izah edi-

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

10 arkadaşımızın gündem dışı görüşmelerini 
takib&ttim. Bunlardan 2 arkadaşıma burada bu
lunan ilgili bakan arkadaşlarım cevvap verdiler, 
Ben, konuşmacıların değindiği meselelere bildi-
ğiım kadariyle cevap vereceğim, diğer kısımla
rını ise, ilgili bakanlıklara tabiî ki intikal etti
receğim. 

Ancak, bir durumu ifade etmeye mecburum.. 
Arkadaşlarımın bir kısmı bugün nedense pek 
hırçındılar ve Parlâmentoya yeni usuller de ge
tirdiler; bakanları istenmiyen adam ilân etme 
gibi. Bunu anlıyamadim, sebebini anlamak da 
mümkün değil. Parlâmentoda meseleler müna-. 
kaşa edilir, bakanlar bildiklerini söylerler, şayet 
Parlâmento bunları tasvibetmezse bunun yolları 
vardır. 

Anlaşılıyor ki, arkadaşlarım yenilik icadet-
mek istediler ve bunu da burada ifa ettiler. 

Şimdi sırasıyle arkadaşlarımın değindiği hu
suslara kısaca arzı cevaibedeceğim. 

Sayın Yılmaz Alpaslan arkadaşımızın konuş
masını nasıl değerlendirmek lâzım diye çok dü
şündüm yerimde. Bir hukukî mesele belli ka
nun çerçevesi içinde yürütülmüş. Arkadaşımız 
şahsan takifoettiği bu meseleyi, takipçilerini de 
balkona getirerek, burada benim anlıyamadığım, 
anlamamın mümkün olmadığı ifade tarziyle vaz'-
ettiler. 

Ben neticeyi daha vazıh olarak Enerji Ba
kam arkadaşımın ağzından buraya getireceğim. 
Ama ifade tarzından da anlaşılıyor ki, mesele 
tamamiyle kendi zihniyetinin dışında bir davra
nışın burada izahından ibarettir. 

Sayın Enver Turgut arkadaşımız, evvelce 
gündem dışı bir konuşma yaptığını, hâlâ bunun 
neticesini istihsal edemediğini ifade ettiler ve 
bundan yakındılar. Mesele doğrudur; fakat 
kendilerinin de gene ifade ettiği gibi, hukukî 
değişik görüşlerin ımevcudolduğu bir meseledir. 
Nitekim bu sebeple Danıştaya kadar gidilmiştir. 
Bu takibin ışığı altında elbet ki, haklar yerine 
getirilecektir. 

Enver Akova arkadaşımız konuşmasında, 
söylemek istediğinin dışına taştı. Burada defa-
atle müzakere edilen meseleleri tekrar söyle
mekte fayda buldu ve lüzumsuz yere başka isim
leri de bu konuşmasına karıştırdı. Bellidir Hü
kümetlerin programları ve icraatları. Hükümet 
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programının burada müzakeresi sırasında bu 
husus enine - boyuna münakaşa edildi, tasvip 
eden ve efcmiyen arkadaşlarımız oldu ama, neti
cede bir karara varıldı. 

Ancak, Sayın Akova arkadaşım şayet Bütçe 
Komisyonu müzakerelerini takibetmiş olsalardı 
öğreneceklerdi ki, tesbitine çalıştıkları aksaklık 
üzerinde orada da durulmuş ve bunun tashihi 
için Millî Eğitim Bakanlığınca müspet kanaatte 
bir hazırlığa girişilmiştir. 

Sayın Muallâ Akarca arkadaşımız Tekel Ba
kanının verdiği cevabın dışında tütün ile afyonu 
karıştırdılar ve afyon meselesi üzerinde durdu
lar ki, bu mesele de burada enine - boyuna mü
nakaşa edildi; bir defa da değil, birkaç defa 
münakaşa edildi ve mesele anlatıldı. Mesele kı
saca şudur: Türkiye bir ahdin içindedir. Buna 
gere Türkiye'de afyon üretimi tahdit edilecek
tir. Hükümet bu tahditten Türk çiftçisinin za
rar görmemesi için ne lazımsa o gayretin. için
de olmuştur. Bunu burada da defaatle ifade 
etmiştir. Bu çalışmalar da bugün süratle devam 
etmektedir. Gayemiz bir tazminat halinden çı
karıp, oradaki çiftçiye bunu devamlı gelir ge
tirecek, aynı veya daha yüksek seviyede gelir 
getirecek bir nizamı tenis etmektir. 

Sayın Kargılı arkadaşım hangi iktisadi espri 
içinde olduğunu anlıyanıadığım, pamuğu, tütü
nü, çayı işliyerek mi, işlemiyerek mi satsak (mü
nakaşasını yaptılar. Herkes ister M mallarını 
işlesin satsın. Türkiye'de büyük bir pamuk is-
taıhsaü var. Dünyada Türk pamuğunu ariyan 
sanayiler de var. Türkiye'de, şunu da ifade et
mek gayet mümkün ki, büyük bir dokuma sa
nayii de var. Türkiye, memnuniyetle ifade et
mek lâzım ki, gitikçe pamuğu mamul olarak 
satma yolunda süratle ilerlemektedir. 

Bunlar bir günde, birkaç yılda hemen halle
dilecek meseleler değildir ama, Türkiye'de pa
muk üzerine tekstil sanayiinde, bütün arkadaş
larım bilirler ki, büyük vüsatta gelişme vardır. 
Mamullerini Avrupa piyasalarında satma imkân
larını da süratle bulmaktadırlar. 

Efendim, «Tütünü 14 liraya, 21 liraya satıyo
ruz, beş liradan da sigara satıyoruz, Elli paket 
sigara da bir kilo tütünden yapıldığına göre, 
öyleyse tütünü 250 liraya satmamız lâzım», gibi 
bir esprinin içine girdiler ve dediler ki, «Kaçak 
sigara da 7,5 liraya gidiyor.» 
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Kaçakçılıktan sıkıntımız var, bunu inkar et
mek mümkün değil. Ama, huzurunuzda bu me
seleyi eniine - boyuna müzakere etmek için öner
geler de var. O zaman, sade tütünü değil, hay
vanından belki sair maddelere kadar kaçakçılık 
muamelelerini ve nasıl önlenebileceği hususunda 
kıymetli tenkid ve telkinlerinizi tesbit imkânını 
bulacağız. 

Ancak, kendilerinin Söyledikleri gibi 7,5 lira 
falan da değil. Bahsettikleri sigaranın tanesi 
serbest piyasada 175 kuruş falandır. Avrupaya 
giden arkadaşlarımız gümrüksüz yerlerde bunu 
tesbit etme imkânını bulmuşlardır. 

Mesele, karaborsa fiyatla akborsa fiyatını 
karşı karşıya getirip bundan bir netice çıkar
maya müsait değildir. Teknik bakımdan mese
leyi bu şekilde rekabet içinde mütalâa etmeye 
de müsait değildir. 

Salih Aygün arkadaşımız ilk bakışta çok 
haklı gibi görünen bir meseleye temas ettiler. 
«Bir taraftan personelin fazlalığından şikâyet 
ederiz, bir taraftan da gazetelerde imtihanla me
mur alınacağına dair ilânlar tesbit ederiz.» 

Malûmuâliniz, 657 sayılı Kanun ve 1327 sa
yılı Kanunla Devlet memuriyetine imtihan usu
lünü getirdik ve yavaş yavaş müesseselere yay
gınlaştırmaya çalışıyoruz, bu usulü. Esasında 
bundan memnun olmak icaJbeder. Hattâ bütçe
de bana, bunu ne zaman tüm müeseseselere iblâğ' 
edeceksiniz diye bir de sual vâki olmuştu. 

Ancak, bir bakıma da acaba yeni memurlar
la dolduruyor muyuz kadroları, bu şikâyetlere 
rağmen? Suali akla geliyor. Biliyorsunuz ki, 
Kadro Kanununa göre, kadrolar Maliye Bakan
lığının ve Personel Dairesinin ayrı ayrı tetkikin
den geçtikten sonra Bakanlar Kuruluna geli
yor ve müşterek kararname ile müesseselere in
tikal ediyor. Bu tetkik, o müesseselerin ihtıiya-
cının değerlendirilmesi manasınadır. 

Ayrıca bir mesele de var; Kadro Kanununu 
çıkardığımız zaman, yine yüksek malûmlarınız, 
o anda boş olan bütün kadrolar otomatikman 
torba kadroya geçîA. Yani, meselâ bir kazada 
nüfus memurun var, ayrılmış o sırada, tekaü-
dolmuş veya vefat etmiş, o anda boş olduğu için 
otomatikman torba kadroya döndü. Şimdi, nü
fus memuru istihdam etmemek mümkün değil. 
Bu bakımdan bu gibi kadroları torba kadrodan 
yeniden o yerlere ilâve ettik ki, imtihanların bü
yük kısmı bu boşlukları doldurmak için ve bir 
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kısmı da yeni gelişen müesseselerin, ki, meselâ 
Hidrobiyoloji Enstitüsü bir mosaldir, Türkiye'de 
deniz mahsûlleri potansiyelini tesbit etmek için 
tür çalışmaya ihtiyaç vardır, onu temin etımek 
bakımından kurutLuşu takviye kadrolarından 
ibaret idi. 

Sayın Hasan Değer, sanki Ziraat Bankası 
Diyarbakırlı çiftçileri boğazlryormuş gibi bir 
ifadede bulundular. Takdir edersiniz, icrayı ta
kibat, vâdesinde borcun ödenmemesinden sonra 
müracaat edilen bir yoldur. Ziraat Bankasının 
içinde 18 sene bulunmuş bir arkadaşınız olarak 
şunu da söylyeyim ki, Ziraat Bankası, takiba
tında çiftçiyi üretim bakımından dumura uğra
tacak şekilde bir takibatın içinde olmaz, olma
mıştır ve olması da mümkün değildir. Çünkü, 
gayesine aykırı hareket etmiş olur. Ancak, Borç
lar Hukukunda bâzı mes'eleler vardır; müruru 
zaman meselesi vardır, bunların kesilmesi mec
buriyeti vardır. O bakımdan bâzı takibat ola
bilir, tebligat olabilir, icra safhasında kalabilir 
ama zannetmiyorum ki çiftçinin elinde imkân 
olmıyan bir devrede Ziraat Bankası çiftçiyi ımal-
lannı satma pahasına borcunu ödemek için taz
yik etmiş olsun. Bunu bir ihbar telâkki ederek, 
şu anda Senatodaki bütçe müzakereleri dolayı-
siyle aramızda bulunamıyan Bakan arkadaşıma 
önemiyle mütenasip olarak intikal ettireceğim. 

Çiftçi borçlarının taksitllendirilme meselesi 
çok yakın zamanda huzurunuzda kanun olarak 
müzakere edildi ve Türkiye'de zaman zaman 
çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi yolunda ka
nunlar çıktı. Bunun bir tanesini de zannederim 
1,5 yıl önce Parlâmentomuzda, istediğimiz sevi
yede veya altında ama Parlâmentonun tasvibet-
tiğiı bir şekilde çıkarma imkânını bulduk. Sık 
sık bu imkânın kullanılması borç ödemede bir 
ihmalin sebebi olduğunu da ifade etmek zorun
dayız. 

Bunu bâzı idarecilerin partizanca tutumuna 
başladılar. Hiçbir kimseye böyle bir tutum 
fayda getirmez, öyle ise hiçbir idareci de bunu 
partizan niyetle kullanma yoluna sapmaz, bu 
mümkün değil. 

Sayın Abidin inan Gaydalı bir taraftan ya
kacak olarak odunun Irallanılmamasını savun
dular, sonra da Bitlis ormanlarının kendi bölge
lerine tahsisini istediler. 

Tabiî bunda bir çelişme var; demek odunu 
Bitik'te yakacak olarak kullanmak mümkün 
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ama diğer yerlerde tutuştıırucu olarak kullan
mak müminin gibi bir mâna çıkardım bundan. 
Tabiidir ki, takdir edersiniz, ormanların kesimi 
t i r nizam içinde yapılmaktadır. Amenejman 
plânı diyorlar, ben yakından ilgili olmadığım 
için bülmem ama çok kullanıldığı için söylüyo
rum, senelik kesim kabiliyeti yapılıyor. Hattâ 
tek tek tesbit ediliyor ve keseliyor. O balomdan 
ormanların, Orman Bakanlığı yoluyle kesimi ve
ya ortadan kalkması, benim kanaaitimce, müm
kün değildir. 

Sayın Hilmi işgüzar arkadaşım çok kere bize 
de imıîikal eden bir hususa temas ettiler. Takdir 
edersiniz buradan bu memlekete hizmeti geçmiş 
vo İm memleketi bize bağışlamış kimselere şe
ref aylığı namı altında bir kanun çıkardık. O 
zamanki tahmin ve tesbitlerimMn çok üzerinde 
çıktı, bu adet. Türkiye 'de kayıtlar muntazam 
olmadığı için bu gibi sakıncalar ortaya çıktı. 
Eskiden madalya verilmiş olanlar değil, sonra
dan verilmiş olanlarda bâzı sakıncalar çıktı. Şu
belerindeki kayıtlarla kütükteki kayıtlar ara
sında bâzı mübayenet tesbit edildi ve bunlar ha
kikaten istenmiyen bir takibata bizi mecbur bı
raktı. Ancak bu mesele üzerinde, büyük şikâ
yetler sebebiyle, Hükümetimiz de durmaktadır. 
Ayrıca MJÜIÎ Savunma Bakam ve Maliye Baka
nına bu durumu intikal ettireceğim. 

Sayın Esat Kemal Aybar iyi bir mevzua do
kundular. Sıkıntımız bütün arkadaşların isteği; 
köye elektrik getirme. Ancak şikâyetleri Hükü-
metiten çok kendi arkadaşları arasındaki müna
sebete ait. O bakımdan ben o tarafına dokun
madan bu meselenin ne yolda yürütüldüğü hu
susunda kendisine çok kısa zamanda bilgi verme 
imkânını bulacağımı sanıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Açık oyunu kullanmıyan milletvekili var 

mı?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

14. — 13 .7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 
1972 Pazar günü yaplıacak belediye mec
lis üyeleri, belediye başkanları, il genel meclis 
üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclis üyeleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimle
rinin ertelenmesi hakkında kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlarından beşer üye 
alınmak suretiyle teşkil edileuek bir Geçici Ko-
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misyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı Do
ğan Kitaplı'nın, önergesi (1/601, 4/258) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan Ki
taplı tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayılı ka

nunlarda değişiklik ypaılması ve 4 Haziran 1972 
Pazar günü yapılacak belediye meclis üyeleri, 
belediye başkanları, il genel ımeclis üyeleri, 
köy muhtar ve ihtiyar meclis üyeleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin 
ertelenmesi hakkında kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu içişleri, Adalelt ve Anayasa ko
misyonlarından beşer üye alınmak sureliyle teş
kil edilecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hususunu arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Samsun 

Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Devlet Bakanının tezkeresinde 
yazılı kanun tasarısını görüşmek üzere beşer ki
şiden müteşekkil bir Geçici Komisyon kurulması 
hususu talebedilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Üni
versite ve yüksek okullarda «çift öğretim» sis
teminin uygulanması için gerekli tedbir ve çare
leri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi. (8/42) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş bulunan bir genel görüşme isteği var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün üniversiteye başvuran 100 bini aşkın 

öğrencinin ancak 35 bini üniversiteye girebilme^ 
olanaklarıma kavuşalbilmiştiır. Bu durumda, 70 
'binden faızla genç öğrenci açıkta kalmıştır. Gü
nümüz koşullarında bu gençlerin tümü askere 
giıdsmiyeeıeklerinıe ve belirli bir m salhifbd ollasnı-
yacaklanma göre; 70 bin aiflieyi ilgilsndiıren, 
böylece 1 ımıilyona yakın insanın sorunu hailine 
galen bu fcanıgrenllenmıiş yarayı tedavi etmek 
Hükümetin başta gelen görevReriınıdenıdiiır. Ana
yasamızın 50 nci maddesi, «Halkın öğretim ve 

eğitim ihtiyaçlarını sıağılama Devleltin (başta ge
len. 'ödavlerindenidir» demesine rağmen, Hükli-
me'tiin halen bu işe el ajtımaıması da Anayasa ge
reği, bir 'ödevi yenilime getiremeyişinim açık bir 
örneğidir. 

Bu soruna, eğittim reformu gecrçıekleıştiırilin-
oeye kadar, ıgiinümıüz koşullarında tek çözüm 
yolu, üniiversdıtie vle yüksek okullarda «çift öğre
nim» sistecmıiniiîi uygulanmıaısı olacaktır. Bu yol, 
hem, açıkta kalan öğır̂ ncilieırıe okuma olanakları 
sağlayacak, ham ,de öğretim kadrolarındaki tı
kanıklıkları ıgıldeıneıcıeıMıir. Aynı zamanda" bu 
yolla planlanmanın öngördüğü hedefe ulaşmak 
için gerskli insanıgücüne biran önce salhibolma 
imkânına da kavuşulacaktır. Nihayet bu yolla, 
özel yüksıek okulların devletleştıirülmesinıden 
sonra ortaya çıkan öğrenciler aleyhine duruım-
lamn da çözümlenımeısi fırsattı yarıaJtılmış ola
caktır. Ancak bu uygulama geçmişte bu soru
na çözüm bulmak için istanbul thıiversiıtıesinin 
bâzı faküîtıelertinde, A. ü. Dil ve Tarif Coğrafya 
FakültiEraiınde vs istanbul Tıeıknik 'ümiıveırâitesiıu-
de, üniversiifcıe yöneltirlerinin ve öğretim üyelile
rinin feragaıt ve fedakârkklariyle uyıgulanımıası-
na başlanılan ve olanalksıshklar ve plansızlık ne
deniyle başarısızlığa uğrıyan gece eğitillmıi böçi-
mlujdıe anlaşılmamalıdır. 

Bu fconudıaki görüşılıemindEn yaıranlanjmak 
amaciyle kendileriyle ıgörüşltüğümüz, Ankara 
Üniveırtsajtesi rektıcırü Prof. Tahsin öagüç, İstan
bul Üniversiteli rektörü Prof Naızım Teırzioğlu, 
Ege üniversitesi rektörü Prof. Yusuf Vardar 
ile Ankara üniversitesi Huikuk Fakültesi De
kanı Prof Erol Canöeıl, Diil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dekanı Prof. Şıerıafeıtıtin Tuman, Tıp 
Fakültesi Dekana Prof.. Lûtfi TaJt ve Ziraat Fa
kültesi elski Dekanı ve nimldıiki •Tanım Bakanı 
Prof. Nıecmıeıtitin Sönmıez de aşiağıdaki görüşte 
birleişmıişlerdir. 

«Bu sorun, üniveorısıite ve yüksek okullarda, 
çift öğrenim» sAsteıınıinin uygulıanımasıiylıe çözüm-
lemeibilir. Aıncıaık, bu sıMemıin uygulanması pal-
yatif tedbirlere değil, Hükümetçe sağlam te-
ınueUere dayandınlimıaMır. Bu amaçla, Hükü-
msıt öğrettim üyelerimin ve (gerekli personeli kad
rosunun temini ilıs buınllıaınn ödenek ve diğer 
ihtiyaçftannı karşılayacak kanuni tedbir ve ça
releri bıılmaılıdır.» 

işte bu koşullar atanda, bu soruna bir çö
züm yolu bulmak amaciyle, üniversite ve yük-

— 656 — 



M. Meclisi B : 37 9 . 2 . 1972 O ; 1 

sak okullarda «Çdıît öğrenim» siısiteıminiin uygu
lanmasını temıin için gerekli tedbir ve çareleri 
tobit etmek yönümden Anayasaınım 38 nci mad
desi gereğince bu konuda bir genel görüşme 
açılmasını iars ve tekM ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Say un Kargılı'nın genel görüş
me açılması isteğimi haşvi 'öniergesi 'Geme! Kuru
lun bilgilerine arz olunmuştur. 'Gündeimdeki ye
rini alıp sırası geldiğinde görüşülecclkîıir. 

16. —= Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş'-
in, Türk deniz ticaretinin ve ticaret filosunun 
geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/96) 

BAŞKAN* — ıSaym Alpa3İaın Türkeiş tarafın
dan verilmiş bulunan bir genel görüşme isteği 
vardır, okutuyorum efendim. 

5 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

özü : Denüzciliik ve Gemi inşaa 
Endüstrisi üzerinde Meclis araş
tırması hakkında. 

Üç tarafı denizlerle çevrili bulunan memle
ketimizin ticaret ve ekonomide süratle kalkın
ması ve Millî Savunmamızın güçlenmesi deniz
ciliğe büyük önem vermekle mümkündür. Tür
kiye İmparatorluk devrinde denizci bir millet 
olmayı başarmış ve bu sayede çok büyük refah 
ve güc sahibi olmuş idi1, fakat daha sonraları 
her sahada olduğu gibi bu konuda da büyük 
bir gerilemeye uğramıştır. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri denizciliği
mizin geliştirilmesi için çok şeyler söylemiş ise 
de bu güne kadar pek az şey yapılmıştır. Tür
kiye'nin ithalât ve ihracatını kendi ticaret filo-
isuyla yapabilmesi başlılbaşımıa büyük bir döviz 
tasarrufunu sağlıyacak bir konudur. Bundan 
ayrı olarak milletlerarası ulaştırma ve ticaret 
faaliyetlerine katılmanın memleketimize sağlı-
yacağı faydalar pek çoktur. Denizciliğin geliş
mesinde gemi inşa endüstrisinin memleketimiz
de kurulması büyük önem taşır. Bu yönde 1963 
yılındanfoeri Devlet Plânlama Teşkilâtı, 5 er yıl

lık plânlara ve senelik programları çok isabet
li tedbirler koymuş olmasına rağmen hükümet
lerce bu tedbirlere önem verilmemiştir. Birinci 
Erim Hükümeti istifa etmezden önce, deniz ti
caret filomuz için dış memleketlerden 250 000 
DW tonluk gemi satmalınacağını ilân etmiş ve 
bunu, büyük kalkınma hamlesi olarak nitelen
dirmişti Satmalınması öngörülen gemiler sade
ce tersanelerimizin inşa kapasitelerinin üstüne 
çıkan 100 000 - 200 000 bin tonluk gemiler ol
mayıp bunlar arasında tersanelerimizin yapabi
leceği birçok küçük gemiler bulunmaktadır. 

Hükümetin dışardan gemi satmalıma yerine 
yurdumuzda gemi inşa endüstrisini hızla gelişti
rerek bu yolla ticaret filomuzun kalkındırılması 
yararlı olacaktır. Dışardan milyonlarca döviz 
vererek gemi satınalınmaya gidilmesi Devlet 
Plânlama Teşkilâtının 9 yıldan beri yaptığı 5 er 
yıllık plânlara ve yıllık programlara aykırı bu
lunduğu aşağıdaki incelemeyle açıkça görül
mektedir. Şöyle ki : 

1963 - 1967 Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nının 1963 yılı uygulamasında gemi inşa sana
yii hakkındaki tedbirleri şöyle sıralamıştır. 

1. Gemi ithalâtı durdurulacaktır. Ancak 
gemileılin yurt içinde yapılmıyan parçalariyle 
ekonomik bakımdan zaruri olan ve memleketi
mizde yapılamıyan özel tip gemiler ve tanker
ler ithal edilecektir. 

2. Gemi inşaat kurumu kurulacaktır. Bu 
kurum kuruluncaya kadar ilgili kurumların. 
katılmasıyle kurulacak kordinasyon komisyonu 
gemi inşa işini yönetecektir. 

3. Armatörlere yurt içinde yapılacak gemi
leri satınalmalan için inşaattan başlamak üzere 
kredi sağlıyacak mekanizma kurulacaktır. 

4. Kayıt ve sınıflandırılma müessesesinin 
kabul edeceği gemi inşaatı kontrol sistemi ku
rulacaktır. 

Plânın 1964 yılı uygulamasında da : 
1. Gemi inşaatını teşvik ve finansa etmek 

üzere Denizcilik Bankası kaynaklarından des
teklenmek suretiyle bir gemi- inşaatı kredi fonu 
tesiis edilecektir. Gemi inşaat siparişleri bu fon
dan finan&a edilecek, siparişlerde gevcâ bedeli
nin belli bir oranının sipariş veren tarafından 
sağlanması göz önünde tutulacaktır. Dış ülke
lerde, yurdumuzda gemi inşaa ettirmek isteyen
lere dünya piyasasına uygun şartlarda kredi 
sağlanacaktır. 
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2. Gemi onarımlarının yurt içinde yapıl
masını sağlıyacak tedbirler araştırılacaktır. Bu 
konuda 3339 sayılı Kanunun hükümleri de in
celeme konusu içine alınacaktır. 

3. Gemi inşaat kurumu kurulması çalışma
larına devam, edilecek, mevcut tesislerin işbir
liği sağlanarak gemi inşaatına başlanacaktır. 

4. Yabancı gemilerin onarımı için gümrük 
güçlükleri giderilecek ve gerekli kolaylıklar sağ
lanacaktır. Serbest saha rejiminin uygulana
cağı bir tersane ayrılması veya kurulması ko
nusu araştırılacaktır. 

5. Gemi inşaa sanayiini geliştirmek ve ih
raç imkânları sağlamak üzere, yabancı serma
yeden yararlanılması imkân ve yolları üzerinde 
çalışmalar yapılacaktır. 

6. Büyük bir imalât potansiyeli ve yetişmiş 
elemanlara sahibolan Denizcilik Bankasının 
ter'saneleri özellikle büyük gemiler yapımına 
yönelecektir. 

1905 yılı uygulamasında da : 
1. (Gemi inşaat kredi fonuna) Yurt içi ge

mi inşaatını finanse etmek için 30 milyon lira: 
İhraç edilecek gemiler için 15 milyon liralık 
kaynak sağlanacaktır. 

2. Doğu Marmara bölgesinde tersane yer
lerinin seçimi Mart 1965 e kadar tamamlana
caktır. Bu konuda ilgili belediyeler sorumlu ba
kanlıklarca yapılacak çalışmalara katılacaktır. 

3. (Mîllî Savunma Bakanlığı döner sermaye 
kanunu ve bununla ilgili yönetmelik daha geniş 
imâlat imkânı verecek şekilde değiştirilecektir. 

4. Denizcilik Bankası dizel motorları dışın
da kalan gemi makinalannın imalini Mart 1965 
sonuna kadar inceliyecek ve sonucu Devlet 
Plânlama Teşkilâtına bildirilecektir. 

1966 yılı uygulamasında da : 

a) Gemi inşaat kredisi fonuna yurt içi1 

gemi inşaatının finanse etmek için 55 milyon 
lira sağlanacaktır. Bu 55 milyon lira finans
manı : 

1. Bütçeden doğrudan doğruya yapılacak 
transferlerle ve, (a) (Gemi inşaat kredisi fo
nu) nun 20 mülyon liralık kısmı bütçeden sağ
lanacaktır. 

h) Geriye kaftan 35 milyonun büyük bir 
kısmı Hazine aracılığiyîe karşılıklı paralardan 
az bir kısmı da Emekli Sandığı ve İşçi Sigor

taları gibi tasarrufçu kamu kuruluşlarının ti
cari bankalardaki vadeli mevduatından bu fo
na aktarılmak yoliyle sağlanacaktır. 

2. Hazine aracılığiyîe sağlanacak düşük 
faizli kredi imkânlariylte sağlanacaktır. 

Ib) Gemi inşaat sanayii yeni gelişmekte 
olan bir sanayi koludur, özellikle hem mad
de olarak büyük ölçüde saç ve köşebent kul-
lianılmaktadır. Bu hamjmaddelerin yurt içinde 
imalâtına baş'lanmasından önce ithal edilen
lerden Gümrük Vergisi muaf tutulmak sure
tiyle sanayinin, gelişmesi teşvik edilmiştir. 
Ancak Ereğli Demir - Çelik mamullerinin fiya
tının ithal malı esas fiyatlarından yüksek ol
ması bu sanayinin gelişmesini güçleştirmekte
dir. 

Gemi inşaat sanayiinin gelişmesini önleyi
ci 'bu hususun giderilmesi yolunda gemi in
şaatında kullanılan saç ve köşebent fiyatla
rının ithal malı fiyatları seviyesine indiril
mesi imkânlları IMart 1966 ayına kadar Mali
ye, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları tarafın
dan araştırılacak ve süratle uygulanacaktır. 

c) Deniz ticaret filosunun uzun vadeli en 
ıaz 10 yıl için ihtiyacı tesbit edilecek bu ihtiya
cın karşılanması konusunda bir üretim prog
ram hazırlanacaktır. Bu programın hazırlan-
masnda Deniz Kuvvetleri Kumandanlığına ait 
tesislerden faydalanma imkânları da araştı
rılacaktır. 

Birinci Beş Yılık Plânın 1967 yılı son uy
gulamasında da: 

a) Gemi yapımını finanse etmek amacıy-
le kurulan (Gemi İnşaat Kredisi Fonu) 1966 
yılı program tedbirlerinde öngörülen yollarla 
55 milyon liraya çıkarılacaktır. 

b) Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.O. ile bir
likte gemi inşa edenlere ihtalât fiyatları se
viyesinde yerli saç ve köşebent sağlanması 
imkânlarını 1967 Mart ayı sonuna kadar araş
tırılacaktır. 

c) Tersaneler araamda işbirliği sağlıya-
rak kapasiteden daha iyi yararlanmak ama-
ciyle gemi inşasiyle ilgili kamu ve özel sektör 
kuruluşları arasında Ulaştırma İBakanlığı yö
netiminde bir gami yapımı koordinasyon kuru
lu kurulacaktr. 
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d) Denizcilik Bankasına bağlı tersanele
rin ayrı bir kuruluşta toplanması 1967 yılmda 
gerçekleştirilecektir. 

1968 - 1972 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının 1968 yılı uygulanmasında da; 

a) Gemi inşaat kredi fonu plan dönemi 
içindeki talep durumunu da dikkate alınarak 
•artırılacaktır. Bu kredilerin verilme şartla
rı ve faiz miktarı yeniden gözden geçirile
cek talep sahibini yurt içi gemi inşaatına çe
kecek en uygun sekile getirilecektir. 

ıb) Gemi inşaat seviyesinin gelşmesi göz 
önünde tutularak 3339 'sayılı Kanun yeniden 
gözden geçirilecektir. 

c) Yurt içinde gemi inşa ettirme hakiki 
ve hükmi şahıslara bu gemilerle yapılacak 
taşımalarda teşvik edici vergi hükümleri uy
gulanacaktır. 

d) Kamu sektörü transferlerinin Deniz
cilik Bankasından bağımsız bir kuruluş hali
ne getirilmesi dönemin ilk yıllarında gerçek-
leşttiriiliecektir, 

1969 yılı uygulamasında da : 

a) 1969 yılında yatırımına başlanacak olan 
Pendik tersanesi projesine öncelik verilecek
tir. 

b) Tuzla-da kurulacak özel sektör tersa
nelerine her türlü teşvik imkânları sağlanacak
tır. 

c) Mevcut ve kurulacak tersanelerle özel 
sektör tersaneleri için. gerekli eğitilmiş iş
gücü ihtiyacını karşılamak ve gemi inşıa sana
yiindeki modern teknolojileri izleyip millî ge
mi inşaa sanayii bünyesine adapte etmek ama-
ciyle Denizcilik Bankası T.A.O. nın koordina
törlüğünde ve ilgili kuruluşların katılmasiy-
le bir önçalışmıa yapılacak ve çalışma sonu
cunda alınması gereken tedbirller tesbit edi
lecektir. 

1970 yılı uygulamasında da : 

a) Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Pendik tersanesi Sanayi 
Bakanlığı bünyesinde bir İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilecektir. Bu konuylo ilgi
li mevzuat değişikliği yıl içinde hazıılanıp 
Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilecektir. 

b) Tersanelerde gemi inşa hızını düşü
ren gemi motor ve aksamının zamanında ithal 
edilmemesi durumunu önlemek üzere kotalar

da yeterli miktarda döviz ayrılacak bu mal
ların ithalâtı ile ilgili işlemler kısaltılacak ve 
basitleştitfüeeefctir. 

c) Gemi inşaatında kullanılmak ithal yo-
liyle sağlanması zorunlu olan gemi motoru ana 
yardımcı makinalar ile diğer teçhizat damga 
resmi ve benzeri vergilerden muaf tutulacak
tır. 

d) Tersanelerde yeni üretim metotları ve 
yeni bir 'organizasyon uygulanması konusun
da çalışmalar yapılacaktır. 

e) Gemi inşaatı ve gemi inşaat tesisleri 
için uygun şartlarla yeterli kredi 'sağlanacak, 
'kredilerle ilgili işlemler kısaltılacak ve basit
leştirilecektir. 

f) ıGemi inşaası için verilecek kredilerde 
inşaa halindeki bu gemiler teminat olarak ka
bul edilecektir. 

g) Denizcilik Bankası bünyesindeki ima
lâtçı kuruluşların bağımsız bir ünite haline ge
tirilmesi için yapılması gereken çalışmalar hız
landırılacaktır. 

1971 yılı uygulamasında da : 

a) Denizcilik Bankası T. A. O. tersanelerin
de ileride âtıl kapasite hâsıl olmıyacak şekilde 
kesin bir iş programının hazırlanmasını temin 
için siparişlerin yurt içi ve dışından temini bu 
siparişlerle ilgili projelerin yapılmasını veya 
yaptırılmasını ve yurt dışımdan getirilmesi lü
zumlu malzemenin ittlhali için zamanımda hare-
kate geçilmesini sağlıyacak bir büro Denizcilik 
Bankası T. A. O. nda kurulacaktır. Denizcilik 
Bankası bünyesindeki imalâtçı kuruluşların ba
ğımsız bir ünite haline getirilmesiyle büro bu 
üniteye bağlanacaktır. 

ib) Yerli ve yabancı müteşebbisleri teşvik 
edecek tedbirleri ihtiva edecek şekilde bir (Ye
ni gemi ihracatını teşvik ve tanzim yönetmeli
ği) hazırlanacaktır. 

c) Denizcilik Bankasında merkezi plân ve 
konstrüiksayon bürosu kurulacak ve tersaneler-
deki bu hususta yetişmiş elemanlar bir araya 
getirilecektir. 

d) Zaman kaybını önlemek üzere Tuzla ter
sanesi altyapı çalışmaları ile birlikte üzerinde 
yapılacak tersanelerin inşaatlarına başlanabil
mesi için gerekli tedbirler almamaktır. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının yapılmasını 
öngördüğü tedbirlerin çok az bir kısmının ya
pıldığı mühim bir kısmının da her sene uygula
ma plânlarında yeniden tekrarlandığı görülmek
tedir. 

Bu tekrarın nedenleri ile keza aşağıda arz 
edeceğim diğer hususların da etraflı bir araş
tırma konusu olacağı kanısındayım. 

Deniz ticaretinin milletlerin refahına ve eko
nomik gelişmesine yardım eden en büyük fak
tör olduğu bütün dünya ülkelerince kabul edi
lip bu yönde büyük çabalar harcanırken bugün 
filomuzun yetersizliği sebebiyle ithalât ve ihraca
tımızın ancak cüz'i bir kısmı kendi gemilerimizle 

1. Tüılk gemileri tarafından % 30 taşıma 
Döviz gelirleri 

Türk gemilerinin yapacakları taşımalardan 
navlun döviz geliri 

US $ 26 063 000 
Yabancı gemilerin Türk limanlarına bıraka
cakları dövizler. 

US $ 6 221 000 
Toplam döviz geliri 

Ü1S $ 32 884 000 
Böylece ödemeler dengesi açığı 54 765 000 
dolar (821 475 000 Tl.) 
olmaktadır. 

Bu açık meselenin ciddiyetini ve araştırma 
zaruretini ortaya koymalktadır. 

2. Memleıketimizin kamu tersaneleri yapı
lan yatırımlarla bütün gemi ihtiyacımızı karşı-
lıyacak kapasiteye ulaştığı halde işsizlikten ve 
plansızlıktan çarkların ancak % 10 - % 25 ve
rimle döndüğü söylenmekt'edir. 

3. 1965 yıllarında MAN, Burmaister, Sul-
zer firmalarından motor fabrikası kurmamız 
için lisans anlaşması yapılmasına teşebbüs edil
mişti, bu teşebbüsün akim kaldığı söylenmekte
dir. 

4. Yakın zamanlarda Pendik tersane&i in
şaatının durduğu söylenmektedir. 

'5. Her sipariş Ulaştırma, Sanayi, Maliye ve 
'Dışişleri başkanlıklarındaki labirentlere girip 
sürünmekte sonra da istanbul'daki fiyat tesbit 
Ikomisyonuna gitmektedir. Buna bir de gümrük: 
formaliteleri .eklenirse aradan geçen zamanda 
dış piyasa fiyatlarının değiştiği söylenmektedir. 

9 . 2 . 1972 O : 1 

taşınabilmeıkte yabancı filolara ödemek zorun
da kaldığımız navlunun yıllık ortalama tutarı 
çok yüksek meblâğlara ulaşmaktadır. Bu meb
lâğ dış ticaret açığımızın önemli bir kısmını içi
ne almaktadır. Türkiye son 5 yıllık devrede it
halâtının ortalama % 20 sini ihracatının % 36 
sini - ithalât ve ihracat toplam ağırlığının 
% 31,2 sini kendi filosuyla taşımaktadır. Filo
muzun gelişmesi malî avantajların yanı sıra mil
lî güvenliğimizin de önemli bir unsuru olduğu 
düşüncesiyle gemi inşaa sanayiine gerekli önem 
verilmelidir. Bir araştırmacının ifadesine göre 
1071 senesi navlun farkı şöyledir. 

(Döviz giderleri 

'Türk gemilerinin yabancı limanlarda bıra
kacağı döviz. 

US $ 7 9919 000 
Yabancı gemilerle yapacakları taşımalardan 
dolayı ödenecek navlun dövizi 

'US $ 62 212 000 
Filo açığının gerektirdiği dövizler 

-US $ 17 438 000 
Toplam döviz gideri 

US $ 87 649 000 

6. Dışardan gemi satmalmması ile ilgili 
döviz transferleri tereddütsüz yerine getirildi
ği halde, Türk transferlerinde yapılacak gemi
ler için lüzumlu malzemelerin döviz transferleri 
bir türlü zorluklarla engellendiği söylenmekte
dir. 

7. 3339 sayılı Gümrük Vergisi Muafiyet 
Kanununun 1 . 3 . 1970 günü süresi bittiğin
den yürürlükten kalkmıştır. Bunun yerinle Res
mi Gazetede ilân edilen hükümlerin bugünkü 
ihtiyaca cevap vermediği söylenmektedir. 

8. 933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi uygulan
makta olan gemi inşaa kredi fonunu gümrük
ten kaldırmıştır. Bunun yerine aynı faydayı te
min edecek bir hüküm getirilmediği söylenmek
tedir. 

!9. Deniz ticaret filomuz ve gemi inşaat en
düstrisi ile ilgili kanunların tüzük, kararname, 
yönetmelik, genelge ve tebliğlerin sayılarının 

— 660 — 



M. Meclisi B : 37 9 . 2 . 1972 0 : 1 

çokluğu karşısında mevzuatla ilgili nisanların, 
fazlaların ve engelleyici hükümlerin tesbit edi
lerek hukukî yapıdaki aksaklıkların giderilme
diği söylenilmektedir. 

10. Netice olarak görülmektendir ki, bazı 
konular vuzuha kavuşturulmuş büyük bir kıs
mı ile sahipsiz bir durumdadır. Bu vaziyet kar
şısında gemi inşa eridüstrîsi ile ticaret filomuz 
ve bunlara uzaktan, yakından tesiri olan büyük 
problemlerin bir envanteri yapılmalı, Türk eko
nomisinde deniz ulaştırmasının yeri ve önemi 
memleketimizin üç tarafının denizlerle çevrili 
olması karşısında gün geçtikçe artmaktadır. 
Arz ettiğim bu sebeplerden ötürü Yüksek Mec
lisin araştırmaya karar vermesini arz ve rica 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş 

IBIAŞKAN — Sayın AlpaJslan Türkeş tara
fından verilmiş buluman genıel götfülslme önerge
si Geme! Kurulun bilgilerine anz edilmiştir. 
Gündemdeki yerimi alacak ve saralsı geldiğinde 
görüşülecektir. 

Açık oy sonuçlarımı arz ediyk>ru!m. 
İstanbul Teknik thıiverisitesi 1971 yık Bütçe 

Kanunuma bağlı cetvelde değişiklik yapı taş ı 
hakkımdaki kanun taisaraısımın açık oylalmaısına 
244 sayım mliilleltivıdkilli) katılmış; 238 kalbul, 6 ret 
oyu kullanılmış; yeterli slayı sağlanmış ve ta
sarı kamumlalşmıişltır. 

flflekel Genel Müdürlüğü 1971 yıllı Büütçe Ka
nununla bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

1. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğ-
lu'nun, 1965 - 1970 yılları arasında komünizm 
propagandası yapma gerekçesiyle toplatılan ki
tap ve haklarında dâva açılan kuruluş, dernek 
ve şahısların adedine dair soru önergesi, ve Ada
let Bakanı Suat Büge'nin yazılı cevabı (7/653) 

haftadaki kanun taısansmnın açık oylamasına 
2415 sayın milletvekilli katılmış; 237 kabul, 7 
ret, 1 çekimser oyu kullanılmış; yeterli sayı sağ
lanmış ve tasan kamumlaiftomaişitır. 

11971 yılı Bülfcçe Kanunuma bağlı (A/1), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

• ihıaJklkmnıdaJki kanun teklifimin açık oylamasına 
242 s'ayım milletvekili katılmdş; 235 kalbul, 6 
net, 1 çekimser oyu kullamilmış; yeterli sayı sağ
lanmış ve teklif kanunlaşmıştır. 

1971 yılı Bültçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapiDması halkkındalki kanun tasara 
sının açılk oylamasına 244 sayın milletvekili ka-
. tılmış; 237 kalbul, 6 ret, 1 çekimser oyu kullanıl-
amiş; yeteri siayı sağlanmış ve tasarı kamumlaiş-
mıhtır. 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Tu
rizm Bankası Kanununun bâzı maddeleırinim de-
ğ%tiriJjmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 235 sayın milletvekili katılmış; 228 ka
bul 7 ret oyu kullanılmış; yeterli sayı sağlan
mış ve talsarı Millet Meclisinice kabul edinmiş
tir. 

Genel görüşmeye geçtiğimiz takdirde, bir 
grup yetkilisinin görüşmesine yeıtecek kadar 
çalımıma süremiz kalmadığından 11 . 2 . 1972 
Cuma günlü siaalt 15,00 te toıplanmak üzene Bir
leşimi kapatıyiorulm. 

(Kapanma ıSaaiti : !H8,25) 

Millet Meclisi Yüce (Başkanlığıma 
Aşağıda sorulan hususlarım Sayın Adalet 

Bakanı tarafımdan yazılı olanak cevaplandırıl
masına delâlet touyuruiknasımı saygılarımla rica 
ederim. 23 . 7 . 1971 

Kayseri Milletvekili 
Hayrettin Nakilboğlu 

M — M f »• 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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I. - 1965 - 1070 yıllarımda (her yıl ayrı, ay
rı,) : 

1. — Tercüme ve telif olarak kaç basılı eser, 
•dergi ve broşür hakkında komünizm propogan-
dası yapma gerekçesi ile toplatma kararı ve
rilmiş tir? 

2. — Kitap, dergi ve 'broşürlerle komünizm 
propogundası yapmaktan kaç kişi, dermek ve 
kuruluş hakkımda dâva açılmış ve karara bağ
lanmışı :r? 

8. — T. O. Kanıınunun 103 ncü maddesi ge
reğince kaç kişi, demek ve kuruluş hakkında, 
lâikliğe laykın tutum, fiil veya neşriyattan do
layı dâva açılmış ve karara bağlanmıştır? 

4. — T. C. K. nun 141, 142 ve 146 ııcı mad
deleri gereğince kaç ikisi, dermek, kuruluş hak
kında dâva açılmış ve karara bağlanmıştır? 

5. — T. C. K. nun 162 nei maddesi uyarınca 
kaç şahıs, demek vs kuruluş hakkında dâva 
açılmış ve karara bağlanmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 18 . 1 . 1972 

Caza iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 2608 

Konu : Kayseri Mil
letvekili Hayrettin Na-
kiboğlu'nun soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü 13 . 8 . 1971 gün ve 7/653 - 4118/31098 
sayılı yazıları. 

b) 21 . 8 . 1971 gün ve 38675 sayılı yazı
mız. 

1965 - 1970 yılları arasında komünizm pro
pagandası yapma gerekçesiyle toplatılan basılı 
eser, dergi ve broşür miktarı il© gereik bu suç
tan, gerekse T. C. K. 146, 162 ve 163 ncü mad
delerine (muhalefetten haklarında dâva açılan 
dernek, kuruluş ve şahıs adetlerinin bildirilme
si hususunda Kayseri Milletvekili Sayın Hay
rettin N&kiiboğlu tarafımdan Bakanlığımıza yö
neltilmiş bulunan yaızıh soru önergesinin oe-
vapian!dıniajbilmje!sini teminen, keyfiyet Ağır 
Ceza Cumhuriyet savcılıklarından sorulmuş ve 
alınan osevalbi yazılar mründerecatından; 

9 . 2 . 1972 0 : 1 

hakkında komünizm propagandası yapıldığı id-
diasiyle toplatma kararı verildiği, 

1. — 1965 yılında 7, 1968 yılanda 8, 1967 yı
lımda 13, 1988 yılında 29, 1909 yıhnda 31 ve 
1970 yılında 45 gaisetıe, ıdergi kitap ve broşür 

2. — Bininci bentte belirtilen fiillerden do
layı; 

1 1965 yılımda açılan 12 kamu dâvasından 11 
inin, 

1966 yılında açılan 21 kamu dâvasından 19 
unun, 

1967 yılında açılan 29 kamu dâvasından 26 
sının, 

1968 yılında açılan 48 kamu dâvasından 24 
ünün, 

1969 yılında açılan 52 kamu dâvasından 15 
inin, 

1970 yılında açılan 123 kamu dâvasından 8 
imin, kanara bağlandığı, 

3. — Türk deaa Kanununun 163 ncü mad
desi gereğince, 

1965 yılında açılan 88 kamu dâvasından 86 
sının, 

1986 yıhnda açılan 74 kamu dâvasından 72 
sinin, 

1967 yıhnda açılan 81 kamu dâvasından Q6 
şmın, 

1968 yılında açılan 46 kamu dâvasından 35 
inin, 

1989 yılında açılan 30 kamu dâvasından 23 
ünün, 

1970 yılında açılan 70 kamu dâvasından 31 
*inin, 

Karara bağla-oıdığı, 
4. — Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 146 

ncı maddeleri gereğince, 

1965 yılında açılan 11 kamu dâvasından ta
mamının) 

1968 yılında açılan 41 kamu dâvasından 35 
inin, 

1967 yılında açılan 51 kamu dâvasından 36 
sının, 

1968 yılında açılan 88 kamu dâvasından 42 
sinin, 

1969 yılında açılan 95 kamu dâvasından 40 
inin, 

1970 yılında açılan 147 kamu dâvasmdan 23 
ünün, 

Karara bağlandığı, 
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5. — Türk Ceza Kanununun 162 nci madde
si gereğince, 

1965 yılında açılan 1 kamu (dâvasının, 
1966 yılında acılan 6 kaımıu dâvasından 5 

inin, 
1969 yılında açılan 3 ikamın dâvasından 2 

sinin, 
1970 yılanda açılan 6 kamu dâvasından 3 

ünün, 
Karara 'bağlandığı; 1967 ve 1968 yıllarında 

kamu dâvası, açılmadığı, anlaşılmıştır. 
Keyfijyeıtıin önerge sahibine büldirülııneısıine 

delâlet buyrülmasımı aaygılanmla arz e'deırim. 
Prof. Dr. Suat Bilge 

Adalet Bakanı 
2. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-

nun, İstanbul Veteriner Fakültesinin nereye ku
rulacağına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/690) 

"Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutları
nızı saygılarımla arz ve rica ederim. 2 . 9 . 1971 

ıSüleyman Mutlu 
Afyon Milletvekili 

İstanbul üniversitelerine bağlı olarak bir 
Veteriner Fakültesi kurulması için gerekli' bi
naların yapımına başlanmıştır. Bu nedenle; 

1. Yeşilköy Hava alanı yanında 7 000 000 
Tl. sarfı ile yapılan binaların inşaatı niçin dur
durulmuştur? 

2. Hava limanının genişletme Plânı 1961 
yılında başlandığına göre Veteriner Fakültesi, 
niçin Hava Limanı yakınına seçilmiştir? 

3. İnşaatı tamamlanmak üzere olan bu bi
nalar ne olacaktır? 

4. Bu plânsız, hesapsız ve istikbalden yok
sun inşaatın sorumluları kimlerdir? 

5. Bu duruma göre Veteriner Fakültesi 
nereye kurulacaktır. 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 21/891 4 . 2 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/690 - 4331/33031 

sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, İs-
tanibul Üniversitesi Veteriner Fakültesıinin nere
ye kurulacağına ilişkin 2 . 9 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin oevaJbı iki nüsha olarak eklice 
sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, İstan
bul Üniversitesi Veteriner Fakültesinin nereye 
kurulacağına ilişkin 2 . 9 . 1971 tarihli yazılı 

BOTU önergesinin cevabıdır 

Millî • Eğitim Bakanlığı kanalı ile isbanlbıü 
Üniversitesinden alınan bilgiye göre; 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'-
nin, Bakırköy Şevketiye Mahallesi, 30 Pafta, 
393 ada, 22® parsel sayılı sahada inşası için 
gerekli müsaade; Bayındırlık Bakanlığı Hava 
meydanları ve Akaryakıt tesisleri inşaat reisli-
ğince verilmiş ve Fakülte binası birinci kısmı 
inşaatının ihalesi 1967 yılında yapılmıştır. 

Bilâhara, Bayındırlık Bakanlığı ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı müsteşarlığınca, 1980 yılın
da inşası öngörülen Yeşilköy Hava Limanı ikin
ci Kuzey - Güney paralel pisti dolayiısiyle, ha
len temeli atılmış bulunan binaların tamamlan
ması, ancak yeniden ihale yapılmaması bildiril-
miş'tir. 

Federal Almanya Sağlık Bakanlığının, Ha
va Limanları hakkında yaptırmış olduğu geniş 
bir araştırma ve bu araştırmaya istinaden de 
yine Federal Almanya Meclisinin 1971 yılında 
kalbul ettiği uçak sesleri ile mücadele Kanunu
nun 2 nci maddesiyle uçak sesleri 67 desiibel dâ
hilinde tesirli ve zararlı olarak kalbul edilmiştir. 
Bu sahalarda hastane, okul, fakülte binası ile 
huzur evleri yaptırılması katiyetle yasaklan
mıştır. Ayrıca Zürih Politeknik Enstitüsü ve 
'Münih Hava Alanı Araştırma Merkezi yetkilile
rine göre uçak pistlerine 1,5 ve 2 Km. den fazla 
yaklaşılması mahzurludur. 

En son uluslararası standartlara uygun şe
kilde 1980 yılına kadar tamamlanması öngö
rülen Yeşilköy Hava Limanı genişletme plânın
da Veteriner Fakültesi 3 numaralı piste 60 met
re mesafeye düşmekte, aynı zamanda rezerv 
plânın içinde kalmaktadır. 

Bu durumda sadece kaba inşaatı yapılmış 
olan 3 blok 10 milyon lira sarfı ile ikmâl edil-
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se bile, bu Fakülte için hayati ehemmiyeti haiz 
diğer blokların yapılmaması sebebiyle Fakülte 
olarak hizmete girebilmesi mümkün olamayacak
tır. Kaldı M, paralel pist inşa edildiği zaman, 
bu 3 blok takriben 60 metre mesafede kalacak, 
böylece sadece ses malhzuru değil çarpma teh
likesi de bahis konusu olacaktır. 

Halen Yeşilköy Hava Limanındaki yolcu 
Sayisı çjok yüklü olup gün geçtikçe de hızla 
lartmaktadır. Çok yakında, tasarlandığından 
daha fazla, bir gelişme kaydedecek olan Yeşil
köy Hava Limanı civarında çok geniş bir alanı 
rezervde tutmak gerekmekte ve 198*0 yılında 
mezkûr liman için 1,5 milyardan fazla yatırım 
yapılması düşünülmektedir. Bu itibarla, 1980 yı
lında yıkılacağı bilinen bu binaların Veteriner 
Fakültesi olarak kullanılmasına imkân görüle
memektedir. Veteriner Fakültesi binalarının 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, imar 
ve İskân Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının mutabakatı ile istanbul - Bakırköy 
Avcılar Köyünde satınalınnıış olan arazide inşa 
edilmesi kararlaştırılmış olup arazinin jeolojik 
ve jeo'teknik etütleri yaptırılmaktadır. 

Yakında inşaata başlanacaktır. 
Prof. Dr. Nilhat Erim 

Başbakan 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, emekli memur ve işçi çekleri ödemelerin
de, Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi tarafından 
gerekli kolaylığın - gösterilmesine dair soru öner
gesi, ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı 
cevabı. (7/728) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Ticaret 

ve Sanayi Bakamı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırılmasma müsaadelerinizi saygılarım
la dilerim. 25 . 10 . 1971 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Sorular : 
1. '29 . 10 . 1970 tarihinde verdiğim öneri

me, Bakanlığınızın iç Ticaret Genel Müdürlü
ğünün kanisiyle 28 . 12 . 1970 tarih ve 27262 
sayılı cevabında, - emekli memur ve işçi çekleri 

Not : Bu soru önergesine ilişik dokümanlar 
kesafeti sebebiyle yayımlanamamıştır. 

Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen Zon
guldak'ta Münteşir Haber Gazetesinin 13.10.1971 
tarih ve 1962 sayılı nüshasının 2, 3, 4 ncü sü
tunlarında, nezaket kaidelerini içine alan ve 
gerçekleri de belirten yazıda; bir yıl evvelki 
acının aynen devam ettiğini, fakat yaptığımız 
ödemelerinde gerekli kolaylığın gösterilmesi ve 
ödemelerin daha çabuk yapılması hususlarunda 
şubeye talimat verildiği tarafıma bildirilmişti. 
duyurunun nazara alınmadığını, Hükümetin var 
olmasına rağmen genel müdürlerin vatandaşla
rın cefa çekmelerinden âdeta zevk alırcasına, 
idarede icrayı yanılttıkları bir daha gerçekleş
miştir. 

Bu hazin ve emekliler için cefalı halin de
vam edip etmiyeceğinin ve alınacak tedbirlerin 
nelerden ibaret olduğunun; 

2. Birinci maddede bahsi geçen yazımdan 
sonra sayın genel müdürlüğün Zonguldak şube
si müdürlüğüne kolaylık sağlayıcı talimatları 
nedir? Bu talimata rağmen emeklilerin çekleri
nin ödenmesindeki sıkıntının devamından ha-
ıberleri olmuş mudur? 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2)/80O 

Banka, ve Kredi 
IKonu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in yazılı soru 

önergesi Hak. 
21 . 1 . 1972 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ibareli 1 . 11 . 1971 gün ve 7/728, 4576/35211 sa
yılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, T. 
0. Ziraat Bankası mahallî şubesince yapılan 
emekli memur ve işçi çekleri ödemeleri esnasın
da fazla izdiham olduğu ve ödemelerin gecikti
ği hakkındaki yazılı soru önergesi ilgisine bi
naen adı geçen Banka Genel Müdürlüğüne in
celettirilmiştir. 

Alman 6 . 12 . 1971 gün ve 356570/1335 sa
yılı yazıda; 

1. Bütün, emeklilerin 3 aylıklarını derhal 
ve ayın 1 nci günü almak istedikleri, 4 000 emek
linin maaşlarının bir-iki gün içerisinde öden-
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meşinin (ilgili evrakların imza tekemmülü, hü
viyet teslbiti, yoklamasının yapılıp yapılmadığı
nın incelenmesi, kasada para sayısı v. s. gilbi iş
lemler sebebiyle ve bilhassa şubeleri binalarının 
istiap haddi yetersizliği de nazara alınırsa) 
mümkün olmadığı, bu durumun yalnız Zongul
dak şubelerine münhasır bulunmadığı, 

2. IBu defa mezkûr şubelerinde deneme ma
hiyetinde olmak ve muvaffak olunduğu takdir
de bu durumdaki sıkışık şubelerinde de tatbik 
edilmek üzere, bilûmum emeklilere birer sıra nu
marası verilerek her tam günde Sosyal Sigorta 
emeklilerinden 400, T. 0. Emekli Sandığı emek
lilerinden 200 kişiye ödeme yapılması ve kime 
hanigi gün ödeneceği hususu mahallî gazetede 
yayınlaımmakla beraber şube binasının münasip 
bir yerine de ilân şeklinde asılması, bu suretle 
emeklilerin tamamının maaşlarının en geç 10 
gün içerisinde ödenmesinin temini cihetine gi
dildiği ve bu hususta adı geçen şubelerine de 
gerekli talimatın verildiği, 

'Bildirilmiştir. 
Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

4. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1965 -
1971 yılları arasında İçel köylerine ne miktar 
yardım yapıldığına dair soru önergesi, ve Köy 
İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevabı. 
(7/730) 

Ankara, 25 Ekim 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

1. 1965 - 1971 yılları arasında Köy İşleri 
Bakanlığınca İçel köylerine tahsis edilen pro
jeye dayalı yardımların, miktarı ne kadardır? 

2. 11969 - 1970, 1970 - 1971 yıllarında özel 
idareler aracılığiyle hanigi köylere ne miktar 
yardım yapılmıştır? 

3. Bu dağıtımın ve yerlerine kullanılıp kul
lanılmadığının denetimi yapılmış mıdır. Bu da
ğıtım hangi değer yargılarına ve önergeye gö
re yapılmaktadır? 

T. 0. 31.1.1972 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 173-00832 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 11 . 1971 gün ve 7-730/4588-35272 

sayılı yazı. 
1965 - 1971 yılları arasında Köy İşleri Ba

kanlığınca içel köylerine tahsis edilen projeye 
dayalı yardım miktarına dair içel Milletvekili 
Sayın Çetin Yılmaz tarafından sunulan ve ilgi 
yaziyie de cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma 
tevcih buyurulan, yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi (Sönmez 

Köy işleri Bakanı 

1965 - 1971 yılları arasında Köy işleri Ba
kanlığınca içel köylerine tahsis edilen projeye 
dayalı yardım miktarına dair içel MilletvelMli 
Sayın Çetin Yılmaz tarafından sunulan ve Mil
let Meclisi Başkanlığının 2 . 11 . 1971 gün ve 
7-730/4588-35272 sayılı yazılariyle bakanlığımı
za tevcih buyurulan, 25 Ekim 1971 tarihli ya
zılı soru önergelerinin cevabidir : 

1. 11965 - 1971 yıllan arasında; Bakanlığı
mızca içel köylerine yapılan projeye dayalı 
yardımlar Ek : 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

2. 1969 - 1971 yılları arasında özel idare 
aracılığiyle yapılan yardımlar ile bunların köy
lere dağılımı Ek : 2 No. lu cetvelde gö*stoerilmiş-
tir. 

3. Yardımların dağıtımı ve yerlerinde kul
lanılıp, kullanılmadığının denetimi ilgili kanun 
ve yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığı 
Topraksu Genel Müdürlüğü 

içel ili topraksu teknik yardım çalışmaları 

Yıllar 

1960 - 1967 
1968 
1969 
1970 

Proje 
Adedi 

23 
17 
62 
15 

117 

Sahası 
(Dk.) 

1 589 
2 668 
9 717 
1 801 

15 775 

Keşif 
Bedeli Tl. 

997 164 
663 072 

1 213 194 
969 672 

3 843 102 
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Topraiksu G-enel Müdürlüğü 
İçel ili topraksu kredi çalışmaları 

Yılı 

1960 
1961 
1902 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

30.11.1971 

Proje 
Adedi 

23 
89 
37 
93 
81 
70 
34 
48 
56 
58 
61 
31 

Proje ISa-
hası (Dk.) 

1 063 
12 154 
2 441 
8 427 
3 940 
1 412 

816 
1 175 
3 232 
1 502 
1 056 

908 

Alçılan 
Kredi (Tl.) 

322 925 
1 966 012 

891 444 
2 296 789 
2 134 272 
1 313 800 

707 641 
928 120 

1 392 8&Q 
1 241 249 
1 335 676 
1 094 391 

681 38 126 15 625 087 

1905 -1971 yılları arasında kooperatifçilik daire
since içel ilindeki köy kooperatiflerine tahsis 

edilen projeye dayalı yardımlar 
1969 

1. İçel, Merkez, ArpaçSakarlar Kalkınma 
Kooperatifine; 100 000 Tl. sabit yatırım tutarlı 
mahsul muhafaza deposu projesi hazırlanmış ve 
20 000 Tl. Devlet katkısı tahsis edilmiştir. 

2. içel, Gülnar, Dayıcık Kalkınma Koope
ratifine; 100 00ü Tl. sabit yatıran tutarlı mah
sul muhafaza deposu projesi hazırlanmış ve 50 
kişilik işçi kontenjanı taJhsils edilmiştir. Dış 
ülkelere giden üye işçiler 340 000 Tl. taahhütle
rini yerine getirmişlerdir. 

1970 
1. İçel, Silifke, Evkaf çiftliği Kalkınma 

Kooperatifine; 158 000 Tl. saJbit yatınm tutarlı 
zeytin salamura testisi projesi hazırlanmış ve 50 
kişilik işçi kontenjanı tahsis edilmiştir. 

Dış ülkelere giden üye işçiler 340 000 Tl. 
»olan, taahhütlerinin halen 148 347 Tl. sini öde-
mişlerdür. 

2. içel, Tarsus, Çataltepe Kalkınma Koope
ratifine ; 150 000 Tl. sabit yatınm tutarlı mah
sul muhafaza deposu projesi hazırlanmış ve 50 
(kişilik işçi kontenjanı ile 30 000 Tl. Devlet kat
kısı tahsis edilmiştir. Dış ülkelere giden üye iş
çiler 340 000 Tl. olan taahhütlerinin halen 
121 717 Tl. sim ödemişlerdir. 

1971 
1. içel, Silifke, Taşucu Halıcılık Koopera

tifi : 

1971 yılı Kooperatifçilik Dairesi Yatmm 
programındadır. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
kredi yardımı 

Tarsus ilçesi Yanıkkışla köyü 1969 yılında 
kendi evimi yapana kredi yardımı programına 
alınmış ve topoğrafik haritası ile imar plânı 
yapılarak arsalar hak sahiplerine satılmış, 37 
aileye 10 000 Tl. kredi tahsisi yapılmıştır. Bilâ-
hara mezkûr aileler kredilerini kullanmak iste
mediklerinden tahsis işlemi iptal olunmuştur. 

YSOS Genel Müdürlüğünce Özel İdare aracılığı 
ile yapılan yardım 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1908 
1909 
1970 

(*) 1971 

Yekûn 

Köy yollan 
m. 

982.095,05 
1.480.0194,36 
1.211.449,38 
2.194.817,98 
2.478.722,03 
2.837.'529,69 
2.050.000,00 

13.243.709,09 

Köy İçmesulan 
Tl. 

219.500,00 
243.500,00 
230.000,00 
537.000,00 
497.100,00 
419.700,00 
04.800,00 

2.182.200,00 

(*) 1971 bütçe yılı 
tarihi itibariyledir. 

harcamaları 30.11.1971 
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Vilâyet eliyle yapılan köy içme'suyu hizmetleri 

Yılı 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Yekûn 

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

Yekûn 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Ünite 
adedi 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

19 

2 
1 
2 
1 
1 
1 

• 
Köyün adı 

Merkez - Tırtar 
Anamur - Bozdoğan 
Erdemli - Harpili 
Mut - Çampmar 
Müt - Çukur 
Mut - Dereköy 
Mut - Fakırca 
Mut - Kumaçukuru 
Silifke - Tosmurlu 
Tarsus - Sıraköy 
Tarsus - Çakırlı > 
Tarsus - Dadalı 
Tarsus - Hacıhamzalı Mehmet mahallesi 
Mersin - Bulutlu (Onarım) 
Mersin - Çopurlu (Onarım) 

Mersin - Fındık pınarı 
Erdemli - Köslbuüağı 
Mut - Kökçetaş (Şansa) 
Mut - Ortaköy 
Mut - Kürkçü (Sarıkavak) 
Silifke - Kırdbası (Mara) 
Silifke - îmamuşağı 
Tarsus - Sebil 
Tarsus - Çıkırlı Gr. (Karadikon) 
Tarsus - Çukurbağ - Emisilli mahallesi 
Tarsuis - Oluklkoyağı - Efeler mahallesi 
Mersin - Uzunkaş (Apsun) (onarım) 
Erdemli - Güvere (Onarım) 
Erdemli - Faküı (Onarım) 
Mut - Çortak (Onarım) 

Gülnar - Şılhömer 
Merkez - Kavaklıpınar (Limit) 
Anamur - Ovabaşı (Limit) 
Silifke - Işıklı - Kargı Mh. 
(Silifke - tmambekirli (Limit) 
Silifke - Senir (Limit) 

Devletçe yapılan 
masraf (000 Tl.) 

26,5 
30,5 
81 
18 
23,1 
24,1 
23 
15,5 
37 
61 

150 
2,2 
2,2 
2 
1 

497,1 

101,5 
11 
12 
13 
52 
40 
40 
67,3 
30,6 
15,2 
21,3 
1,4 
1,8 
2,1 

10,5 

419,7 

30,6 
4,2 
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YSE 

Yılı 

1970 
1970 

1970 
11970 
1970 
1970 
1970 
1970 
11970 
W70 
1970 
1970 

VI ncı Bölge Müdürlüğü eliyle yapılan köy içmesuyu hizmetleri 
Ünite 
adedi Köyün adı 

1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
[1971 
1971 
1971 
1971 

14 

Merkez - Yanpar Gr. 
Erdemli - Küstüllü Gr. 
1. Eltbeyli 
12, Alifoeyli mahallesi 
Gülnar - Kuskan köy 
Silifke - AJksıfat Gr. 
fiSilifke - Sufcanoğlu 
(Silifke - Taşuncu Gr. 
Tarsus - Beydeğimeni köyü 
Tarsus - Hacıtalip köyü 
Tarsus - Manaz Gr. 
Tarsus - Taşdbaöı Gr. I. kı'sım 
Tarsus - Tafobası Gr. II. kısım 
Tarsus - Yenicıe Gr. II. kısım 
1., Kumdere köyü 
2. Muratlı köyü 
3. Kargılı köyü 
|4. IBaltalı köyü 
5. IKamlberhüyüğü köyü 
6. Muratlı Orta mahallesi 
7. Çırfoıklar köyü 
8. Aladağlı köyü 
Mut - Sakız - Hamam Gr. 
Anamur - Hava Radar Mevzi 
Merkez - Yanpar Gr. I. kısım 
Tarsus - Nacarlı Gr. II. kısım 
Erdemli - Küstüllü Gr. V. kısım 
İMuit - Sakız - Hamam Gr. II. kısım 
ISilifke - Susanoğlu Gr. III, kısım 
«Silifke - Taşuvu Gr. V. kısım 
Tarsus - Manaz Gr. III. kısım 
Tarsus - Taşdbası Gr. I. kısım 
Tarsu's - Yenice Gr. IV. kısım 
Tarsus - Taşobası Gr. II. kısım 
Silifke - Aksıfat (Onarım) 
Anamur Hava Radar Mevzi (Onarım) 

Devletçe yapılan 
masraf 

331 
630 

103 
61,343 

337 
73 

201 
297 
217 

384 
69 

128 
23 

639 
222 
123 

80 
185 

15 

25 

NOT : Kasım ayı sonu itibariyle. 
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1969 

1969 
İ1909 
1969 

1969 
1969 
1969 
1969 

1969 
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VI ncı Bölge Müdürlüğü eliyle yapılan köy içmdsuyu hizmetleri : 
Ünite 
adedi 

6 

3 

.— 
—.' 
6 

— 
— 
— 
10 

10 

1 

9 

Köyün adı 

İBozön IV. Gr. kısım 
11. Çiftlik köy 
2. Kale köyü 
3. Kuyuluk köyü 
4. Mezitli köyü merkez 
5. Eski Mezitli Man. 
6. Eıski Mezitli Bektaş Mah. 
IÇavak Gr. 
1. ISeydişık köyü 
12. HamzaJbeyli köyü 
8. Çavak köyü 

Yanpar Gr. I. kısım 
Tarsus - Manaz Gr. I. kısım 

Tarsus - Yenice Gr. II. kısım 
İl. Aladağ köyü 
2. Çırnıklar köyü 
3. Baltalı köyü 
4. Kargılı köyü 
5. Kamberhüyüğü köyü 
fö. Tekfur (Esenler) köyü 
Tarsus - Taşotoı Gr. I. kısım 
Erdemli - Küstüllü Gr. II. kısım 
iSiliflke - Susanoğlu Gr. I. kısım 
ISilifke - Aksıfat Gr. IV. kısım 
11. Delikaya Iköyü 
2. lOvacık köyü 
3. Ötmamlı köyü 
4. Demircili köyü 
15. Çaltılbozkir köyü 
6. ıSina Mahallesi 
7. Korkumu Mahallesi 
8. Gedikpmarı köyü 
9. Gedilkpınar Bayar köyü 
(10. IKarahasıl mahallesi 
111. Kırahucağı mahallesi 
(Silifke - Taşucu Gr. III. kısım 
1. Taşucu Nahiyesi 
IGülnar - Bozağaç Gr. III. kısım 
1. Yeniyörük köyü merkez 
2. Direkin mahallesi 
3. Kalefoelen mahallesi 
4. Aydoğdu mahallesi 
5. Eskiyörük mahallesi 
6. Orta mahallesi 
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Ünite 
Yıl* adedi Köyün aidi 

Devletçe yapılan 
masraf (000 Tl.) 

7. ISaraygedik mahallesi 
8. Karaklık mahallesi 
(9. CamS Suluhanım mahallesi 
Gülnar - Küskan köyü 
Anamur - Havardar Mevzii 

Onarımi inşaatları : 
1969 
11969 
1969 
1969 
1969 

Mersin - Yavca köyü 
Mersin - Kocahamzalı köyü 
Mersin - Çavuşlu Gr. 
Tarsus - Sarıkavak köyü 
Tarsus - Sanîbrahimli köyü 
Mut - Çağlayangedik Iköyü 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya iline bağlı köylerin yollarının yapımına 
dair soru önergesi, ve Köy İsleri Bakanı Necmi 
Sönmez'in yazılı cevabı. (7/737) 

flYBiiet Meclisi) (Başkanlığına 
lAşağııdaki Sorumun ısaıyın Köy İşleri Bıakanı 

tarafından yazılı olarak ceivaplanıdıırıltmasıııa 
laracıiığınoıaı saygı ilte riioa edebim. 

27 . 10 . 1971 
Vtelhbi Meşhıır 

j. Amasya MHLe'tyeMli 

tllmüziaı ilçeletrüine bağlı aşağıda isimleri ge
çen 128 köyün telmısiilcileıri, yıllandır bir tüdü 
ele ataamıyan yollarımın yapımı ve enamımı 
içdin ,h!er türlü ta?.ıhlhlii)dü kabullenerek mütead
dit def allar müraoaatita bulumımuftltea da bu
güne kadar hatltâ bir kısmada yakılt paralarım
da yatırmalarıma rağmen ihtiyaçlarıma cevap 
verecek sıfhlhaltül bir ylol'a kavuşamaınutşlardır. 

ıDaülma ihmale uğrayan Amasya iline Bâ  
tkanhJkjça gönderilen tahısitaatm yefeersMiiği, vi
lâyet büJtiçeslinıim kâtfayeteilzliği ve YSE. TeşfoL-
lâtımand'a diğer illere kıyasla mlakina parkı ve 
aksamı bakılmandan dıa noksanlığı, itelerinde 
20 - 25 kilounetr.3' halasımı kuş aylanmiia şose 
Ikenarmja »allia taşıyanlanlda foulumıan bu köyle
rimizi daha yıllar yılı yoldan miahırtılm ve mağ-
diuır edecektir. 

(Bölge gezilerimde bamada [imttlikal. ettirilen 
ajşağıldaiki feiimleri yazılı köylerimizin Uça mer
kezleri ile iırltiilbaitlarımı sağlıyacak yola kaıvuış-
ınalan içim, Aımasyanın geçmiş yılları dikkatle 
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55 

6 
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alınarak 1072 yıllı için yk>l yapımı tahsilatında 
Ibi'r arıtılsın yapılması di^ünülmekte mıidlilr? 

1971 yılı imışaiat programında bulunan köy
lerimiz için halk ve Devlet yardımı nedir? 
Kaç köy programlda yer almıış? Program tam 
uiyguSıanalboılmdlş ımıiıdir? 

1972 yılı programımda hamıg'i köylerin yer 
aJlmıası diülşünülmıeP t̂&dilr? 

(Amasya merkez ilçeye bağlı: Tüızlıılcal, Av-
şasr, Karasan, Saralyöızü, Sarıyar, Şahsadi, Hali-
leli, Küçük Kızılca, Ormanözü, Kızseki, Slaınıcef-
vizler, HasıaJbdal, Yağcıalbdal, Aridıçlar, Kayrak, 
Karaçavuiş, Sarıalan, Bayat, Ülnıiük, Karatar>, 
Böke, Yeşjilöz, Abacı, 'Saz, Vermiş, Direkli, Ak-
yast, Katırcı, Klşlacağı, Akitaş, Karalkıese, Pa
muklu, Değiırtmıemldene, Duruca, Btıldıuklu, Seli-
mlilye, Yerşiltepe, Yaiylacık, köylsri. 

Gümü-jbacıkölyü' ilçesine bağlı : Arajpderetsl, 
Alan, Y. Ovacık, A. Ovacık, Ki'ltluoa, Badsanfli, 
Pusacak, Karaöaörıen, Köseler, Keçi - Eyimüra-
rası, Koltuk, Balklı, Çal, Tepeköyü, Kızulcaıvİ-
ran, Pekçam, (Göçeri, Dedeköyü, M. Ofburlû  
Kağnalcı, ıSaraycık yolu ikmali. 

, Menziifon ilçesine bağlı : Karamıağara, Ak-
ören, Akpmar, Yılnaz, Harmancık, Elmıayolu, 
K. Çay, B. Çay, Pekmezci, Kreymir, Oymaağaç, 
Bayat, Hırka, Gelinsini, Derealan, tnalanı, A. 
IBüktü, Onbatoak, Y. Bük, Yakacık, 

iSuuIutoca ilçesin d bağlı : Kamıatpıinar, Kaıpan-
| cüoğlu, Eğriıbük, Bayılrlı, Boyalı, Karaağaç, Ku

tu, Alabedir, Arucak, Taşlıyurt köyleri. 
Tafoıva ilçesine bağlı : Arduçönü, Y. Bay

raklı, Yenidene, Altınlı, Karlık, Yayladilbi, Köz-
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lüca, Şeyhli, Alçalkbel, Kavaoğlu, Koruibaşı, 
Türlkmısnıdamıı, Devre, Çıkarsıu, Kumluca, Hı-
pmar, Şahinler, köyleri. 

'Göyniüıoelk ilçesine bağlı : Harmancık, Şeyta-
oğiu, Çulmıuirlu, Beşiktaş, Sığurçayı, Alan, Ka-
raşjar, Dölihaısan, Kışlalbeyi, Abacı, Ayvalıpımar, 
Kafarh, Çaykıışla, Asar, Musaköyü, Başpm&r, 
Pemlbeli, Gökçeli, Cayan köyleri. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 24 . 1 . 1972 
Sayı : 157/00765 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşnur'un yazılı soru 
önergesi. 

Milbî. Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 11 .1971 gün ve 7 - 737/4621 - 35553 

sayılı yazı. 
Amasya iline bağlı köylerin yollarının ya

pımına dair Amasya Milletvekili Sayın Vehbi 
Meşhur tarafından sunulan ve cevaplandırılmak 
üzere ilgi yazıyla Bakanlığıma tevcih buyrulan; 
27 . 10 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı iılişikte sunulmuştur. 

Bügilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Necmi Sönmez 

Köy işleri Bakanı 

Amasya iline bağlı köylerin yollarının yapı
mına dair Amasya Milletvekili Sayın Vehbi 
Meşjhur tarafından sunulan ve Millet Meclisi 
Başkanlığının 9 . 11 . 1971 gün ve 7 - 737/4621 
- 35553 sayılı yazılariyle cevaplandırılmak üze

re Köy işleri Bakanlığına tevcih olunan 
27 . 10 . 1971 tarihli yazılı soru önergelerinin 
cevabıdır : 

1. Amasya İli Merkez ve ilçelere bağlı 359 
köyün yol ihtiyacı 1 546 Km. dür. 

Halen 270 köyün istifadesine imlkân veren 
694 km. kaplamalı, 210 km. de tesviyeli yol 
yapımı ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Geriye kalan 89 köyün istifade edeceği 642 
km. ham yolun yapımı ileriki yıllarda bütçe im
kânları nisbetinde tamamlanacaktır. 

Amasya ili merkez ve ilçelerine bağlı köyle
rin yol durumu Ek : 1 No. lu cetvelde gösteril
miştir. 

2. Yol yapım m&kinalarımn tevziinde : 
a) Yapılmış ve yapılacak köy yolu tulü, 
b) Coğrafi yapı, 
c) Bakanlığın mevcut makina gücü, 
d) idari ve iktisadi zaruretler gibi kriter

ler esas alınmakta, buna göre de; Amasya iline 
yeni alınan makinalardan 2 adet yapım, 1 adet 
bakım greyderi tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

3. 1972 yılında, bütçe ile alınacak ödenek 
durumuna göre, diğer iller meyanında Amasya 
iline de nisbet dâhilinde ödenek tefrik oluna
caktır. 

4. Amasya ili merkez ve ilçelerine bağlı 
köylerini yol yapımı için 1971 yılında (31.12.1971 
tarihi itibariyle) yapılan Devlet yardımı 
2 100 000 Tl. halk katılımı ise 117 100 Tl. sidir. 
Ayrıca ile 200 000 Tl. aynî yardım yapılmıştır. 

5. Amasya ili 1971 yılı köy yolları program 
ve uygulama durumu Ek : 2 No. lu cetvelde 
gösterilmiştir. 
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Amasya ili merkez ve ilçelerine 'bağlı köylerin 
1971 yılı yal yapım, dunumu 

Yolun Program Uygalanııa Oerçeklesen 
cinsi (Km. Yoıl) (Km, Yol) % 

Tasfiye 103 57 55 
Kaplama 51 54 106 

Tesfiye programı : 
a) Merkez ilçeden; dokuz köy alınmış, bun

lardan Kayacık, Selimiye, Yeşiltepe, M. Kışla-
çığı ve O. önü köylerinin yolları yapılmış, Ye-
ştilöz, Böke, tîmüıt ve Karıataş köylerinin yolları 
da program gereğince yapılacaktır. 

b) Gümüşhacıköy ilçesinden; K. ören, Te
pe, Alanköy, Apradereısi, Damîıaıdera, Dedeköyü 
tasfiye pragraımana alınmış ve yolları bilMîımiş-
tir. 

c) Suluova ilçesinden; Dısreıba^alan, Soku, 
Kuzallan ve iSeyf e köyleri programa alınmış ve 
yollan yapılmıştır. 

d) Taşova ilçesinden; Ardıçönü, Yıayladiıbi, 
Sepetli köyleri programa alınmış, yoların bir 
kısmı yapılmış (bir kısmı devalm etmektedir. 

e) Merzifon ilçesinden; A. Bükü, O. Bükü, 
Y. Bükü, Bayat ve Osımjanoğlu köyleri progra
ma alınımış, bir kıısmı yapılmış ve bir kısmı de
vam etmektedir. 

Kaplıaıma programınla : 
a) Merkez ilçeden; Gatıalçam, Halifeli, Bel-

dağ, Karailbrahıim, Şehsıadi ve Yağmur köyleri 
programa alınmış Yağmur hariç diğer yolların 
kaplaması yapılmıştır. 

b) ıGöynücek ilçesinden; Delihasıan, Belte-
pe, S. Çıayı, Kışlaıbeyli ve Şılhlar köyleri prog
rama alınmış olup, 'hepsinin kaplaması yapıl
mıştır. 

e) Taşova ilçesinden Şahinler köyü prog
rama alınmış ve kaplaması bitmiştir. 

6. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, bir 
Türk sinema ve ses sanatçısının Amerika'dahi 
beyanatlarına, dair soru önergesi ve Dışişleri Ba
hanı Haluk Bay ülken ile İçişleri Bakanı Ferit 
Kubafın yazılı cevapları (7/760) 

15 . 11 . 1971 

Millet Meclisi Sayan Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri ve iç

işleri Biakanları tarafından yazılı olarak cevap-
landınlmıasıma (ivedilikle) delâletlerinizi istir
ham edenim. Saygılarımla. 

Şinasi Osuna 
İzmir Milletvekili 

Birkaç gün önce, tanınmış bir gazetede ya
yınlaman haberden, babası eskıi bir Türk subayı 
olan ve Türklıüğü ile ifıtdhıar etmesi gereken biır 
Türk film ve seıs sanatkârının (Ajda Bekkan) 
Vaşin&fcon'da bulunan bir Türk demeğinin da
vetlisi olarak, konsıer vermek üzere Amerika'ya 
ıgittiğini, Vaşington Büyükelçiliğimiz aracılığı 
ile (MM 5) televizyonunda canlı bir yayın yap
ma imkânının kendisine sağlandığını, yayın sı
rasında kendisine bir hariciye memurumuzun 
eşlik ettiğini, iancak sorulan sorulara cevap ve
rirken hakiki bir Türk olmadığını, bir Türkle 
de evlenmeyi düşünmediğini beyanı, Türklüğü
nü inkâra kalkmasa, Türklüğü küçük görür bıir 
tavır itakınmaısı, Amerika'dalki Türkler iarasınida 
büyük bir üzüntü yaraittığını hayret ve esefle 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu haberin BaJkanhğınız ilgilileri tarafından 
da görüldüğüne şüphe yoktur. Binaenaleyh : 

1. — Bu haber doğru mudur? 

2. — Doğru ise Bakanhğınız illgilileri ne 
gibi îbir işleme tevessül cltmıişlerdir? 

3. — Türk olmadığını iddia edecek kadar 
küçülen bu füm ve seıs artistine yardımcı olan 
ve .kendisinle bir televizyon konuşması temin 
eden Vaişingfcon Büyükelçiliğimizin bu konuş
ma hakkındaki tnltıumu ne olmuştur? 

4. — Yukarda ismi geçen film ve ses sanat
kârını Vaşinıgton'a davet eden Türk derneğinin 
adı ve çalışma şjekli n'eıdir? 

5. — Televizyonda yaptığı konuşma sırasın
da kendisine le&lok elden Türk hariciye memuru
nun adı ve Vaşington iBüyükelçiilüğimıiizIdeki sı
fatı nedir? 

6. — Kendisini reklâm için Türklüğünü da
hi inkâra kalkışan bu film ve ses sanatkârına, 
sık sık yurt dışına çıkmada, Vaşington'a davet
te, yabancı bir televizyonda konuşmada kolay-
lik sağlıyan Türk resmî makamlarının bu hal 
karşısında tutumları ne olacaktır? 
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T. C. 
Dışişleri IBakadlığı 15 . 1 . 1972 

Kiillt/312-O08,l-71-124 
Küfljtlür İşleri Dairesi 'Gn. Md. 

Konu : Ajda Pekkan'ın A. B. D. 
deki Ibeyamıatı. 

Millet Meclisli Genel ıSelkreterliğime 
İliği : Kanunlar Müdürlüğü 24 Kasılm 1971 

t a r M ve 4684/35937, 7/760 sayılı yazıları. 

ISeis ve ısinıeımıa sanatçılsı Ajida Pekkan'ın ga-
ızeltıea.ıerd)e çıkan beyanatı üzerine durulm Wıa-
şinigttlon Büyükelçiliğimiilzlden sorulmutş ve alı
nan karşıliklfean •: 

Ajda Pekkan'm, Türle - Amerikan Derneği 
«̂ Türkilsıh American Mflditerranenıan Astsociataton 
İne.» nin teşıelbbüslü ile Amerika Birleşik Dev
letlerine gittiği, Watşimg<tiooiiIdalkii vatandaişları-
nıııız için 'bir konser verdiği, bu fırsattan îayda-
lanılaırak, Büyükelçiliğiımizin de aracılığı ile, ma
hallî televizyon programına davet edildiği, prog
ramın 20 dakika sürdüğü, bunun birkaç dakikası
nın ımıutaldolan konuışımıaya ayrıldığı, bu konuşana 
şurasında kenidils'Une yöneltilen soruları ısıanattiçısnıız 
cevaplandırırken Türk olduğunu söylediği, aile
si hakkındaki soruya ise babasının İstanbul dso-
ğufmlu Türk olduğu, annesinin Eoimanya'dan 
/geldiğj yiol'umlda karşılık verdiği anlaşılnııişltır. 

Ajda Pekkan'm yeter derecede ingilizce bil
memesi yüzünden, programa öz'el sıfatla Büyük
elçilik .'EiELtşîkâi't'iibi Erdinç Karasapan da katıl-
miilşltır. 

'Televizyon prloigraımi yOJiz bin kadar Ameri
kalı seyirci tasarından izlenmiş ve pıt^raım yö-
meticiM, Ajida Pekkan'ı defalartoa, Türk ses ve 
ısinema sanatçısı olarak tıalkdim etmişlerdik. 

iSodii getçen Türk - Amerikan Derneğinin ad
resi «70 Fifitîh Avenıufe, Newyork, K. Y. 10011» 
dir. Bu dernek küMir&l ve sosyal ilşlerle uğraş-
ımiakfca, NewHYbrk^a bulunan Türk vatandaşları 
vejya Amerikan uyrukluğuna geçmiş Türkler 
arasında temaslar sağlamak, geziler düzenlemek 
<ve Türlk. sanatçılaranı A. B. D, ne dlaıvislt etlmek 
Bureıtiyle Türk kültürüne hiameıtfee bulunımaktat. 
'dır. Aynıca, Amerikaida çalışan vatandaşları-
ımızla stoydaşlan'mıızan tasarruflarını Türkiye'
deki yatırımlarla yöneltmek, Türkçe ye turistik 

ıgıeziler düzenlemek gilhi ticari işler de yapmak
tadır. 

Arz ©dedim. 
Halûk Bayülken 
Dışişleri IB akanı 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 31 . 12 . 1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sulbe : II. B. 

•Konu : Ajida Pekkan'm A. B. D. 
deki beyanatı. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 24 . 11 . 1971 gim ve Genel Sekreter-

lilk Kanunlar Müdürlüğü 4684/35937, 7/760 sa
yılı yazılan. 

Ses ve sinema sanatçısı Ajda Pekkan'm 
Waşhington'da bulunduğu sırada çıkan haber
lere istinaden İzmir Milletvekili Şinasi Osma 
tarafından yöneltilen yazılı soru önergesi üre
rine yaptırılan incelemede : 

Ajda Pekkan'm Türk - Amerikan Derneği 
«Türkish American Medeterranean Associatıon 
İne.» in teşebbüsü ile Amerika Birleşik Dev
letlerine gittiği ve orada konser verdiği, Dış
işleri Bakanlığının makamlarına gönderdiği 
örneği ilişik 4 . 12 . 1971 gün, Kültür işleri 
Dairesi Gn. Md. 312-006-1/71-124 sayılı yazıla
rından anlaşılmıştır. 

Adı geçen hakkında Bakanlığımıza bu hu
susta intikal etmiş bilgi bulunmadığından her 
hangi bir işlem yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

T. O. 
Dışişleri Bakanlığı 4 . U2 .. 1971 

1Kült/31l2-OÛ6Hİ-7!l*-lS4 
Kültür işleri Dairesi Gn. Md. 

Konu : Ajda Pekkan'm A. B. D. 
deki (beyanatı. 

Milkt Meclisi Genel ISdkreterliğinte 
İljgi : ıKanunlar Müdürlüğü 24 Kasfim 197ü 

tarihli ve 4684/35937, 7/760 sayılı yaızıîarı. 
\Bm ve ısiin/eniia samatçıöı Ajida Pekkan'm ga

zetelerde çıkan beyanatı üzerine durum Wa-
şimgton Büyükelçitfğimiizden sorulmuş Ve alı
nan karşılıktan': 

— 674 — 



M. Meclisi IB : 37 9 . 2 . 1972 O : 1 

Ajida Bekkaaı'ın, Türk - Amerikan Derneği 
«iTüıMah American Msıditerranenan Associat&on 
ine.» nisa teşebbüsü. ile Amerika Birleşik Dev-
Merine gittiği, Waşiıi|gition1dalkji vaitandaşları-
moız iejin bir konser verdiği, bu fırsattan fayda
lanılarak, Büyükelçiliğimizin de aracılığı ile ma
hallî televizyon programına davet edildiği, prog
ramın 20 dakika sürdüğü, bunun birkaç dakikası
nın ımulfcaıdolan konuşiınaya ayrıldığı, bu konuşma 
sırasında IkenldUsûııs yöneltilen sorulan ısıanaıtçıımıız 
icevaplaiMtarken Türik olduğunu söylediği, aüle-
ısi hakkımdaki boruya ilse babasının İöfcamsbul dio-
ğuımlu Türk olduğu, annesinin Romanya'dan 
ıgeMiği yolumda karişalık verdiği anlaşılnıiişitır. 

Ajda Pekkan'ın yeter derecede İngilizce bil
memesi: yüzünden, prtograma özel sıfatla Büyük
elçilik Başkatllhi Erdinç Karasapan da fcatıl-
(moositır. 

Televizyon ptfagramı yvuz bin kaklar Ameıtir 
İkalı seyirci 'tasafımdan M'enaniş ve programı yö
neticileri, Ajıda Pekkan'ı defalarca, Türk ses ve 
isimenua sanaltçusı olarak takdim etmliŞtlerdiir. 

Sözü geçen Türk - Aımerikan Demeğimin ad
resi «70 Fifith Aventie, Newyürk, N. Y. 10011» 
dıir. Bu dernek külltüıtel ve sosyal işlerle uğraş-
mııakta, New-Ybrkta bulunan Türk vatandaşları 
veya Amerikan uyrukluğuna geçiriliş Türkler 
arasında temaslar sağlamak, geziler düzenlemek 
ve Tüılk sanatçılarını A. B. D. ne davet ettlmek 
suretiyle Türk kültürüne hüzmeöte bulunmakta
dır. Ayrıca, Amerikanda çalışan vatandaşlara 
anızla soydaşlarımızın tasarrulOannı Türkiye'
deki yatonanlara yöneltmek, TüriMiye'ye turistik 
geziler düzenlemek giSbi tücari işler de yapmak
tadır. 

Arz lelderiiim. 
Halûk iBayüîksn 
(Dışişleri (Bakanı 

7. — Hatay Milletvekili Sdit Reha'nın, Se
yitler ve Selevir barajlarından 1965 - 1970 yıl
larında akan su miktarına dair soru önergesi, 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res'in yazılı uevabı (7/775) 

17 . 11 . 1971 

Millet Meclisi sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabu 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce-

I vaplandınlmasına delâletlerinizi 'saygılarımla 
rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
I Sait Reşa 

I Yazılı soru : 
I Seyitler ve Selevir Barajlarının giriş ve çıkış 

noktalarında; 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ve 
1 1970 yıllarında akım rasat istasyonlarınca yapı-
I lan ölçüm ve tesbitlerdeki akan su miktarının 
I ayrı ayrı biMirilmesü 

T. C. 
I Enerji ve Tabiî 
1 Kaynaklar Bakanlığı 
I Enformasyon ve Genel 
i İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112/1-395/2-71/Gen. llş. Müş/55 
03209 

1 Konu : Hatay Milletvekili Sa-
1 ym Sait Reşa'nm yazılı soru 
] önergesi Hk. 

I 24 . 1 . 1972 
i Millet Meclisi Başkanlığına 
I ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü-
I ğü; 29 . 11 . 1971 gün ve 7/775-4714/ 36045 sa-
I yılı yazınız. 

1 Hatay Milletvekili Sayın Sait Reşa'nm, «Se-
î yitler ve Selevir Barajlarından 1965 - 1970 yıl-
1 larında akan su miktarı» na mütedair yazılı so-
1 ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 
j Bilgilerinize arz olunur. 
1 Nezih Devres 
I Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam 

1 Hatay Milletvekili Sayın Sait Reşa'nm Seyitler 
j ve Selevir barajlarının giriş ve çıkışlarında 
i 1965 - 1970 yıllarında ölçülen akımlarla ilgili 
j 17 . 11 . 1971 günlü yazılı soru önergesi 
I cevabıdır 

j Eber gölü su seviyesinin son yıllarda yüksel-
1 miş olmasını Akarçay nehr'inde yapılan yatak 
j aslanlarından ileri geldiği iddiası ile, bâzı kim-
j seler, Bakanlığıma bağlı Devlet Su işleri Genel 
| Müdürlüğü aleyhine, bir tazminat dâvası açmış 
1 bulunmaktadır. 

1 Halen ilgili yargı merciinde görülmekte olan 
j bu dâvada, Akarçay'dan kolları üzerinde Devlet 
ı Su işleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa 
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edilmiş olan, Seyitler ve Selevir barajlarının et
kisi de bahis konusu olduğundan bu barajların 
giriş ve çıkışlarında değişik yıllarda yapılan 
akım ölçülerini size bildirmem hususundaki tale
binizi yerine getirmekte, Anayasamızın ilgili 
hükmü karşısında, mazurum. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

8. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesinin, Fiskobirlik'ten iki kişinin yurt dışına 
gönderiliş sebebi ile Fiskobirlikçe bâzı bakanlık 
mensuplarına hediyeler dağıtıldığı söylentilerine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Ta-
lû'nun yazılı cevabı (7/783) 

29 . 11 . 1971 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Sanayi ve Ticaret 
Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Soru : 
Haber aldığıma güre, Fisfcobirlik ihtiyacı 

için bâzı makinalar satmalmafc üzere, Fiskobir-
likten iki kişilik bir heyet dış memleketlere gön-
derilmiştir. 

1. Gönderilen kişiler her hangi bir lisanı 
bilmekte midirler? Bilgi ve tecrübeleri, 'dış mem
leketlerden makina ve sair ihtiyaç araçlarını 
sağlıyacak kapasitede midir? 

2. Bakanlık, mubayaa için bu kişilerin gön
derilmesinden haberdar mıdır? 

3. Fiskobirliğe faydalı okuyacağı anlaşı
lan bu heyetin gönderilmesinin önlenmesi için, 
ilgililer nezdinde teşebbüs yapıldığı halde, bu 
ikaza ehemmiyet verilmemesinin sebepleri neler
dir? 

4. Fiskobirliğin, önemli telâkki ettiği bâzı 
bakanlık mensuplarına devamlı olarak hediye
ler dağıttığı söylentileri ne dereceye kadar doğ
rudur ve dağıtılan hediyeler nelerdir ve kimlere 
dağıtılmıştır? 

5. Bu ve buna benzer hareketlerle Fisfcobir
liğin zarara mâruz kalması muhakkak olduğuna 
göre, bu gibi kötü 'hareketlere karşı bakanlıkça 
1nr tedbir düşünülmüş müdür? 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Şube remzi ve No. : XII. 6/1757 
26 .1.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizin 29 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevapları aşağıda açıklanmıştır. 

1, 2, 3. Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
lerince iş icabı yurt 'dışına gönderilecek perso
nel ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Perso
nel Yönetmeliği hükümlerine göre yönetim ku
rullarınca karar alınmakta ve bu karar Bakan
lığımızın tasvibine sunulmaktadır. 

Fisfcobirlik Yönetim Kuurlunca da Alman
ya Viaki Oodux Werke firmasının fındık ezme 
ımakinalarmı yerinde görüp mubayaa etmek 
'üzere Yönetim Kurulu Asbaşfcanı ile Almanca 
ve Fransızca lisanlarına vâkıf Makina Mühen
disi Hakkı Ağdere'nin yurt dışına gitmeleri uy
gun görülmüş ve alınan karar Bakanlığımızın 
tasdikine sunulmuştur. Ancak yapılan bu tek
lif hakkındaki yazışmaların uzayacağı mülâha
zası ile işin müstaceliyetine binaen adı geçen
ler Müsteşarlık Makamının şifahi emirleri üze
rine 14 . 11 . 1971 de yurt dışına gitmişler ve 
5 . 12 . 1971 de yurda dönmüşlerdir. 

4. Fiskobirliğin, önemli telâkki ettiği bâzı 
Ibafcanlık mensuplarına devamlı olarak hediye
ler dağıttığı söylentileri varit değildir. 

6. Birliğin iştigal konusu olan fındık ürü
nünün üretimi, tüketime nazaran devamlı bir 
artış göstermektedir, Birlik fındığın yurt içi pa
zarlaşmasını genişletmek ve tüketimi artırmak 
maksadiyle fındık mamulleri üzerinde çalışma
lara başlamış ve mamulleri tanıtmak için de 
reklâm ve tanıtma faaliyetinde bulunmuştur. 
Özel bir teşebbüs olan Fiskobirliğin, fındık ürü
nünün satışını f azlalaştırmak maksadiyle reklâm 
mahiyetinde yaptığı bu gilbi faaliyetler sebe
biyle bir zarara mâruz kalması mevzuubahsol-
madığı gibi bu konuda, yapılan masraf Birliğin 
umumi masrafları içinde çok az bir yekûn tut
maktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

- 676 — 
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5, — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Seİahattin Babüroğlu'nun da Ulaştırma Bakanlı
ğında yapılan tayinlere dair önergesi, ve Ulaş
tırma Bakam Rıfkı Dantşman'm yazılı cevabı 
(7/789) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sörulaıtemın Sayın Ulaştırma 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ille arz ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Ulaştırma Bakanlığına 15 gün vekâle
ten 15 günde asil olarak bakan Sayın Selâlhat-
tin Bafbüroğlu zamanında Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı Genel Müdürlük ve müesseselerde 
yapılan tâyinlerin ismen açıklanması, 

2. Yapılan tâyinler Genel Müdür, Genel 
Müdür* muavini müşavir müsteşar daire baş
kam ve müdür seviyesindeki tâyinler olarak 
açıklanması, 

3. Bu bir aylık devrede memuriyetle iliş
kisi kesilenlerle yeniden işe almanlar. 

4. Üst kademelerdeki bu tâyinlerin genel 
gerekçeleri öz olarak açıklanmalaradır. 

T. C. 
Ulaşfarma Bakanlığı 25 Ocak 1972 
Zatişleri Müdürjlüğü 

Muamelâtı 
22.4-0/006-953 

Milet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14.12.1071 tarih ve 7/789-4804/36641 

sayılı yazıları : 
Antalya Milletvekili thsan Ataiöv tarafın

dan verilen 2 . 12 .1971 günlü soru önergesin
de ^öz konusu edilen; Ulaştırma Bakanlığın
da 15 gün vekâleten 15 günde asil olarak görev 
ifa eden Sayın Seİahattin Babüroğlu zamanın
da Bakanlığa bağlı Ctenel Müdürlük ve mües
seselerinde yapılan tâyin ve nakiller aşağıda 
os*z ve izah olunmuştur. 

1. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı iken re'-
sen emekliye sevk edilen ve bu emeklilik iş
leminin Danıştay 10 ncu Dairesinin 7 . 6 . 1066 
tarih ve 965/4501 Esas, 1966/1476 sayılı Ka
ran ile iptal edilen ve durumuna uygun kad
ro ıbulunmaması sebebiyle tâyini cihetine gidi-
lemedağinden maaşları kendisine tazminat ola-
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rak ödenmekte bulunan Hamit Çetintaş 1 nci 
derece Bakan Müşavirlliğine, 

Halen îş ve İşçi Bulma Kurumunda görev
li Ferit Cufburi Bakanlığımız Tarife ve Ticaret 
Dairesi Başkan Yardımcılığına atanmmşlar 
Başmüşavir Talât Tolunay kendi arzusu ile 
emekliye ayrılmıştır. 

2. DHMt Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Mü

şavir, Daire Başkan ve Müdür seviyesinde hiç
bir tâyin ve naMl yapılmamış, memuriyetle ili
şiği kesilen personel olmamıştır. 

iBirinci paragrafta yazılı seviyedeki gö
revlerin altında hizmet görmekte olan perso
nelden 7 kişi kendi istekleri ile emekliye ay
rılmışlardır. 

3. D.B. Deniz Nakliyatı Genel Müdürlü
ğü : 

Teşekkül bünyesinde Yönetim Kurulu üye
si ve Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Taş
kın ile, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akant, 
Bakanlar Kurulunun 8 . 11 . 1971 gün ve 7/3376 
sayılı Kararı ile görevlerinden alınmışlar, açık 
ıbulunan Genel Müdür yardımcılıkları ve Yöne
tim Kurulu Bünye İçi üyeliklerine Bakanlar 
Kurulunun 1 . 12 . 1971 gün 7/3549 sayılı Ka
rarı ile, Denizcilik Bankası TA.O. Teknik Mü
şaviri Gemi tnşaiye Yüksek Mühendisi Nazif 
Ergin ile ayna teşekkülün Ticaret ve Tarife Mü
dürü Necdet Tüzün, Bakanlığımıızı temsilen Yö
netim Kurulu Üyeliğine ide E. Koramiral İsmail 
Sarıkey atanmışlardır. 

4. Denizcilik Bankası TA.O. Genel Müdür
lüğü : 

Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Müşa
vir, Daire Başkanı ve Müdür seviyesinde her 
hangi bir tâyin yapılmamış olup, bu süre içe
risinde mezkûr görevlerden ilişiği kesilen de 
olmamıştır. 

5. TODD Genel Müdürlüğü : 
Bu teşekkülde bahsedilen unvanlara tâ

yin yapılmadığı gibi görevine son verilen de 
olmamıştır. 

6. PTT Genel Müdürlüğü : 
Bu teşekkülün Genel Müdür)ü Sayın Seİa

hattin Balbüroğlu tarafından inha edilmiş, inha 
kendisinden sonra Bakan elan Caihit Karakaş 
tarafından tekabbül edilerek kararnamesi im
zalanmış olup, başkaca her hangi bir tâyin ve-
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ya nakil yapılmadığı gibi bu süre içerisinde me
muriyetle ilişiği kesilen ve yeniden işe alınan 
kimse bulunmamıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
E. Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

10. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
izmit Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin 
yapılmayış sebebine dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/793) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 11 . 1971 

Aşağıdaki hususların Başlbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Vehıbi Eniğiz 

1. izmit S. S. Kurumu Hastanesi 2 sene ev
vel ihale yapılmıştır. Bugüne kadar inşaata baş
lanmamıştır, sebebi nedir ve ne zaman başlana
caktır. 

2. Gelbze ilçesinde S. S. Kurumuna ait bir 
hastane yapılması için çalışmalar yapılmış arsa 
temin edilmiş bütün hazırlıklar bitmiş, Yönetim 
Kuruluna intikal ettirilmiş, kurul yapılmama
sına karar vermiş. Sebeibi nedir. 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 106/932 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 14 . 12 . 1971 tarih ve 7/793 - 4817 
36704 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, izmit ve 
Gelbze Sosyal Sigortalar hastanelerinin yapıl
mayış nedenine ilişkin 26 . 11 . 1971 tarihli ya
zılı soru önergesinin oevalbı iki nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Kocaeli Milletvekili Vehibi Engiz'in, izmit ve 
Oebze Sosyal Sigortalar hastanelerinin yapılma

yış nedenine ilişkin 26 . 11 . 1971 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevafbıdır 

1. (Sosyal Sigortalar Kurumu izmit hasta
nesinin sekiz katlı ilâve bina inşaatı 8 . 4 . 1970 
tarihinde yapılan sözleşme ile müteahhit Salih 
Kuru'ya ihale edilmiştir. 

Müteahhitçe yapılan zemin etüdü ve sondaj 
sonucuna göre, zeminin yüzeysel temel sis'te-
miyle yapılmasının inşaata elverişli olmadığı 
(belirtilmiştir. Kurum bu inşaatın devamını sağ
lamak amaciyle binanın sekiz kat yerine beş ve 
üç katlı olarak ilki blok halinde yüzeysel temel 
sistemiyle yapılmasını öngörmüş, bu teklif de 
mütaaJhhit tarafından kaibul edilmiyerek, bina
nın sekiz katlı ve temelinin ise derin kazıklı 
olarak yapılmasını talebetmiştir. Bu talebin ka
ibul edildiği müteahhide 13 . 8 . 1971 tarihinde 
bildirilmiştir. 

Bu defa müteahhit temellerin dökme kazıklı 
sistemle yapılmasını ısrarla talelbetmiş (ki bu 
sistemin yaklaşık olarak 6 milyon lira olduğu 
'belirtilmiştir) ancak bu sistemin avan proje 
ve mukayeselerini de yapmaya yanaşmamıştır. 
Bunun üzerine, konu Sosyal Sigortalar Kuru
munca ele alınarak yeniden zemin etüdü ile 
sondaj yapılmıştır. Bu etüdün kıymetlendiril-
mesinde mü'fcaaihihidin yapmak istemediği çakma 
kazıklı temel sisteminim (ki bu sistemin yakla
şık olarak 900 bin lira olduğu hesaplanmıştır) 
tatbikinin mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Çakma kazıklı temel proje sistemine göre 
inşaata başlamak üzere mütaahhitten sekiz katlı 
binaya ait tatbikat hesap ve projelerinin kuru
ma teslimi 30 . 12 . 1971 tarihinde istenilmiş
tir. iade edildiğinde çakma kazıklı temel pro
jeler hazırlanarak mütaahMde verilecek ve in
şaatın yürümesi temin edilmiş olacaktır. 

2. Gebze tâe yapılması tasarlanan hastane 
için müsaidolan ve alınması düşünülen arsanın 
üzerinden yüksek gerilim hattının geçmesi, Geb
ze'ye 21 Km. mesafede bulunan izmit Hastanesi 
ile yine aynı ilçeye 32 Km. mesafede bulunan 
Kartal Hastanesinin genişletilmekte olması, 
500 yataklı ve ilâve pavyonları ile 1 000 yatağa 
yakın kapasiteli Göztepe Hastanesinin hizmete 
açılmak üzere olması ve sözü geçen bu sağlık 
teslislerinin Gebze ilçesine yenli yapılan ekspres 
yol ile bağlı bulunması ve küçük kapasiteli has
tanelerin sağlık hizmetlerini görmede yeterli 
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bulunmaması dikkate alınarak, şimdilik ivedi
lik arz eden diğer yerlerdeki sağlık tesislerinin 
yapımına devam edilerek Gebze'deki sigortalı
ların sağlık hizmetleri yukarda sayılan sağlık 
tesisleri vasıtasiyle karşılanmaya çalışılacak, 
ihtiyacın bu yoldan karşılanamaması halinde 
bu ilçeye de ayn bir hastane yapılması yoluna 
gidilecektir. 

Prof .Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

11. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Dev
letin yüksek kademelerinde görev yapmış kişile
rin, yurt dışında ücret karşılığında çalıştırılma
larının engellenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/795) 

6 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılm'asını arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek kademe
lerinde ve Cumhuriyet Hükümetlerinde Devlet 
görevi yapmış kişilerin, yurt dışında yabancı 
ülkelerde ücret karşılığı görev almaları ülkemi
zin çıkarları bakımından sayısız sakıncalar do
ğurmaktadır. 

Bu kişiler, yabancı ülkelerde daha yüksek 
ücret almak için Türkiye'de gördükleri görevleri 
referans olarak kullanmaktadırlar. 

Yine bu küşileıün Devlet sırlarına vakıf ol
dukları için yabancı ülkelerde çalışmaları, Dev
letin emniyeti ve genel menfaati bakımından 
tehlikeli bir durumdur. 

Ayrıca, bu kişilerin yabancı ülkelerde ücret 
karşılığı memurluk yapmaları, Türkiye Cumhu
riyetinin şeref ve itibarını da zedelemektedir. 

Nihayet, yurt dışında yüksek ücretler alabil 
lecekken, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşması uğruna türlü fedâkârlıklarla yurt için
de görev yapan yurtseverler karşısında, Devlet 
kademelerinde en yüksek mevkilere ulaşmış kişi
lerin de yurt içinde görev yapmaya devam etme
leri bir yurtseverlik görevi ve vatan meselesi
dir. 

Yukardaki nedenlerle, bu kişilerin yabancı 
ülkelerde görev almalarının engellenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması Başbakanlıkça dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 1 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-66/512 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 .12 .1971 tarih ve 7/795-4818/36702 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devletin 

yüksek kademelerinde görev yapmış kişilerin, 
yurt dışında ücret karşılığında çalıştırılmala
rının engellenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin 6 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devletin 
yüksek kademelerimde görev yapmış kişilerin, 
yurt dışmda ücret karşılığımda çalıştırılmala
rının engellenmesinin düşünülüp düşünülmedi

ğine ilişkin 6 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır 

Her Türk vatandaşı Anayasanın 18 nci mad
desine göre seyahat ve yurt dışına çıkma hak ve 
hürriyetlerine sahiptir. Bu hak ve hürriyetler 
aynı maddede yer alan hükme göre kanunla sı
nırlanabilir. 

özel bir kayıt olarak Devlet memurlarının 
yurt dışına çıkmalarında 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 17 ndi maddesinin (D) fıkrasına 
göre mensuboldukları mak:am ve müesseseden 
verilmiş resmî müsaade vesikası ibraz etmeleri 
lüzumu aranmaktadır. 

Anayasanın 40 ncı maddesinde her vatandaş 
için tanınan çalışma hak ve hürriyeti de kanun
ların koyduğu sınırlamalara tabidir. 

Devlet memurlarını memuriyet sıfatlarını 
muhafaza ederken dahi yabancı ülkelerde ve 
uluslararası kurumlarda görev alabilmeleri esa
sı kanunla kabul edilmiş, bu imkân evvelce 4489 
sayılı Kanunla öngörülmüş olan hükme muvazi 
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olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
77 nci maddesiyle «Kurumlarının muvafakati» 
ve ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu Karariyle beş yıla kadar maaşsız izin veril
mek ve bu izin müddeti aynı usule göre beş yıl 
daha uzatılabilmek üzere Hükümetin müsaade
sine tabi» tutulmuştur. 

Mevcut kanunlarımızda Devletin yüksek ka
demelerinde görev yapmış ve görevinden ayrıl
mış kişilerin yurt dışında ücret karşılığı çalış
malarını engelliyerek bir hüküm yoktur. 

Şu kadar ki gerek 657 sayılı Kanun gerek 
Türk: Ceza Kanunu ile diğer çeşitli kanunlarımız 
Devlet sırlarını ve millî menfaatlerimizi ihlâle 
yönelmiş hareketleri, bir şahsın daha önce lişgal 
ettiği Devlet görevinin mahiyet ve derecesi ne 
olursa olsun menetmektedir. 

Devlet Memurları Kanununun 31 nci madde
sinde Devlet Memurlarının kamu hizmetleri ile 
ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile 
olsalar, yetkili Bakanın veya yetkili kaldığı gö
revlinin, illerde vali veya yetkili kıldığı görev
linin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaklan
mıştır. 

Mevzuatımızda Devlet sırlarını ve millî men
faatlerimizi ihlâle yönelmiş eylem ve davranışlar, 
bir şahsın daha önce işgal ettiği Devlet görevi
nin mahiyet ve derecesi ne olursa olsun, yurt 
dışında veya yurt içinde işlenen bütün bu gibi 
fiilleri kaplamına alacak şekilde ceza müeyyide
lerine tabi tutulmuştur. 

Bunlardan başka Türk vatandaşlığı hakkın
daki 403 sayılı Kanunun 25 nci maddesine göre, 
yabancı bir Devletin hizmetinde bulunup da Hü
kümetçe bu görevi bırakmaları kendilerine yurt 
dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt 
içinde ise mahallî mülkiye âmirleri tarafından 
bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üze
re verilecek münasip bir süre içerisinde kendi 
istekleriyle bırakmıyanların Türk vatandaşlığı
nı kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafından 
karar verilebileceği öngörülmüştür. 

Evvelce önemli bir Devlet görevinde bulun
muş olan bir vatandaşımızın yabancı ülkelerde 
ücret karşılığı görev almasını, Devlet sırlarının 
ifşası mahiyetindeki suçların işlenmesine 
bağlı, başlı başına delil ve karine mahi

yetinde görerek, kanunlarımızın koyduğu 
yasakları genişletmek düşünülmemektedir. Dev
let kademelerinde en yüksek derecelere 
çıkmış olan kimselerin kanuni sorumlu
luklarını müdrik olarak yabancı ülkeler
de ücret karşılığında çalışmalarının millî men
faatlerimiz için tehlike teşkil ettiği veya Tür
kiye Cumhuriyetinin şeref ve itibarına zarar ver
diği neticesini çıkarmak içlin bir sebep görül-
ımemektedir. 

Muhtemel suçların işlenmesini önlemek gibi 
bir maksatla meşru hakların ve hürriyetlerin sı
nırlanmasının, hukuk sistemimizle bağdaşabile
cek bir düşünce tarzı olmıyacağı tabiidir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

12. — Sakarya Milletvekili B. Turgut Bozte-
pe'niu, kooperatiflerde, tanıtma ve eğitim hiz
metlerini sağhyacak fonda toplanan meblâğa 
dair soru önergesi, ve Ticaret Bakanı Naim Ta-
hVnın yazılı cevabı (7/803) 

17 . 12 . 1971 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
B. Turgut Boztepe 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
94 ncü maddesine göre tanıtma ve eğitim hiz
metlerini sağlıyacak fonda bugüne kadar topla
nan meblâğ nedir? 

2. Bu toplanan meblâğın kooperatif türle
rine göre dağılımı nedir? (Pancar Kooperatif
leri, Esnaf Kefalet Kooperatifleri v. s.) 

3. Bu fondan bugüne kadar nerelere ne tah
sis yapılmıştır? 

4. Kooperatiflere tevziinde daha çok para 
yatıranlara öncelik mi tanınmıştır? 

5. Bu fondan para sarfı için bir yönetmelik 
hazırlanmış mıdır? Yoksa kıstais ne olmuştur? 

6. Kooperatif merkez birlikleri kendi bir
lik gelirleriyle yürütülmeleri gerekirken bu fon
dan birliklere tahsis yapılmış mıdır? Yapılmış
sa sarf yerleri ayrıca kontrol edilmiş midir? 

— 680 — 



M. Meclisi) (B : 37 9 . 2 . 1972 O ; 1 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 14 . 2 . 1972 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve (No. XI -107 - 6/2149 

Millet Meclüjsi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 23.12.1971 tarih ve 4904/37317-7/803 
sayılı yazıları : 

Sakarya Milletvekili B. Turgut Boztepe'nin 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 94 ncü 
maddesine göre Eğitim ve tanıtma hizmetleri 
ifa fonu ile ilgili yazılı soru önergesi incelendi. 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
94 ncü maddesine göre kooperatiflerin müspet 
gelir - gider farklarımdan ayırdıkları % 1 tuta
rındaki eğitim ve tanıtma hizmetleri ifa fonun
dan 30 . 11 . 1971 tarihine kadar toplanan para 
yekûnu 323 077,06 Tl. dir. 

2. Bu meblâğın kooperatif türlerine ve 
önem sırasına göre dağılımı şöyledir : 

a) Esnaf Kefalet Kooperatifleri, 
b) Pancar Ekicileri Üretim ve Satış Koo

peratifleri, 
e) 1163 sayılı Kanuna göre kurulan Üre

tim ve Satış Kooperatifleri ile Köy Kalkınma 
Kooperatifleri. 

3. Fondan kuruluş ve eğitim faaliyetleri 
için 30 000 Tl. Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet 
Kooperatifleri Merkez Birliğine tahsis yapıl
mıştır. 

4. Fonun kooperatiflere tevzii söz konusu 
olmayıp, eğitim ve organizasyon için fark göze
tilmeden bütün kooperatiflere hazırlanan yö
netmelik hükümleri ve makam onayı dâhilinde, 
sarfı söz konusudur. 

5. Fonun sarfı konusunda bir yönetmelik 
hazırlanmış olup, bu konuda Maliye Bakanlığı 
ile Sayıştalyın görüşleri de alınmıştır. Yönet
melik halen Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği
nin tetkikinde bulunmaktadır. 

6. — Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koope
ratifleri Merkez Birliğine yapılan 30 000 Tl. 
yardım, kuruluş ve eğitim işlerine sarf edil
mek üzere verilmiş, ancak sarf yerleri hakkında 
talebolunan bilgiler, sarfın sonu alındığında bil-

1 dirileceğinden, bunıu mütaakıp mahsubu yapıl-
I mak üzere beklenmektedir. 

I 7. Fonda toplanan paraların 30 . 11 . 1971 
günü itibariyle yekûn 323 077,66 Tl. olup bu ta
rihe kadar bu meblâğdan 192 236,45 Tl. sı sarf 
edilmiştir. Bakiye meblâğ 130 841,21 Tl. dir. 

192 236,45 Tl. nın sarf mahalleri ise şöyledir: 

I Seminerler : 
I 1. 2 - 18 . 5 . 1971 tarihleri arasında Anka-
I ra'da kooperatifçilik hazırlık semineri, 

2. 17 - 26 . 5 . 1971 tarihleri arasında An
kara'da pazarlama semineri, 

3. 12 - 21 . 7 . 1971 tarihleri arasında Sam-
I sun'da pazarlama semineri, 

4. 6 - 16 . 9 . 1971 tarihleri arasında İz-
I mir'de pazarlama semineri. 
I Mütekabiliyet esasına göre yapılan inceleme 
I ve tetkik seyahatleri : 
I 1. 13 . 27 . 5 . 1971 tarihleri arasında gelen 
I Alman kooperatitfçileri : 25 kişi, 

2. 22 - 8 . 1971 - 5 . 9 . 1971 tarihleri ara-
I sında giden Türk kooperatifçileri : 25 kişi. 
I Bilgilerinize arz olunur. 

N. Talû 
I Ticaret 'Bakanı 

I 13. İçel Milletvekili Celal Kargılının;, Kon-
I ya ovası ile Güneydoğu - Anadolu bölgesinde su-
I lu ziraatin uygulanmasına dair soru önergesi, 
I ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı. 

(7/818) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ta

rım Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

I içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Konya Ovasında, Güneydoğu - Anadolu'da 
ve sulanmaya muhtaç diğer tarım bölgelerinde, 
tarımsal verimi artırmak için, bu bölgelerin su-

I lama sorununun çözümlenmesi gerekmektedir. 
Böylelikle, işgücünün tarımda tutulması, üre
timin artırılması ve bunun büyük bir kısmımın 
ağır sanayi temelinin kurulmasında kullanıl
ması yolunda önemli bir adım atılmış olabilir. 

Dünyanın pek çok ülkesinde, doğal sulama 
I olanakları çok daha kıt pek çok tarım alanı, ile-
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ri sulama tesisleri ile donatılabilmiştir. Yeraltı 
ve yerüstü su kaynaklarından yararlanılarak, 
adı geçen tarım bölgelerinin sulama sorununun 
çözümlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır? Bu konuda hazırlanmış projeler var mı
dır, varsa ne ölçüde uygulanmaya başlanmış
tır? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

Eiraait îş. Gn. Müdürlüğü 

7 . 2 . 1972 

Konu : Sn. Celâl Kargılı'nın 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 31 . 1 . 1971 tarih Kanunlar Müdürlü

ğü 7/818-4989/37731 sayılı yazı. 

Konya Ovası ile Güneydoğu Anadolu böl
gesinde sulu ziraatin uygulanmasına dair İçel 
Milletvekili Sayın Celâl Kargıla'nm Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesine hazır-

Sulamanm adı Sulama a 
I - Konya 

Ereğli îvriz sulaması 17 585 
Konya - Sille 250 
Konya - Çumra sulama drenaj ve şebeke 
yenileme 11 576 
Konya - sol sahil sulaması 23 395 
Hotamış yeraltı sulaması 5 000 
Ilgır - Atlantı sulaması 11 870 

II - Güneydoğu Anadolu 

Oeylanpmar Düç sulaması 4 238 
Ceylânpmar îskân 10 000 
Nusayibin - Çağ - çağ 9 260 
Diyarbakır - Devegeçidi 10 666 
Batman - Silvan 8 296 

lanan cevabın iki nüsha olarak eklice sıınul-
'duğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhaın Dikmen 
Tarım Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın, 
Konya Ovası ile Güney - Doğu Anadolu böl
gesinde sulu ziraatin uygulanmasına dair ya
zılı soru önergesine cevap. 

Konya Ovaısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde daha geniş arazinin sulanması konulun
da D.ıS.Î. ve Topraksu Genel müdürlüklerine® 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye'de yeraltı ve yer üstü su kaynak
larının etütleri D.S.İ. Genel Müdürlüğünce ya
pılmış, Toprak ve su potansiyeli müsait 8,5 mil
yon hektar arazinin sulanabileceği tesbit edil
miştir. 

Bu bölgelerde son yıllarda sulamaya açıl
mış ve açılacak sulama alanları aşağıda bir 
cetvel halinde gösterilmiş olup bunların pro
jeleri hazaırlanmış ve yapımları 'yıllık prog
ramlara alınmıştır. 

Ha. 
İnşaat uygulama yılları 

1973 - 1977 ve sonrası 
1961 - 1962 

1070 - — 
1975 - 1977 ve sonrası 
1974 - 1976 
1965 - 1976 

1968 - 1971 
1969 - 1972 
1964 - 1975 
1964 - 1975 
1968 - 1975 
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Aynoa Güneydoğu'da 700 000 hektarlık bir 
alanın sulanmasını sağlıyacak Aşağı Fırat pro
jesi de D.S.Î. Genel Müdürlüğünce hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Genel olarak bu bölgelerde toprak ve su 
kaynakları tesbit edilmiş, sulama alanlarının 
artırılması konusunda çalışmalara geçilmiş
tir. Ancak sulama suyunun temini gayesiyle 
barajların inşası, tesislerin yapımı tarım sek
törü olarak büyük yatıranları gerektirmekte ol
duğundan, bu projeler bütçe imkânları nis-
beimıde yıllık programlara alınmakta ve ger
çekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Arz olunur. 
Genel Müdür 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Petrol ithalatındaki artı§ı smırhyacak ne gibi 
tedbirlerin alınacağına dair yazılı soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res'in yazılı cevabı (7/820) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Enerji politikasında dövize dayanan petrol 
tüketimi alabildiğine teşvik edilmiştir, örneğin, 
linyit kaynaklarımız âtıl yatarken, linyitle ça
lışabilecek elektrik enerjisi santrallerinde, ya
bancı baskılarla fuel - oil kullanılmıştır. 

Bu durumda, uzmanlar kısa bir süre sonra 
Türkiye'nin 200 milyon dolara yakın petrol 
ürünleri ithal etme zorunda kalacağını ileri sür
mektedirler. Kalkınma yolundu bir döviz savaşı 
vermek zorunda olan Türkiye, enerji politikasını 
ithal malı petrole değil, yerli kaynaklara dayan
mak zorundadır. 

Kalın çizgileriyle dokunduğumuz bu gerçek 
karşısında, petrol ithalatındaki artışı sınırlaya
cak ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmekte
dir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Enformasyon ve Genel İlişkiler 
Müşavirliği 5 . 2 . 1972 

iSayı : 112/1-401/2-72/Gen. 
İlşv Müş./ll29 04952 

Konu : Gelâl Kargılı'nın yazılı 
soru önergesi Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 3 .1.1972 tarih ve 4971/37722/820 - 401 

sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın, 

«Petrol ithalatındaki artışı sınırlayacak ne gibi 
tedbirlerin alınacağı» na mütedair yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın petrol 
ithalatındaki artışı sınırlayacak ne gibi tedbir
lerin alınacağına mütedair 27 . 12 . 1971 tarihli 

yazılı soru önergesi cevabıdır 
Soru : 
Enerji politikasında dövize dayanan petrol 

tüketimi alabildiğine teşvik edilmiştir, örne
ğin, linyit kaynaklananız âtıl yatarken, linyitle 
çalışabilecek elektrik enerjisi santrallerinde, 
yabancı baskılarla Fueu - Oil kullanılmıştır. 

Bu durumda, uzmanlar kısa bir süre sonra 
Türkiye'nin 200 milyon dolara yakın petrol 
ürünleri ithal etme zorunda kalacağını ileri sür
mektedirler. Kalkınma yolunda bir döviz sa
vaşı vermek zorunda olan Türkiye, enerji politi
kasını ithal malı petrole değil, yerli kaynaklara 
dayandırmak zorundadır. 

Kalın çizgileriyle dokunduğumuz bu gerçek 
karşısında, petrol ithalatındaki artışı sınırlaya
cak ne gM tedbirlerin alınması düşünülmekte-
ıdir? 

Cevap : 
Memleketimizin enerji ihtiyacının yalnız 

Hidrolik veya Termik Santrallar kurmak sure
tiyle karşılanamıyacağı yapılan etütler netice
sinde anlaşılmış bulunmaktadır. Bu hususta ya
pılan çalışmalar; Termik ve Hidrolik kaynak-
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lardan olduğu kadar, nükleer güç ile işliyen 
nükleer santrallaran da devreye girmesi zorun-
luğunu ortaya koymıaktadır. 

Ancak yakın gelecekteki enerji ihtiyacının 
mümkün olduğu kadar hava şartları ve döviz 
ihtiyacına dayanmıyan yerli kaynaklarımızdan 
sağlanması ve bu itibarla Memleketimizde 'bol 
linyit kömürlerinim öncelikle kullanılmasını ön
gören bir Enerji ve Yakıt Plânlamasının ya
pılması istikametindeki çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

•Nezih Devres 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 

1.5. — t çel Milletvekili Celâl Kargılının, ih
tisas yapacak ve özel muayenehane açacak dok
torların Devlet hastanelerinde mecburi hizmete 
tabi tutulmalarının düşünülüp düşünülmediği
ne dair soru önergesi, ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Cevdet Ayhan'ın yazılı cevabı 
(7/826) 

4 Ocak 1972 

.Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

ıSaygılanmla. 
lîçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

tîhltisas yapacak ve özel muayenehane açacak 
dakftorlann tatmin edici ücretlerle en az iki yıl 
'süreyle devlet hastanelerin'de mecburi hizmete 
tabi tutulmaları, sağlık hizmetlerinin yurdun 
dört bucağına götürülmesi ve devlet hastanele
rinin bugünkü keşmekeşten kurtanlması yö
nünde büyük yararlar sağlıyacaktır. 

Böyle bir amacın gerçekleşmesi düşüncesine 
bakanlık olarak siz de katılmakta mısınız? Ka
tılmakta iseniz bu konunun biran önce uygu
lanması için ne gibi tedbirler almayı düşünmek
tesiniz? 

4 . 2 . 1972 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sayı : 308 

Konu : içel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nm önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 10 . 1 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/826 - 5008/38052 sayılı yazı. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara
fından 4 Ocak 1972 tarihimle verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
ISaygılanmla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ive Sosyal Yaridım Bakanı 

îçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından veri
len yazılı soru önergesine cevabım. 

ihtisas yapan hekimleri muayyen süreli mec
buri hizmete tabi tutma politikasını bakanlığı
mız da desteklemektedir. Bu konuda hazırlanan 
ve halen Millet Meclisi Sağlık Komisyonunda 
görüşülmekte olan kanun tasarısında bir suret 
ilişikte gönderilmiştir. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Uzmanlık hakkını kazanan hekimlerin mecburi 
hizmetleri hakkında kanun tasarısı 

IMadde 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı kurum ve hastaneler hariçolmak üzere, 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Kamu İktisadi kuruluşları 
hastane ve kurumlarında klinik hekimlik, lâ-
boratuvar ve koruyucu hekimlik uzmanlık dal
larında maaş veya ücretle çalışarak veya fahri 
olarak uzman olanlarla dış ülkelerde uzmanlı
ğım tamamlıyanlar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlığınca teSbit edilecdk yer ve hizmetlerde 
(bir yıl süre ile mecburi hizmet yapmakla yü
kümlüdürler. 
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Madde 2. — Uzmanlık belgeleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil olunan uz
manlar, bu belgelerin tescil tarühinden sonra 
en çok iki ay içinde 1 nci maddedeki mecburî 
hizmetlerini yapmak için Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına müracaata mecbur olup, mü
racaat edenler münhal yer ve kadrolara tâyin 
olunurlar ve her türlü özlük haklarından ya
rarlanırlar. 

Madde 3. — Uzmanlık belgesinin tescilinden 
ısonra iki aylik süre içerisinde mecburi hizmet
lerini yapmak için müracaat etmiyenlerle, tâ
yin edildikleri yer ve hizmete gitmiyenler veya 
gidip de sağlik sebepleri dışındaki nedenlerle 
hizmeti terk edenler veya memuriyetten çıkarı- -
lanlardan asistanlık süresince almış oldukları 
maaş, ücret ve tazminatlar kanuni faizi ile bir
likte ilgili dairesince geri alınır. 

Ayrıca bunlar beş yıl süre ile kamu sektö
rümde her hangi bir göreve atanamazlar. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinde asistan olanlar, uzmanlık belgelerinin 
tescilinden sonra iki ay içimde mecburi hizmet 
yapmadıkları takdirde, haklarında sadece 3 ncü 
maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Ma'cfde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

GEREKÇE 

Bilinldiği üzere 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş Kanununa göre yur
dun genel sağlık hizmetlerini yürütmekle yü
kümlü Sağlık Bakanlığının faaliyetlerinin önem
li bir kısmını hastaların tedavi müesseselerinde 
muayene, tedavi ve bakımları teşkil etmekte
dir. Bu hizmetler vatandaşa Devlet hastanele
rinde uzman hekimler ile yerine getirilmekte
dir. Bu itibarla uzman hekimi bulunmryan ya
taklı tedavi kurumları Devlet Hazinesine ölü 
ıbir yatırım olarak külfet yüklediği gibi inşası 
tamamlanmış ve malzemesi ikmal olunmuş bir 
müessesenin vatandaş hizmetine arz edileme
mesi de haklı şikâyetlere yol açmakta ve hattâ 
fou yüzden birçok âcil vakalar dahi zamanında 
gerekil müdahaleden yoksun kalmaktadır. 

ıHalen yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
göre tababette uzmanlık ister Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı bünyesinde veya tababet uz
manlık tüzüğüne göre bakanlıkça tensibedilen 
müesseselerde olsun, ister yurt dışında olsun 
bu uzmanlık belgelerinin tescili Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca yapılmaktadır.'Bu su
retle Devlet tarafından yapılan bir eğitim dev
resi olan asistanlık süresinde maaş ve sair öz
lük haklarından yararlanan hekimler uzman
lıklarını tamamladıktan sonra sağlık hizmetle
rinin genel dengesi yönünden lüzumlu olan yer
leri değil, kendi yönlerinden uygun yerleri ve
ya kendilerine devletin imkânlarından daha 
fazla menfaat sağlıyan teşekkülleri veya özel 
sektörü tercih etmektedirler. 

ıBu suretle meydana gelen dengesizlik sağ
lık hizmetlerini büyük ölçüde aksatmakta oldu
ğundan devlet imkânlarından yararlanarak ik-
tisabolunan uzmanlık hakkının karşılığında 
devlete veya devletin sağlık hizmetini götür
mekle yükümlü olduğu vatandaşa bir hizmet 
yapılması Anayasamızın Sosyal adalet kavra
mına da uygun düşmekle bunu sağlamak ama-
ciyle İşbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesiyle, Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışındaki sağ
lık kurumlarında maaşlı, ücretli veya fahrî ola
rak ihtisas yapan ve uzmanlıklarını dış ülke
lerde tamamlıyan hekimlerin, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı teşkilâtında bir yıl süre ile 
mecburi hizmet yapmaları öngörülmektedir. 

iTasannuı ikinci maddesi müracaat zamanını 
ve tâyin edileceklerin hukukî statüsünü tesbit 
etmektedir. 

Üçüncü madde mecburi hizmet yapmıyanla-
ra uygulanacak müeyyideyi belirtmektedir. 

Geçici madde ile halen asistanlık yapmakta 
olanlar hakkında hüküm konulmuş, ancak bun
ların mecburi hizmet yapmamaları halinde sa
dece kamu sektöründe görev alamamaları mü
eyyidesi ile yetinilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri yürürlük ve yü
rütme organı ile ilgili hükümleri kapsamakta
dır. 

Komisyondaki değişiklik 

Madde 1. — Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı Sağlık Kurumu ve hastanelerinde çalışan 
askerî tabip ve diş tabipleri haricolmak üzere, 
Türkiye'de meslek ve sanatlarını icraya yetkili 
pratisyen tabip ve diş taJbipleriyle genel ve kat-
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ana bütçeli kuruluşlarla Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve Kamu İktisadi kuruluşları hastane ve 
sağlık kurumlarında klinik tababet, lâboratu-
var ve koruyucu hekimlik, uzmanlık dallarında 
aylıkla çalışmak suretiyle veya fahri olarak uz
man olan veya dış ülkelerde uzmanlığını ta-
mamlıyan veya uzmanlık unvanını kazanan ta
bip ve diş tabipleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulunca ka
rara bağlanacak mahrumiyet bölge ve hizmet
lerinde, birer yıl süre ile medburi hizmet yap
makla yükümlüdürler. 

16. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak Kız Öğretmen Okulu inşaatına 
dair soru önergesi, ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazık cevabı (7/827) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Nedenliği aşağıda yazılı sorumun sayın Ba
yındırlık Bakanı tarafından durumun ehemmi
yeti dolayısiyle ivedilikle yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 5 Ocak 1972 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Soru : 
1. Teknolojinin gelişjtiiği bir devirde türlü 

partizanlık ve oy toplama kayğularını hesaplı-
yanların bölgecilik oyununa âlet ©dilen Zongul
dak öğretmen Okulu inşaatına başlanıldı. 

Ancak bu iki inşaatın ayrı ayrı malî portesi 
hesaplanarak mı ihaleleri yapıldı? ihale sonu
cundaki maliyetleri ayrı ayrı ne olmuştur? 

2. Bartın öğretmen Okulu inşaatı devam 
ederken, Zonguldak merkez Kız öğretmen Okulu 
inşaatmdaki 1 300 000 liralık tahsisat noksanlığı 
nasıl zuhur etti? 

3. Zonguldak Kız öğretmen Okulu inşaatı
nın tamamlanabilmesi üçiln partilerüstü tarafsız 
denilen Hükümetiniz, 1972 bütçesine tahsisat 
koymuş mudur? Miktarı nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 2 . 1972 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Daire : Yapım D. Bşk. 
Fen Heyeti : Keşif ve İhale 
Sayı : B.07/63-162/63-166/1065-A 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10 . 1 . 1972 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar MüdiMüğünün 7-827/5011-38115 sa
yılı yazısı. 

Zonguldak ve Bartın öğretmen okulları inşa
atı hakkında Zonguldak Milletvekili Sayın Ah
met Güııer tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilen hususlar aşağıda sırasiyle açık
lanmıştır. 

Zonguldak öğretmen Okulu inşaatı 8 300 000 
lira maliyet bedeli (ile 1967 - 1972 yılı yatırım 
programının 67 HOO 3930 proje numarasında 
yer almış bulunmaktadır. 

Bu, konuya adit projeler müsabaka ile temin 
edilmiş, ancak uygulama safhasına geçildiğinde; 
inşa sahası altında bulunan kömür madenleri ga
lerileri nedeniyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 30 . 4 . 1968 tarih ve 04/8400/421 
- 18880 sayılı yazıları ile okul binasının bu sa
hada inşası mahzurlu görüldüğünden inşaatın 
senesi içinde projesine göre tahakkukuna teşeb
büs edilememiştir. 

Bu durumda, bahis konusu okula yeniden bir 
arsa da sağlanamayınca, öğretmen Okulunun, 
Millî Eğitim Bakanlığının 1 Nisan 1970 gün ve 
5150 sayılı jraznsı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığının uygun görüşleri alınması sure
tiyle Bar tında inşası ele alınmış 6 750 000 lira 
keşif bedelli bu inşaat adı geçen Müsteşarlığın 
10 . 11 . 1970 tarih ve 15308 sayılı uygun görüş
leri dâhilinde ihaleye çıkarılarak taahhüde bağ
lanmış olup inşaatı halen devam etmektedir. 

Diğer taraftan programa dâhil Zonguldak 
öğretmen Okulu bina ihtiyacının hala faaliyette 
bulunduğu binanın tevsii suretiyle karşılanması 
düşünülmüş ise de, esas itibariyle bir ilkokul 
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binası olarak inşa edilen bu yapının; yaptırıl
makta olan Teknik Okul sahası içinde bulunması 
ve yıktırılmasının gerekmesi zorunluğu neden
leriyle bundan da vazgeçilerek, projeye esas arsa 
üzerinde hafif ağırlıklı prefabrik elemanlarla ve 
sökülebilir sistemde yaptırılması kararlaştırıl
mış ve 1 500 000 lira keşif tutarla 1970 malî yı
lında eksiltmeye çıkarılarak taahhüde bağlan
mıştır. 

1971 malî yılı içinde ikmal edilen taahhüt 
sonucunda, Zonguldak öğretmen Okulunun hiz
mete açılabilmesi için 1 354 000 liralık daha iş 
yaptırılmasının gerektiği anlaşılmış ancak 1970 
malî yılında ihale edilerek taahhüde bağlanan 
bu konuların 1971 malî yılında Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığınca program dışı bırakıl
dığı görüldüğünden, konu mâruz şekilde açıkla
narak Zonguldak öğretmen Okulu ikmal inşaa
tının 1972 yılına sirayet edecek şekilde progra
ma alınması hususu 23 . 9 . 1971 tarih ve 
1367-A ile 8. 1 . 1972 tarih Ve 246-A sayılı yazı
larımızla Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşar
lığına aksettirilmiş ve takibedihnişse de henüz 
müspet görüşleri istihsal olunamamıştır. 

Bütçe kanunu ile 1050 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesi gereğince fbu konu da Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığından uygun görüş istihsal 
olunduğunda tesisin ikmali sağlanacaktır. 

Bu inşaatın devam edememesi binnetice ta
mamlanamaması durum; ödenek temin edile
memesinden mütevellit olmayıp, konunun 1971 
yılı yatırım programının dışında kalmış olma
sından meydana gelmiştir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 
Mukadder özteMn 
Bayındırlık Bakanı 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Şemdinli - Yüksekova karayolunun yapımına da
ir soru önergesi ve Bayındırlık Baltanı Mukad
der öztekin'in yazılı cevabı (7/828) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl -
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygilanmla. 
Hilmi işıgüaar 

Sinop Milletvekili 

ŞamiddınM ilçesinin yoldan maihrum olması 
nedeniyle şehrin sakinleri ve civar halkı kışın 
yağan karlarım etkisiyle hemen hemen hiç bir 
yerle ilişki kuramamakta hastaları ve doğum 
sancıları çeken hamile kadınları kemdi kaderle
rine terk edilerek çoğu zaman gözler önümde 
hayata veda eltmektedirler. 

irtibatım olmaması ekonomik mübadele ve 
harekete mâni olmakta içteki müstehlik zümre 
fahiş fiyatla mal saıtımalmakta, ve bu yüzden zor 
hayat yaşamaiktıaJdır. Sosyal hayatlara ve insan 
haklarına değer veren Devletin tek yapacağı iş 
Şemdinli'yi Yüksekova ilçesine karayolu dle 
bağlamak olacaktır. Bu yömden, 

1. — Bakanlığınız Şemdinli'yi Yüksekova il
çesine bağlıyacak yolun yapılması için ne dü
şünmektedir?. 

2. — İlçe halkanın yolsuzluk nedeniyle için
de bulundukları gerçekten acıklı hallerine âcil 
bir çare olarak adı geçen yerin 1972 yıhnıda yo
la kavuşturulması hususunda (karayollarına bir 
talimat verilecek midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . 1 . 1972 

Hususi Kalem 
Sayı : 131 

Konu : Sinop Milletve
kili Hilmi Îşgüzar'ın 
yazıla sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 7 . 12 . 1972 gün ve 6 - 215/4777 -

36429 sayılı yazmış. 
b) 14 . 1 . 1972 gün ve 7 - 828/4777 - 36429 

sayılı yazımıs. 
Şemdinli - Yüksekova yolunun yapımıma da

ir Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar tarafımdan 
verilen sözlü sorusunun bilâhara yazılı soruya 
çevrilmesi üzerime adı geçen soru aşağıda cevap
landırılmıştır : 

Biati ve Kuzey yönlerinden Yüksekova'ya 
ulaşan; Çukurca ayrımı - Yüksekova ayrımı yo
lunda yol etüt ve proje çalışmaları, Van - Gür
pınar - Başkale yolunda da yol yapım çalışma
ları 'devam etmektedir. Yüksekova - Şemdinli 
yolu, ancak yukarda adı geçen yolların Yüksek
ova'ya bağlantıları tamamlandıktan sonra, büt
çe imkânlarına göre ele alınabilecektir. 
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Yüksekova - Şemdinli yolunun standardı 
çok düşük olup, ancak kurak havalarda geçiie 
açık tutulatoilımjekteıdir. Yüksekova'dan 20 Km. 
uzaklıktaki Miçiş 'Karakoluna kadar oka kaslım 
balom imkânları ile nıisbeten ıslah eıdıilımıişıtir. 
Bu kesim kışın imkân bulundukça açılmaktadır. 

Yaz, kış açık tutulabilmesi içilin yeniliden ya
pımı gereken, 54 Km. uzunluktaki söz konusu 
yolun takribi proje maliyeti 30 milyon liıraıdır. 
Yukarda açıklandığı üzere ısöz konusu yol 1972 
yıla yatırım program tasarısına alınamamıştır. 

^Bilgilerinize arız .ederim. 
ıMukaidldea' öztfeekin 
Bayındırlık Biakanı 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Harndi 
ffamamcıoğlu'nun, Afyon Karahisar ilinde 
TCDD tarafından tesis edilen travers fabrika-
sındaki işçilere dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı cevabı (7/840) 

«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından yazılı alarak cevaplandırıl
masına dalâletinizi »ayığı ile arz ederim,. 

Afyon Milletvekili 
Hamdi H&mamcıoğlu 

Afyon ilinde TCDD tarafımdan tesis cıdıiMp 
uzun zamandan beri f aaliyeltlte bulunan Tra
vers Fabrikasının ikinci vardiyasının toaldırılar 
rak açıkta kalan 80 işçimin Sivas'a naklinin dü
şünüldüğü öğrenilmektedir. Bu sebeple : 

1. — TCDD nın iihtdyacı ollan karo ve büz 
imalâtını Afyon Travers ^Fabrikasında yaptır
mayı düşünüp düşünmediğini, düşünüyorsa fab
rikada bir tadilât mümkün görüp görmediği, 

2. — Travers imalinde gerekli olan çelik se-
let imali için gerekli makina ve tesislerin aynı 
fabrikada yani Afyon'da gerçekleşitiıımwinin 
daiha ranıtabl (olduğu da ıgıöz önüne alınarak tett-
kifce değer görülüp görülmediğinin, 

3. — Mezkûr fabrikada mevcut iki aıdıet tav 
fırını ile TCDD nin ihtiyacı cümResiniden olan 
civaita, somun, vida ve romdeilıeıler imali müm
kün olduğuna göre üçüncü vardiyaya geçirilme
nin düşünülüp düşünülmediğinim, 

4. — Sdıvais iline nakli düşünülen işçilerin 
daha ziyade Afyon muhitinin insanları olması 
sebebiyle böyle bir naklin kendilerinin morali
ni bozacağı kadar iskân ve mali bir müzayakaya 
duçar edeceğinin düşünülüp düşünülmediğimi, 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 24 Ocak 1972 

Hususi Kalem 
Sayı : 172 

Konu: Afyon Karabisar MHetvekâİt 
Hamdi Hamamcıoğlu'nun yazılı so

rusu 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 1 . 1972 gün ve 7-840/5048-38422 
sayılı yasınız. 

Afyonlkarafoisiar ilnide TCDD tarafından te-
sis edilen travers f abrikasındaki işçilere dair 
Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı Hamacıoğ-
M tarafımdan verSlen yazık soru önergesinin 
Bakanlığımızla bir ilgisi butamaımakföadiir. 

Bilgilerimize arz öderim. 
Mukadder öztefeiin 
'Bayındırlık Bakanı 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar dış tica
ret ilişkilerimizin hangi devletlerle olduğuna dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talu'nun 
yazılı cevabı (7/852) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 17 . 1 . 1972 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, yıl

lar itibariyle en yüksek dış ticaret ilişkilerimiz 
hangi devletlerle olmuştur? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 20 . 1 . 1972 tarihli Kanunlar Mü

dürlüğü ifade- 5075/38633 sayılı yazıya. 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı 'nın, 

«Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, yıllar 
itibariyle en yüksek dış ticaret ilişkilerimiz 
hangi (devletlerle olmuştur?» mealindeki yazılı 
sorusuna cevaben hazırlanan ve 1923 ilâ 1970 
seneleri arasında dış ticaretiinıiade birinci yeri 
işgal eden ülkeleri, bunlara yapılan ihracatı
mızı, bunlardan yapılan ithalâtınıızı ve bunlarla 
ticaret hacmimizi gösterir cetvel ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Talû 
Ticaret Bakanı 
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istanbul Teknik Dmiversitesi 1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların Sonucu, 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
244 
238 

6 
0 

1198 
8 

mununa bağlı cetvellerde 
verilen oyların Sonucu, 

sayısı 
enler 
enler 
enler 
•erler : 
anlar 
likler : 

450 
244 
238 

6 
0 

1198 
8 

edenler] 
ADANA 

Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan fürkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
SYrafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hassan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 

[Kabul 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgelhan 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Güreı 
Ahmet ihsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osıman Tan 

BlLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomfeuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlhami Eriteni 
Yeli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

değişiklik yapılması 

(Kabul edilmiştir.) 

Rasim Cmisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaea 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
S*eyfi Oztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söyleme2 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

tOEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
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İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Naime İkbal T-okgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Re<şit Üllker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanıettiin Asutay 
Şeref Baikşık 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun KaragÖzoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlıı 
Vedat Âli Özkan 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHTR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi K >çaş 
Haha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kür § ad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaman oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yctlçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Ytısııf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M, Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN" 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmeıt Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nödimoğlu 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Osman Soğukpmar 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
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[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Cevüet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıea Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yuısufl Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHJJSAR 
Mehmet Rıza Çerçei 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haundi Hamatneıoğlu 
Ali thsan Uhıibahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasııml Kütfıretvi 

ANKARA 
Keımal Atam/an 
Oğuz Aygıün 
Orhan Birgit 
Osman1 Bölüikıbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hat'ipoğlu 
A. Sakıp Hiçeıi<mez 
Mustafa Maden 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fifereit TurHıanigil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbraMte öıktenı ı' 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Sam/et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverda 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenlioğln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Azığı 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali thsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
l.Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Carit Okyayujs 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
îsımail Haikkı Tefkinel 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulûsa. Çakır 
Ali Nadld Er'deım 
Nihad Kürşad 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naıkd Üner 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sa/bri Kerkin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbakan 
(1.) 
Mustafa Kulbilay İmer 
İhsan Kabadayı 
1. Etem Kılıçjoığlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruik Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahiinoğlü 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasum Emre (t.) 
Nermin Neftçi 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

srvAs 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
•Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(î.) 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehlmet Kazıova (1.) 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatav 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç. 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler' : 7 

Çekinserler ; 1 
Oya katılmayanlar : 197 

Acık üyelikler : 8 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türketş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Kâzım, Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Ay gün 
Kâzım Uıhıso-y 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Mustafa Kona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öiihat Bilgelhan 

[Kabul 
Kemal Ertâenı 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğılu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kem^al Demjırer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomıbuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmet Em,in Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilili 
Abdüllâtif Ensarioğılu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhama Erteım, 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasimj Cünisli 
Rıfkı Danışmjan 

Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhaoı Oğuz 
Seyfi Öztürfk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemem 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
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Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Naime îkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yandımc] 

IZMÎE 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
îhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSEHÎ 
Tu<fan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagiin 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Stezai Ergim 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Ko'Çaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAJBYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Er*bek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Velıbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ahmet Bulda nh 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
R- Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Salâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

srvAs 
Enver Akova 
Vahit Boaath 
Hüseyin Çınar 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Haeıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuuer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göfclü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
C. Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Soğukpmar 

ARTVİN 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
KASTAMONU 

Abdullah Naci Budak Mehmet Seydibeyoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engte 
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[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılımaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güle? 
Hamildi Hamaaneıoğlu 
Ali İhsan Ulubahsi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANK1RA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Süleyman Çiloğlu 
Ömer üiken 

ARTVİN 
»Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemad Ziya Öztürk 
{Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.)' 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahitt Angın 
Arslan Topçıibaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korfcmjazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım^ 

ELÂZIĞ 
Sam/et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
Turbası Bilgin 

Selçuk Erverdji 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkeseııliıoğıltu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 

Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Telkinel 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naikd Üner 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut. 

KOCAELİ 
Cevat Âdemıoğkı 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (İ.) 
Mustafa Kulbüay İmer 
İhsan Kabadayı 
I. Etem Ejflıçoğîia 
özer ölçmen 
Talhsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 
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MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler. 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MAEAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre (L) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunnacıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker' 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
M. Sabri Sözeri (1.) 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova (1.) 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Ahmet İhsan Birineioğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
l 

— 
8 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali öavit Oraıl 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türtkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gülcaaı 

AYDIN 
İsimlet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Giftıat Bilgdhan 
Kemal Erldeım 
Mehmet Niyazi Gürer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmayanlar 

Açuk üyelikler 

450 
242 
235 

6 
1 

200 

[Kabul 
Ahmet ihsan Kırımiı 
Mehmet Nurettin San-
ıdıkçıoğlu 
Osonan Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak ' 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
S a dr ettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

edenler] 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombu§ 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açikalın 
Mehmıet Emptn Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egffli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlhamf Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN . 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim CSnisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürik 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Methmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

. HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
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Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
İlhami Sancar 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
ŞeVket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Baikşık 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 

Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Şinasi Osnua 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Art aç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avgargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naikiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Enbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim. Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Alî 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

KASTAMONU 
Mehmet Seydi'beyoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Osman Soğukpınar 
ARTVÎN 

Abdullah Naci Budak 

[Çekinsef] 
İSTANBUL 

R&sit Ülıker 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
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[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Faza! Güleç 
Alo Eıza Güllüoğhı 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih. Kemetl Küçük-
tepınar 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil KırrkoğTu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımdî Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Günıgör 
Kamımı Küfrevi ' 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz" Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüeeoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Pafcsüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceotıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

AYDIN 
Melhmet Çelik 
Yüksel Menderes 

Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
Fikret Turhanıgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Mevrut Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Barlas Küıntay 
İbrahim ökteım ( 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKTRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdaı Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZTfl 
Samet Gül doğan 
Hayrettin Han ağası 
Ali Rıza Septioglu 

ERZTTRUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

Ali ihsan Göğüs, (B.) 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silâvriîi 
ismail Halkkı Teflrinel 
Necdet Uğur 
Lebît Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi) Çakır 
Alî Naili Erdettn 
Nihad Kürşad 

Kemal önder 
Akm Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJM ÜiiOT 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbafean 
(I.) 

Mustafa Kuibilay im er 
ihsan Kabadayı 
I. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
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Mehnıtet Özdal 
İbrahim Öztürk 

ŞİARDIN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali. Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıogln | 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

1 RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğhı 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

j SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğhı 

[Açık üy 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Haıtay 1 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(i) 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova (1.) 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birtincioğln 
Ekrem Dikmem 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

elikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn S 

URFA 
Necati Aksoy 
VefoM Melik 

UŞAK 
Âldil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah. Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oylann sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Çerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
îsımet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunibaş 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgeftıan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
244. 
237 

6 
1 

198 

[Kabul edenler] 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Bıinay 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrnl Mat 
Kasım 5nadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomibuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Belızat Egilli 
Abdülllâtif Enftarfoğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Ayfcuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin AtabeyiJi 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 

Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kıbç 
Melunct Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Ayba-r 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 

— 702 — 



M, Meclisi B : 37 9 . 2 . 1972 O : 1 

îbrahiim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
tlhami Sancar 
Naime ikbal To'kgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yar duracı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Bu rha nettim Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
tsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Er oğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANÎSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeniya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 
F-eyfi Giiııeştan 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğhı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Me vl ü i O e aik eıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
tsmet Yal emer 

SİÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzrmer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alti Göklü 
Balhri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deogtiız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanmdağ 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fıraıt 
Ahmet Gün er 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

[Reddedenler] 

ANKARA 
Osman Soğukpmar 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
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[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit tîlker 

[Oya Uatılmıy anlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haım'di Hamamcıoğlu 
Ali thsan Uluibahşi 

AĞRI 
Abdülkeriim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osanaıı Bölükbaşı 

İbrahim Cüeeoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Pıalkstit 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataör 

Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

AETVlN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahlt Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESlRj 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Barla s Küntay 
İbrahim Oktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdaî Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELAZIĞ 
Samet Gül doğan 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioglu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Seılcuk Er verdi 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkeseuli-
oğlu. 

ESKI'ŞEİIİR 
Mehmet Isın^t Angı 

GAZİANTEP 
Şinnsi Çoîakoğlu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
T. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin. Sayın 

GİRESUN 
Aljdııllah İzm en 
1. Kayhan Naiboğ'lu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Rcsa 

İSPARTA 
IIüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı . 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekini Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 

Osman özer 
Akgün Silıivrili 
tsmail Hakkı Tekinel 
Necdet Uğur 
Leb i t Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Kcımal Önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naiki Üner 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
•Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaış 
Necmettin Erbakan (I.) 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
t. Eitıem Kılıçıoğ'kı 
Özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemaıl Kaçar 
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MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil. ŞıalhünoğliU 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

-
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MUŞ 
Kasım Emre (I.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akoal (iB.) 
Hasan Basri Albayı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

*ak 

9 . 2 . 1972 0 

Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
M. Sabri Sözeri (1.) 

TOKAT 
Isımet Hfrlmii Badcı 
İsmail Hakkı Biriler 
Mehmet Kaızova (1.) 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 

: 1 

Ahmet İhsan Birineioğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
T 
J. 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

8 

Ekrem Dikmen 
TUNCELİ 

KJenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
îsmadl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 

)>©-<S50-~~ •<.. 
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4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkı nda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
AH Oavifc Oral 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARA HİSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
"Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgdhan 
Kemal Erdem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : 7 

Çekinse eler : 0 
Oya .katılmıyaıdar : 207 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 

Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık A yel ar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Alcışık 
Abidiıı înan. fjaydalı 

BOIiU 
Nihat Bayramoğla 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çaııga 
Cemal Külâhlı' 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKA'LE 
Mustafa Ça.lıkoğhı 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yaskup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Mehmet Enuin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
iladan Değer 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Ne om ettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem; 
Veli Gülkan 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Midime t Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sa!.)nhattin Araş 
Rasim Cinisli 
RıPlvi Danışman 
Naci Gacıroğlu 
O şyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Araı 
İlham (Egemen) Da-
reııdelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
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ilhamı Sancar 
Naime İkbal Tofkgöz 
A. "rurgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
ŞeVket Adalan 
Burhanıettlin Asutay 
Münir Dalda! 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Oaman Y«lt«kin 

KASTAMONU 
Muzaffer Afkdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

Feyzullah Çarıikçı 
KIRŞEHİR 

öevat Eroğlu 
KOCAELİ 

Vehfbi Engiz 
KONYA 

Sezai Erıgun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlbek 
İlhan Ersay 

MALATYA 
Hakfa Gö<kçe 

MANlSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüısamettinı Başcr 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuız Kurt 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Ya5a 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Sogukpmar 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KASTAMONU 
Mehmet Seydifeeyoğru 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karaskeçald 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Cdftl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Telân Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Bızıa Güllüoğlu 
M. SelâJhattin Kılıç 
Melih Kemal 
Küçüktepepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kıokoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
MeJhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımeıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küf revi / 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaışı 
İbrahim Cüeeoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkıan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin 
Sadıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim ökteım ' 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Arslaıı Topçübaşı 

DENİZLİ 
Sami'Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Samjet Güldogan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Selçuk Erverdi 

[Oya katilmıyanlar] 
Cevat Önder 

Fethııllah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
1. Kayhaın Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayıız 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Or]]an Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
Osman özer 
Akgün Siliivrili 
ismail 'Halkkı Telkin el 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınıç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdemi 
Coşkun Karagözoğlu 
Nibacl Kürşad 
Kemal. önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakli Ün er 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskim 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yaüışi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbatoan 
(t) 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
1. Eteni Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Farulk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 
Mesut Erez 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
tsmail Hakkı Şengüler 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şalhiııoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Alı üogerlı 

MUŞ 
Kasım Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Afcçal (B.) 
Hasan Basri AlbayraJc 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
l]yas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

Zeki Çeliker 
SİNOP 

Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabrı Sözeri 
(i.) 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 

Ahmet ihsan Birincioğlu 
Eıkrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

UEFA 
Necmettin Cevheri 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Tuıram 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(1 A.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürfc * 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

>>»-<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCi B I R L E Ş I M 

9 . 2 . 1072 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk 
basını ve mensuplarının sorunlarını tesbit etmek 
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/81) 

3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güliüoğlıı'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

4. — 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) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

6. — 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) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi 'düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 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) 

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

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

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 
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12. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın. 

Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi i 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun mettılek.-
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes 
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 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) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

14. — Traibzıon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
•yy üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu. 
lepolanması ve satışı ile personel istihdam poli 
Hkası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge 
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
\ T aştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

15. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çarı
ğa ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutun 
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) 

16. — Manisa Milletvekili' Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Madır Yavuzkan'm. •?:•?•: 
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa 
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır 
T>ıası yapılmasına dair önergesi (10/28) 

17. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taba» 
fiyatlarının tesbit ve ilânında 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) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti 
•nizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 

lillî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
.'kilde organize edilmesine yardımcı olacak ted-
»irleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
• el maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl

masına dair önergesi (8/13) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağ'lamak ve alınması gereken tedbirleri tealbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

20. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 41e 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
ofiyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı

nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
»askıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

21. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
an'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

imamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-

ıek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge-
eğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

önergesi (10/30) 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ı'nın; Hınıs ilçesi. Kızılahmet köyü halkının 
•ırşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma

sı ve yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

10/29) 

23. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşî'nin, 
Ihındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
nası ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
nahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
söylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer-
.eştirilınesi hakkında gereken incelemeleri yap-



m ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/15) 

25. — Nevşehir Milletvekili Salâhatin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve l'lânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

27. — 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) 

28. —İçe l 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) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
f.dilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ-
Umak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayretin 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) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

35. — 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) 

36. — 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 Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

37. — 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) 

38. — Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
n ı m önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
<j)erin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
Milunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
• ın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

39. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
• 'ürk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
! i asiyi e Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
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bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

40. — Sakarya Milletvekilleri Hayretin Uy
sal ile Barbaros Turgut. Boztepc'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandasın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

41. — 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) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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 arattırması açılması
na dair önergesi! (10/46) 

45. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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 4air 
önergesi (10/48) 

47. — İçel Milletvekili Celâl • Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
balıkçılığın 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) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
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) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime-
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lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

55. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

56. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlannıın 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) J 

61. — Maraş Milletvekili 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) 

62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 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) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlrnın, 
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) 

64. — Samsun Milletvekili Kâmran Ekliya-
oğhı'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın. 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

66. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

67. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü . tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 



konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa- | 
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

69. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
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 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

• 70. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzâoğ-
lu'nun, Resmî G-azetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ö'zel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Özütkr'ün. 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek 'maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural 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) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit eıtmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

74. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni .teslbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

75. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başta
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve I 

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) 

76. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'm, 
halen yurt dışında bayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

77. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/73) 

78. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin. Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

79. — 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) 

80. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

82. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına-
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cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit ı 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair j 
önergesi. (10/77) j 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

84. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

85. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

86. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes- ] 
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge- | 
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın \ 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) ] 

87. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, îmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

88. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak aıma-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

89. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene söbmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir (kurum haline getirmek 
oıaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

90. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi Işgüzar'ın, güreş spo- j 

rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirlerd tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/86) 

91. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünflerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

92. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nıin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

93. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz 'kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınÜarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumalk için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

94. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastaluklan ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 ncd maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

95. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

96. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 ncıi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

97. — Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomiik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 



98. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaeiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul 'Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu, raporuna dâir Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/578; Cum-
Ihuriyeit Senatosu : 1/49) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 465; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 40) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1972) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yıllı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/575; Cumhuriyet Senato
su 1/44) (M. Meçlisi S. Sayısı: 464; C. Sena
tosu S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi: 1.2.1972) 

X 3. — Millet-MödM İdare Âmlirleririin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karana 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
2/601; Cumhuriyet Senatosu 2/10) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 466; C. Senatosu S. Sayısı : 41) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) 

X 4. — 1971 yılı 'Bültçe Kaınulnuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna daıir 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/577; Cum
huriyet Senatosu 1/47) (M. Meclisi S. Sayısı : 
467; C. Senatosu S. Sayısı : 38) (Dağıtma ta
rihi : 1 .2 .1972) 

X 5. — 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin de ğiştirilmesi ve bu 
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j kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka

nun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
461) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaeiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
•*ödü sorusu (6/31) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından 
•tozlu soıusu (6/32) 

5. — 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) 

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

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62V 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha-
I zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buhınaa 



ziragte elverişli topraklara dair Maliye Bakanım
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topalloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu >da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyaeağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Paiaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanm-
lan sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ım, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitin) Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(F-/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
cjan'm, Antalya'\a kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
• n, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
îâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçüerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Özitürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Ahdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynakîair Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Ka/rahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nuu Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (8/93) 

22. — Konya MMetvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 



35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapı lan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'ırun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ırt; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu ((//110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Göl-
ean'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) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Tııran'm, 
U§ak'a bir fabrika kurulup kurulamayacağına 
dair Başbakandan, söziü sorusu (6/113) 

40. — U§ak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders ki lap
ların a dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
aı'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
Uıı o aralanacağına dair Enerji, ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu, (6/115) 

42. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
'.ürk'iin, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh EksiYnu. 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
ruln değerlendirilmesine dair Ticaret !>akamn 
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nuı, 
i Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
razıya d/,ir Başbakandan sözlü sorusu (6/1.19) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı 
yan yollarda, kaçakçılığın meu ve takibi için ] 

arama yapan resin? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

ö0. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın. 
E[ürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

III 
ÖNCELİK fiE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A HAKLARINDA İVEDİLİK KARA ili 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra-
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poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 37 ati1 Birleşim) 




