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A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 107 

1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kırımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilin
de programa alınan yatırımlara dair soru
su ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'-
nın yazılı cevabı (7/208) 107:109 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum Çat ilçesinin Söbeça-
yır köyünden bir vatandaşın İstiklâl Ma
dalyası almak için yaptığı müracaata da
ir sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/228) 110 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum'un Şıhveren köyünün 
sel felâketinden korunması için alınan ted
birlere dair sorusu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sabit Osman Avcı ile İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
yazılı cevapları (7/230) 110:111 

Sayfa 
4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-

maz'ııı, kamu hizmetlerinin köylere götü
rülmesinde partizanca davranışlara yer ve
rilip verilmediğine dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun yazık ce
vabı (7/232) 112:117 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Kuyucak'a bağlı Muratdağ köyü
nün bir mahallesine dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/233) 117:118 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, toprak kayması nedeniyle yıkılan 
Taşyayla köyünde yapılacak yeni konutla
ra dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun yazık cevabı 
(7/234) 118 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak kö
yündeki şahıs ve Hazine mallarının tesbiti-
ne dair sorusu ve Tarım Bakanı llhami Er
tem, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 
ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın 
yazık cevapları (7/235) 118:120 
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Sayfa 
8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl

maz'm, Kore Savaşında yara almış bir va
tandaşa malûl aylığı bağlanmasına dair so
rusu ve Millî Savunma Bakanı Aihmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/236) 120:121 

9. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, kültürel varlığın korunmasını temin 
için, Avrupa Sözleşmesini hazırlıyacak 
olan Daimî Komitenin çalışmalarında 
memleketimizin tutumuna dair sorusır ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazı
lı cevabı (7/237) 121:122 

10. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'm, Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu 
ve ek Protokolün onaylanmasının ne saf
hada olduğuna dair sorusu ve Çalışma Ba
kam Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/239) 122: 

123 

11. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'ın, Avrupa Konseyi İstişare Mecli
sinin, ormanların korunması ve geliştiril
mesi amaciyle alınması öngörülen tedbir
lere uygun olarak, memleketimizde ne gi
bi çalışmalar yapıldığına dair sorusu ve 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı ce
vabı (7/240) 123:131 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul - Üsküdar, gecekondu ön
leme bölgesi ıslah sahasına dair sorusu ve 
imar ve iskân Bakanı Hayrettin Nakiboğ-
lu'nun vazıh cevabı (7/243) 131:136 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'un turistik yerlerinden 
Kilyos'a su ve elektrik verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Turhan Kapanlı ile Turizm; 
ve Tanıtma Bakanı Necmettin Oevheri"nin 
yazılı cevaplan (7/244) 135:136 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, Kocaeli ilinde bir öğretmen okulu
nun açılmasına dair sorusu ve Millî Eği-

Sayfa 
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/246) 136:137 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in, Aydın ilinde boykota iştirak 
eden ve haklarında kanuni muamele yapı
lan öğretmenlere dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı ceva
bı (7/250) 137:139 

16. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası'nın, Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgesindeki köylere tohumluk buğ
day ve hayvan yemi dağıtılması ile Keban 
Barajının yapımına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman 
Avcı, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe, 
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek ile Tarım 
Bakanı ilhami Ertem'in yazılı cevapları 
(7/251) 139:142 

17. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'-
un, izmir'in Konak mevkiinde inşası de
vam etmekte olan Sosyal Sigortalar Kuru
mu İş Hanına dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/255) 142: 

143 
18. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 

boykot nedeniyle ceza verilen öğretmenle
re dair Başbakandan sorusu ve (Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevabı 
(7/256) 143:144 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon'un Şulhut ilçe
sinde belediyeye ait bir araziyi üzerine 
tapu yaptıran şahsın, tapu muamelelerinin 
iptaline dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşe oğlu'nun yazılı cevabı (7/257) 144: 

145 
20. — Trabzon Milletvekili Mehmet 

Arslantürk'ün, boykota katılan öğretmen
ler hakkında alman cezai kararların dur
durulmasına dair Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazı
lı cevabı (7/259) 145:152 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çakkoğlu, 
belediye gelirlerinin beldelerin ihtiyacına yet
mediği, bâzı belediyelerde Devlet Mmurlan 
Kanununun uygulanamadığı ve gerekli tedbir
ler konularında gündem dışı demeçte bulundu. 

İzmir Milletvekili Hulusi Çakır'm, yakın
da açılacak olan Ege ekici tütün piyasası için 
alınması gerekli tedbirler ve tütün ekicilerinin 
sorunlarına dair demecine Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ahmet İhsan Birincicğlu cevap verdi. 

Uşak Milletvekili Adil Turan da, öğrenci 
yurtlarında vukuıbulan olaylar ve bunların do
ğurduğu huzursuzluklar konusunda gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Su ürünleri kanunu tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporunun 
görüşülmesine devam olunarak, benimsenmiyen 
24 ve geçici 4 ncü maddeleri dışındaki madde
leri kesinleşti. Benimsenmiyen maddelerin Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinin ilgili ko
misyonlarından 7 şer üye seçilerek kurulacak 
bir Karma Komisyonda görüşülmesi kabul olun
du. 

Plân Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Ak-
çal'ın bir önergesi üzerine, «Erzurum Millet
vekili Cfevat önder ve 9 arkadaşının, 4926 sa

yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar 
eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştir
me ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları» nın Plân Komisyonuna iade edilmesi 
kabul olundu. 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin serma
yesinin artırılması hakkındaki kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul edi
lerek 1 nçi maddesi okundu. Konunun sayın 
üyeler tarafından gerektiği şekilde incelenebil
mesi için ve çalışma süresinin de dolması sebe
biyle; 

20 . 1 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere, birleşime saat 18,56 
da son verildi. 

Başkan 
BaşkanveMli 

Mustafa Kemal Palaoğlu 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğarı 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair sözlü soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/172) 

2. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
ın, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir sah
ne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/173) 

Yazılı sorular 

1. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, 
10 Kasım 1970 günü Aydınca düzenlenen Ata
türk'ü anma törenine dair yazık soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/431) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Bolvadin kazası hududu içindeki Ebher gölü 
ihalesine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/432) 

3. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
üç aydan beri maaş alamadığı iddia edilen YSE 
İl Müdürlüğü personeline dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/433) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
m, bir şahsa ait vergi borcunun örtbas edil
mek istendiği iddiasına dair yazık soru önerge
si, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/434) 

5. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ka
çakçılığın önlenmesi için alman tedbirlerin tat
bikine dair yazık soru önergesi, Gümrük ve 
Teket Bakanlığına gönderilmiştir. (7/435) 
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6. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, De
niz Ticaret Filomuzun geliştirilmesine dair ya 
zili soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/436) 

7. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm idari 
reformun biran evvel gerçekleştirilmesine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/437) 

8. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Gü
ney - Doğu'daki bâzı illerin zabıta kadrolarının 
yetersizliğine dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/438) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ka
çakçılığı önlemek bakımından, geçmiş yıllarda 
mayınlanmış arazilerin tarımda kullanılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/439) 

10. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Tra
fik Genel Müdürlüğü kurulmasına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/440) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, to
humluk buğdayın adaletsiz dağıtıldığı iddiasına 
dair yazık soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/441) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ba
kır fiyatlarının ucuzlatılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
7/442) 

13. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya ilinde 1969 ve 1970 te ne miktar pan
car alındığına, ne kadar fire kesildiğine dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/443) 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/414) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/415) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklif 
3. — İçel. Milletvekili Turhan özgüner'in, 

üniversiteler ve yüksek okullardaki öğrenci 

14. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel 
bölgesi üzüm üreticilerinin ilkel üretim şartla
rından kurtarılmasına ve pazarlama imkânları
nın sağlanmasına dair yazık soru önergesi, Ta
rım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret bakanlıkları
na gönderilmiştir. (7/444) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Rıza 
Çerçel'in, genel af çıkarılmasına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/445) 

16. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
öğrenci olaylarında öldürülen gençlerin kaç ta
nesinin sağ ve kaç tanesinin sol eğilimli oldu
ğuna dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/446) 

17. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Belediyeler Yardım Fonundan hangi belediyele
rin yardım gördüğüne dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/447) 

18. — izmir Milletvekili Şeref Bakşık'm, 
izmir'in ödemiş ilçesine bağlı Bademli bucağı 
Mescitli köyü muhtarının belediye başkanını 
dövdüğü iddiasına dair yazılı soru önergesi, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/448) 

19. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, taş
ra gazetelerinde yayınlanan ilânların ücretine 
ve bu gazetelere tesis ve donatım kredileri ve
rilmesine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/449) 

20. — Edirne Milletvekili Cevat Saym'm, 
istanbul Valisinin, sağlık personelinin yapmış 
olduğu direniş karşısındaki tutum ve davranı
şına dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/450) 

KÂĞITLAR 

derneklerinin kuruluş amaçlarına uygun yöne
tilmesine sağlıyan kanun teklifi (2/454) (içiş
leri, Adalet, Millî Eğitim ve Anayasa komisyon
larına) 

Tezkere 

4. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35 sayfa 73 te kayıtlı 
Mehmet Ali oğlu, Hanım'dan doğma 1935 do
ğumlu Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/417) (Adalet Komisyonuna) 

— 106 — 



M. Meclisi B : 38 20 . 1 . 1971 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 18,58 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : Enver Akova (Si/as), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çalışma süremiz, Birleşik Toplantının de
vamı yüzünden, dolduğu için, 21 Ocak 1971 

Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,59 

III - SORULAR VE OEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan K%-
rımlı'nın, bu yıl Balıkesir ili dâhilinde progra
ma alınan yatırımlara dair sorusu ve Köy işleri 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/208) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Bu yıl Balıkesir ili dâhilinde programa alı
nan yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 01 - 36/00076 

Konu : Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı'nın yazılı 
soru önergesi. 

6 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3 . 6 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanunlar 
Müdürlüğü 7 - 208/1848-11343 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdii buyurulan «Bu yıl Balıke
sir ili dâhilinde programa alınan yatırımlara 
dair bilâ tarih soru önergesinin cevabı ilişik 
notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy işleri Bakanı 
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Balıkesir Miilleltveıkili Sayın Ahmet İhsan Kırmı'k'ınim «Bu yıil Köiy İsteri Bakanlığınca Ba-
lıktlsİT i'lil dâhilinde por'oigramia laliınaıı yatırımilarıa» dair MiH'tat Meelilsi (Başkanlığının 3 . 6 .1970 
gün ve 7 t 2öı8/1848 -'1.1343' sayılı yaziil arınaı/ekili olaır'ak almaln. Itanilhbîz) yazılı (Soru1 önıcr!geısi ce-
vaıbıdır. 

Balıkesir illi (dâhilinde Bakanlığıınız'ca .1970 lyıllı içjiinde pıiogramiaı alıean (yatıırımllıar aşağıda 
gÖKİterilm'işti'r. 

1. 'a)> Yeter seHırl'i tarıınılsaJl 'aile işi etlindi erli kerlmıa çaıl ışımaları : 

Ölçülecek Dağıtalacalk Talhsis Edillelcek 
Arazi (Dönem.) Anazii (Dönüm) Mera (Dönüm iileelsi 

Merkez 
ıBigadijç 
Ayvalık 
Baıiıdıırnıa 

» 
» 

iKöyii 

Baış'aköy 
Oağış1 

•Küçük köy 
Kayacık 
Kuışaikçı 
Yenıilsığurcı 

Aillo 
iSa'.yıısı 

104 
196 
— 

182 
455 

^ 

toplam' 

cm 

397 
736 

1 780 
2 600 

— 

— 

5 000 
2 750 

6 697 650 5 513 8 75(0 

h) Köy konut, tarımlsaıL ve sosyal tcısils inşaıatl'a.rı araştırımla. uylgıdtaıması : 
BalıkeLsfir - ıSlajvaışltepe - Sioğııöak (Köyülnde ,: 
31 (Konut, 
1 Sosyal. ,teisifs inşaatı. 1970 yılında programlanııniışitır. 
Uyigelamaı, kemdi evini yapanıa y ardi'm metlode dle yiapılaıcaıkitır. 
Bu metoda g"ö!rel ıher aileye 10 O'OOı TL. kredi stivasyioınlar ihailifnde verilecektir. 
1 Komult maliyeti ' 15 978 İTİ. 
1 Siosya'l tesivs maliyeti 13 396 Tl. 
rflopllıami nııaıKiyeft 508 714 Tl. 
Dovlet Yatımım 320 984 Tl. I Halk katkısı .187 730 Tl. = 508 714 TT. dır. 

2. Topraksu faaliyetleri : 

Projenin yeri Nev'i 

Bigadiç - Çağış 
Edremit - Narlı 
Bigadiç Ovası 
Edremit - Güre 
Merkez - Paşaköy 

Sulama tesisi 
» » 

Arazi tesviyesi ve yüzey drenajı 
Sulama tesisi onarım projesi 
Toprak muhafaza bakım projesi 

Yatırım (Tl.) 

117 000 
396 000 
611 000 

15 000 
60 000 

3. Yol, su ve elektrik faaliyetleri : 
a) 1970 Bütçe yılında Balıkesir ili dâhilinde 400 Km. tesviye, 37 Km. orman içi tesviye, 40 

Km. emanet kaplama, 100 Km. ihaleli kaplama, 1214 Km. yol da bakım programına alınmıştır. 
Bu ilimizde 10 aded büyük köprü, 1 aded tesis (bakım evi) nin yapımı da aynı yılın programı
na alınmış bulunmaktadır. 

1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle 250 Km. tesviye, 30 Km. orman içi tesviye, 118 Km. emanet kap
lama, 117 Km. ihaleli kaplama, 952 Km. bakım işi gerçekleşmiştir. 

b) Bu ilimizde 58 ünitenin içme suyu inşaatı üzerinde çalışma yapılacak, 1970 malî yılı so
nunda 45 ünitenin içme suyu inşaatı bitirilecektir. 
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1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle 13 ü nite içme suyu işi gerçekleşmiştir. 
c) Yine Balıkesir ilinde 1970 Bütçe yılında 65 köyün elektrik işi, tesis programına alınmış 

olup bu kadar köyün elektriğe kavuşturulmasına çalışılacaktır. 
1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle 1 köyün elektrik işi gerçekleşmiştir. 
Balıkesir ilinde bu hizmetler için köy yollarına 5 914 000 Tl. köy içme sularına 1 935 000 TL, 

köy elektrifikasyonu içinse 3 560 000 lira olmak üzere cem'an 11 409 000 lira Bakanlık ödeneği 
ayrılmıştır. 

4. El sanatları geliştirme projesi gereğince yapılmakta olan yatırımlar : 

a) Açılan kurslar : ,- y.'V"'f£J 

İlçesi 

Merkez 
İvrindi 
Balya 
Sındırgı 

Köyü 

Kirazpmar 
Korucu 
Merkez 
B. Dağdere 

Kursun cinsi 

Halıcılık 
Dokuma 
Halıcılık 
Halıcılık 

••••ff iSTJî i . 

Açılış tarihi 

5 .4 .1970 
6 .3 .1970 

11. 6 .1970 
5.10.1970 

Devam eden 
öğrenci 

28 
26 
22 
20 

Harcanan 
(Tl.) 

5 000 
2 000 
5 000 
5 000 

Toplam 96 17 000 

Mezun olanlara istedikleri takdirde kredili tezgâh verilecektir. Bu maksatla öngörülen kredi 
tutarı 25 000 Tl. hesabedilmekte olduğundan 17 000 + 25 000 =* 42 000 liraya baliğ olacaktır. 

b) Köy teşebbüsleri teşvik ödeneği yardımları : 

İlçesi Köyü Proje konusu Proje tutarı (Tl.) Yapılan yardım (Tl.) 

Merkez Bakacak 
Dursunbey Kireç 
Balya Ilıca 
Sındırgı İzzettin 

Kütüphane 
Değirmen 
Çamaşırhane 
Köy konağı 

Ayrıca 2 000 Tl. yi geçmiyen projeler için : 

- Seyyanen -

Toplam 

96 554,00 
13 072,83 
42 639,40 
45 322,27 

25 000,00 

222 588,50 

19 000 
6 000 

10 000 
15 000 

25 000 

75 000 

c) Balıkesir ili Merkez ilçesi orman köylerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde
si ile müesses fondan uygulıyacağı ferdî kredi miktarı 200 000 Tl. olarak tesbit edilmiştir. Ser
best bırakılan miktar bankaya Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği anda kredi talepleri T. C. 
Ziraat Bankasına intikal ettirilecektir. 

Bu miktara kooperatif talepleri dâhil olmayıp, kooperatif talepleri vâki oldukça projeye da
yalı olarak, fon imkânları nisbetinde, kredi açılması mümkün olacaktır. 

Bu konulardaki yatırım, kredi ve hibe tutarı 287 000 Tl. nın 1970 programı gereğince sarfı 
öngörülmüş bulunmaktadır. 
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2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum Çat ilçesinin Söbeçayır köyün
den bir vatandaşın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/228) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakam 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

3 . 6 . 1970 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

Bingöl ili Kiğı ilçesine bağlı iken Erzurum 
Çat ilçesine bağlanan Söbeçayır köyünden Lal-
oğullarından Halitoğlu 1293 doğumlu Sabri 
Laloğlu'na ait İstiklâl Madalyası için Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığının 13 Aralık 1968 
gün ve 1. Ks. 4061 - 8 - 63 - 21 sayılı yazısı ile 
Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Baş
kanlığına gönderilen yazının gereği bugüne ka
dar henüz yerine getirilmemiştir. 

Mumaileyh çok yaşlı ve ihtiyar olup gözleri 
görmüyor. Hayatının son günlerinde kendisinin 
nisbeten olsun mağduriyetini önlemek ve İstik
lâl Madalyası almak suretiyle aylığa kavuşması
nı temin zımnında bir an önce madalya alabil
mesi için el'an müracaatı hangi safhadadır? Ke
za bu işin çabuklaştırılması için her hangi bir 
tedbir düşünülmekte midir? 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
18 . 1 . 1971 

Kanun : 569/1 - 70 
Konu : Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 

yazılı soru önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 6 . 1970 tarih ve 7/228 - 1902/11810 
sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
İstiklâl Madalyası almak üzere müracaat etmiş 
olan Sabri Laloğlu hakkında vermiş olduğu ya
zılı soru önergesi ile ilgili açıklamalar aşağıya 
çıkarılmıştır. 

önergede adı geçen şahsın gerek madalya 
defterleri, gerekse Kuvayı Milliye kayıtlarında 

kaydına raslanamamıştır. Durumu Erzurum As
kerlik dairesinden tahkik olunmaktadır. 

Kuvayı Milliye mensubu olduğu zikredilen 
bu şahsın 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu
na ek 977 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince istiklâl Madalyası almak üzere 1 Teşrini
sani 1926 tarihine kadar yetkili makama müra
caat etmesi gerekirdi. 

Hiçbir yerde kaydı bulunamıyan Sabri Lal
oğlu hakkında her hangi bar işlem yapılmasına 
imkân görülememektedir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum'un Şıhveren köyünün sel fe
lâketinden korunması için alınan tedbirlere 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı ile İmar ve İskân Ba
kanı Hayrettin Nâkiboğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/230) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

3 . 6 . 1970 
Erzurum Milletvekili 

Giyasettin Karaca 

Erzurum ili Aşkale ilçesinin Şıhveren (Gü-
müşseren) köyü yıllardan beri su basması, sel 
ve heyelan sebebiyle 75 hanenin yaşantısı mal 
ve can emniyeti yönünden her an tehlike ile karşı 
karşıyadır. 

Gerek vatandaşların ye gerekse bölgenin 
milletvekili olarak yaptığumz bütün müracaat
lara rağmen bugüne kadar henüz hiçbir tedbir 
ve müspet sonuç alınamamıştır. 

Jeologların mahalline gelerek verdikleri ra
porlar da şu ana kadar nazarı itibara alınarak 
gereği gibi değerlendirilmemiştir. 

ileride daha büyük mal ve can kaybına se
bebiyet verecek bu vahîm tabiat âfetlerinden 
vatandaşların kurtarılmaları için Anayasamızın 
öngördüğü insanca yaşama hakkına bir an ön
ce kavuşmaları için; 
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1. Ne gibi tedbirler düşünülmüştür ve alın
mış tedbirler varsa nelerdir? 

2. Jeologların raporlarına göre, köyün baş
ka bir yerde yerleştirilmesi öngörülmekte oldu
ğuna göre bu yerleşme ve iskân işlemleri ne za
man ve nerede yapılacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 7.7.1970 

Bakanlığı 
Umumi Muhasebeler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1 - 331/413, 37967 

Konu: Erzurum Milletve
kili Sayın Giyasettin Kara
ca'nın yazılı soru önergesi. 

Millet. Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 10 . 6 . 1970 gün 
ve 7/230 -1904/11811 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Giyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Şıhveren köyünün sel fe
lâketinden korunmasına mütedair, yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Giyasettin Karaca'-
nm «Erzurum Şıhveren köyünün sel felâketin
den korunması için alman tedbirlere» mütedair 

yazık soru önergesi cevabı 

Soru : 

Erzurum ili Aşkale ilçesinin Şıhveren (Gü
müşseren) köyü yıllardan beri su basması, sel 
ve heyelan sebebiyle 75 hanenin yaşantısı mal 
ve can emniyeti yönünden her an tehlike ile 
karşı karşıyadır. 

Gerek vatandaşların ve gerekse bölgeni/i 
milletvekili olarak yaptığımız bütün müracaat
lara rağmen bugüne kadar henüz hiçbir tedbir 
ve müspet bir sonuç alınamamıştır. 

Jeologların mahalline gelerek verdikleri 
raporlarda şu ana kadar nazarı itibara alınarak 
gereği gibi değerlendirilmemiştir. 

ileride daha büyük mal ve can kaybına se
bebiyet verecek bu vahîm tabiat âfetlerinden 

vatandaşların kurtarılmaları için Anayasamızın 
öngördüğü insanca yaşama baklana biran önce 
kavuşmaları için; 

1. — Ne gibi tedbirler düşünülmüştür ve 
alınmış tedbirler varsa nelerdir? 

2. — Jeologların raporlarına göre, köyün 
başka bir yerde yerleştirilmesi öngörülmekte 
olduğuna göre bu yerleşme ve iskân işlemleri 
ne zaman ve nerede yapılacaktır? 

Cevap : 
Erzurum ili Aşkale ilçesinin Şıhveren (Gü-

müşseren) köyünün bulunduğu mmtaka heyela
na mâruz kalmakta olduğundan mühendislik ted
birleri ile problemin halli ekonomik olmadığın
dan köyün başka bir yere nakli uygun görül
müştür. 

Durum 2 . 10 . 1969 tarih ve 7331 sayılı 
yaziyle İmar ve iskân Bakanlığına bildirilmiş
tir. 

T. C. 
îmar ve îskân Bakanlığı 5.8.1970 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2778 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın 
Giyasettin Karaca'nin yazık soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkankğına 

İlgi : 10 . 6 . 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/230 -1904/11811 sayık yazı. 

Erzurum'un Gümüşseren köyünün sel felâ
ketinden korunması için alman tedbirlere dair 
Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca tara
fından verilen yazık soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır ; 

Gümüşseren köyünde su baskını ve bundan 
mütevelkt heyelan âfetine mâruz oldukları tes-
•bit edilen 22 hanedeki 29 ailenin durumu, Ba-
'kanlığımız jeologüarmca incelenmiş ve III ncü 
derecede âcil olarak nitelendirilmiştir. 

Bütçe imkânlarının darkğı nedeniyle 1970 
yılı uygulama programına aknamıyan bu yer
deki âfete mâruz ailelere, programa akndıMa-
rında nakledilmek üzere Değirmen civarı mev
kii yeni yerleşme yeri olarak seçilmiştir. 

Bahis konusu yere yardım yapılması, bütçe 
imkânlarına göre programlara alınabilecektir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakifooğlu 

tmar ve İskân Bakanı 
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4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Ytlmaz'ın, 
kamu hizmetlerinin köylere götürülmesinde par
tizanca davranırlara yer verilip verilmediğine 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin yazılı cevabı (7/232) 

4 . 6 . 1970 

MiUjet Meclisi Başkanlığına 
i 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak ilgili Dev
let Balkanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda tavassut buyurulmasmı saygı ile rica ede
rim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 

Aydın'da kamu hizmetlerinin köylere götü-
rülımesinde, partizanca ölçüler kullanıldığı hak
kında bana sayısız şikâyetler gelmektedir. Dev
letin köye götürmekle mükellef olduğu bir hiz
met karşılığında, halkın siyasi kanaatlerine 
baskı yapılması, bu hizmetin bir oy pazarlığı ko
nusu haline getirilmesi hiçbir hukuk ve Anaya
sa ve demokrasi anlayışiyie bağdaşamaz, îmam 
kadrolarının dağılımında da, ne yazık M, aynı 
kanun dışı baskılar uygulanmaktadır. 

Bu vakıa karşısında aşağıdaki bilgileri rica 
ediyorum : 

1. Â. P. iktidara geldiği tarihten bu yana 
Aydın ilinde hangi köylere imam kadrosu veril
miştir 

2. İBu köylerin içinde, oy çoğunluğu muha
lefette olan köyler var mildir? Hangileridir? 

3. Kadroların dağılımında hangi objektif 
ölçüler kullanılmaktadır? Bu ölçülerin dışına 
çıkıldığı olmuş mudur? 

4. Muhtarları C. H. P. ü olan Nazilli Işık
lar köyü ile Söke Karacahayat köylerine imam 

20 . 1 . İ97İ O : 1 

kadrosu verilmemesi sebebi nedir? Bu köylerin 
dağıtım listesindeki sırası nedir 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 10.11.1970 
Sayı : 2-04/4248 

Millet Meclisi Başkanlığına 

112 . 6 . 1970 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğünün 1925/12192 sayılı yazüa-
riyle Bakanlığımıza gönderilmiş bulunan Aydın 
Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm yazılı sorusuna 
verilen cevaplarımız eklice takdim kılınmıştır. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Kamu hizmetlerinin köylere götürülmesinde 
partizanca görüşler kullanıldığı şeklindeki iddi
alara iştirak imkanımız yoktur. Bu sekilideki 
ölçülerin Hükümet anlayışı ile bağdaştırılması 
mümkün değildir. Aydın gibi rey dağılımı yıl
lardan beri belli olan bir ilimize yapılan hizmet
lerde, hizmet yeri itibariyle partizan ölçü kıs
tasını ileri sürmek, mümkün olmasa gerekir. Bu 
şekilde bir iddianın dışında kalabilmek için, çok 
büyük bir kısmı Adalet Partisine rey veren köy
leri hizmetten istisna etmek gibi, asıl partizan
ca olan bir anlayış içerisine girmek lazımgelir. 
Bakanlığıma ait bulunan kadro dağıtım işlerin
de de durum aynıdır. Bu kadrolar ihdas olun
duktan sonra Aydın ilinde eskiden beri mevcu-
ıdolan rey dengesinde ciddî bir değişiklik olma
mıştır. 

1. Adalet Partisi iktidara geldiğinden bu 
yana hangi köylere imam - hatip kadrosu veril
diğine dair liste eklidir. 
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AYDIN 
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Aydın ili ve ilçelerine ait (köy faadtfoları listesi 

1965 1966 1967 

Dalama 
Köşk 
Başçayır 
Arapikayulsu 

Burgaz 
Şerbetçi 
Arzular 
'Dalama 
Sınırteke 
Çog/tep* 
Alanlı 
Ovaeymir 
Acarlar 

Krizdere 
Yavuz 
Akcaköy 
Oökldriş 
Karakoy 
Eğrek 
Armıulflıtt 
Kızıloaköy 
Ildağ 
Kozalaklı 
Böoek 
Dıereıağzı 
Kırfdar 
ülzumdıer* 
Merkez Çiftlik 
Şalhnalı 
Terziler 
Kıranlköy 
BaltaJköy 

1968 1969 
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BOZDOĞAN 

ÇİNE 

GERMENCİK 
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Köy 

Kavaklı 
Araplı 
Değirmenhükü 
Haydere 
Çamlıdere 
Koyuncular 
Kamışlar 
Yenioeköy 
Beyerliköyü 
Akseki 
Kılavuzlar 
Olukbaşı 

Saraçlar 
BaJhçearaısı 
Karakollar 
Kahraman 
Çobanisa 
Tekeler 
Bölüntü 
Elderesi 
Bağlarbaışı 
Eski Çine 
Muitaflar 
Gölcük 
Çaltı 
Akçaabat 
Uluikonak 
Sarıköy 
Çöğürlek 
Hacıkalbasakallar 
Soğnkoluk 
ıSulbaşı 
Abak 

Çarıklar 
Turanlar 
Datnpuıar 
ömierlbeyli 
Meşeli 
Hıdnfoeyld 

20 . 1 . 1971 0 

1965 1966 

1 

• 

: 1 

1967 

1 
1 
1 

1 
1 

1969 

1 

1 

1969 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
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KARACASU 

KOÇARLI 

KUYUCAK 

.._ 

NAZİLLİ 
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Köy 

Eymir 
Dikmen 
Gteyre 
Esençiay 
Duıfcağaç 
Işıklar 
Yazırh 
Tekeliler 
Bingeç 

Bıyıklı 
Cincin 
Bıyıklı Yenli Ca. 
Yenriköy 
Mersinlbelenü 
Tekeli 
Çulhalar 
Çakmak 
Esenıbepe 
Çeşme 
Grhaniye 

Çiftlik 
Börteylul Mh. Ktöçfük 
Hasamoğlu Hüseyin Ca. 
Ortakçı 
Kayran < 
Gencelli 
AziaaJbat 
Yöre 
Pamukören 
Burhaniye Yeni Ca. 
Kınlyepe 
Burtoılıış (Bilâra) 

Pirilübey 
Çobanlar 
Sajrtıaili 
Yazııüı 
Aşağıöremcük 
Aşağıyakacılk 
Esenköy 
Boayurit 
Bereketli 

20 . 1 . 1971 0 

1965 1966 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1967 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1968 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1969 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
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Mahallî Köy 1965 1966 1967 1968 1969 

SÖKE 

SULTANHİSAR 

YENİPAZAR 

Arslanlı 
Dıırasılk 
Aksu 
KocaJkesük 
GiMköy 
Kırçaklı 
Simekçiler 

Hürriyet Mah. 
Cumhuriyet Mah. 
Attaigazı 
Akköy 
Sanikeııner 
Yenilhflsar 
özfbaşı 
GülbaJhçe Buc. Ca. 
Çahıköy 

Eakihisar 
Salavatlı 
KavraJklı 
Demdırhan 
Kılavuzlar 

Dİracik 
Donduran 
Hamzabalı 
Dereköy 
Çulhan 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
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2. 1965 milletvekili seçim sonuçlanma gö
re, Aydın ilinde Adalet Partisi 130 494, Cumhu
riyet Halk Partisi 37 885 oy almışlardır. Mev
cut listeler tetkik edildiğinde, 15 i geçmiyen 
köyün cüzi farklarla da olsa C. H. P. ye daha 
fazla oy kullandığı, 480 köyün ise büyük ekse
riyetle A. P. ne oy kullandığı aşikârdır. 

3. — Bu denge içerisinde partizanlık iddiala
rının ciddî bir mesnedi olamaz, kanısındayız. 
Kadroların dağılımında uygun sınır tköyleri, 
varsa pilot bölge olarak seçilen bucak ve köy
ler, nüfus çokluğu gibi kıstaslar mevcut ise de, 
bu dağıtımlarda kesin ve adil kıstas tesbiti, de
ğişik şartlar içinde bulunan köyler için her za
man mümkün olamamaktadır. İmam tutmak 
gücünden yoksun olan bir kısım köylerin bu 
imkândan istifade ettirilmesi bâzı ahvalde zaru
ret haline gelmektedir. 

4. Nazilli ilçesinin Işıklar köyü ile, Söke 
ilçesinin Karacahayıt köylerine 1970 yılında 
imam - hatip İkadrosu verilecektir. 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in, 
Kuyucak'a bağlı Muratdağ köyünün bir mahal
lesine dair sorusu ve İçişleri Bakam Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/232) 

3.6. 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ta
vassut buyurulmıasını saygı ile rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Kuyucak'ın Burhaniye bucağına bağlı Mu

ratdağ köyünün bir mahallesi olarak gelişen 
Aşağı Muratdağ, okulu, camii bulunan bir ba
ğımsız köy niteliği kazanmıştır. Halen halkın 
büyük kısmı Aşağı Muratdağ'a taşınmış durum
dadır. 

1. Köylülerin büyük çoğunluğu istediği 
halde, Aşağı Muratdağ'ın bağımsız köy olması
na neden izin verilmemektedir? 

2. Burhaniye'nin Kayaburnu mevkiindeki 
Aşağı Muratdağ'ın, Burhaniye'ye bağlı bir ma
halle haline getirilmesi, köylünün ihtiyacı olan 
kamu hizmetlerinin temini halamından çeşitli 
zorluklar doğuracağı cihetle, buranın köy ol

ması halkın menfaati açısından daha yerinde 
değil midir? 

3. Aşağı Muratdağ köyünün kurulması hu
susunda yapılan talebin Aydın İl Genel Mecli
since reddedilme sebebi nedir? İl Genel Mec
lisinin bu kararına köylülerin yaptığı itiraz üze
rine ne gibi bir inceleme yapılmış ve nasıl bir 
sonuca varılmıştır? 

4. Bahiıs konusu mahalde bâzı vatandaşlara 
inşaat ruhsatı verilmemesi sebebi nedir? Şim
diye kadar İkimlere inşaat ruhsatı verilmiş, kim
lere verilmemiştir? 

5. Yakında yapılacak olan Muratdağ köyü 
muhtar seçimlerinde, Aşağı Muratdağ'da otu
ranlara seçmenlik hakkının tanınmadığı doğ
ru mudur? Sebebi nedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 15 . 12 . 1970 
İller id. Gn. Md. 

Şb. Md. 2.22102/6-140/9338 
Konu: Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'in soru 
lönerigesi Hk. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 . 6 . 1970 tarih ve Genel Sekreter
lik 7/233 -1926/12191 sayılı yazıları. 

Aydın Milletvekili Sayım M. Kemal Yılmaz 
tarafından verilen, «Aydın iti Kuyucak ilçesi 
Çubukdağı bucağı Muratdağı köyüne bağlı Aşa
ğı Muratdağı mahallesinin bağımsız bir köy 
haline getirilmesi», konusundaki s'oru önergesi 
incelendi : 

Aşağı Muratdağı (Kayadibs) veya (Kayabur
nu) adı ile anılan mahallenin bağımsız köy ha
line getirilmesi talebi üzerine valilikçe 5442 sa
yılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesi uya
rınca geriekH işleme başlandığı, tamamlanan iş
lemlerin karara bağlanmak üzere il Genel Mec
lisine sunulduğu, ancak söz konusu mahallenin 
Bucak merkezi Burhaniye belediyesi sınırı için
de olması nedeniyle ilgili beledâye meclisi kara
rının alınması için 9 . 1 . 1970 gün ve 47 sa
yılı Meclis kararı ile evrakın valiliğe sunuldu
ğu, bilâhara belediye meclisi kararı alınarak 
dosyanın 17 . 3 . 1970 tar^rinde İl Genel Mec
lisine gönderildiği, Genel Meclis toplantı halin
de olmadığından konunun Meçisin 1970 toplan
tı dönemine intikal ettiği anlaşılmıştır. 

- 1 1 7 -
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Dosyanın tekemmülümden sonra Bakanlığı-
muzoa gerekiri karar alınacaktır. 

Belediye sınırları içinde inşaata ruhsat ve
rilmemesi ve seçim işleri Bakanlığımızı ilgilen
dirmemektedir. 

Arz ©derim. 
Haldun Menteşieioğlu 

İçsşleri Bakanı 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, toprak kayması nedeniyle yıkılan Taşyayla 
köyünde yapılacak yeni konutlara dair sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun 
yazılı cevabı (7/234) 

3 . 6 . 1070 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin İmar ve İskân Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için aracılık yapılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

ıSoru : 

Bucak ilçess Taşyayla köyünde vulkubulan 
toprak kayması nedeniyle köyün yerinin değiş
tirilmesi uygun g'örülmüş ve köylüye gösterilen 
yönıi yerde konut inşası için maddi yardım ya
pılacağı S'öyİ!en(mr.ıtir. Halem köylüler, eski ev
lerini yıkmış olup, taşlarını ve kerestelerini ye
ni yerleşime mahalline taşımış bulunmaktadır-
lar. Köylülere, toprak kayması'sırasında verilen 
çadırlar da geri alınmış bulunmaktadır. Bu du
numda, kış gıelımeden konutlarını tamamlamak 
istiyen köylüler perişanlık Ve endişe içinde ne 
yapacaklarını şaşırmışlardır. 

1. Taşyayla köyünün yenHen inşası için 
Hükümetçe yapılan hazırlık hangi safhadadır? 

2. Köylülere konut projesi ve kredi yardı
mı için gerekli talimat İsparta İmar ve İskân 
Müdürlüğüne yollanmış mıdır? 

3. Kış gıeîmeden köylülerin birer konuta ka
vuşturulması mümkün olabilecek mildir? 

T. 0. 
imar ve iskân Bakanlığı 5 . 7 . 1970 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 15/2779 
Konu: Aydın Milletvekili 
Sayın M .Kemal Yılmaz'-
m yazılı soru önergesi 
Hak. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
ilgi: 12 . 6 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/234 -1927/12190 sayılı yazı. 
Toprak kayması nedeniyle yıkılan Taşyayla 

köyünde yapılacak yeni konutlara dair Aydın 
Milletvekili Saym M. Kemal Yılmaz tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır; 

Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı Taşyayla 
köyü, yer kayması ve kaya düşmesi afetine mâ
ruz olup, aidi geçen yendeki âfete mâruz 207 ai
leye yandım yapılması 1969 programına alınmış 
ve bu husus 29 . '8 . 1969 gün ve 23 459 sayılı 
yazımızla İsparta İmar Müdürlüğüne bildiril
mişti 

Ancak yeni yerleşme yeri olarak seçilen Ba-
rakbağı ve Kapışam mevkii ile anayol arasında 
iltisak yolunun olmaması ve malzeme naklinin 
yapılamamalsı inşaatın başlamasını engellemiş
tir. 

1970 yılımda Bütçe ipnkânlarılmn dar olması 
nedeniyle sadece inşaatları fiilen devam eden 
yerlere yardım yapılması ve bu işlerin bitiril
mesi öngörülmüş, bu selbeple de mezkûr yer 1970 
programımdan çıkarılmıştır. 

Bu anada anayol ile taşınma yolu arasında
ki iltisak yolunun yapılması Köy işleri Bakan
lığından isıtenımdlş olup, inşaata başlanması ve gte-
rekli yardımın yapılabilmesi 1971 yılında müm
kün olabilecektir. 

Arz ederim. 
HaJyrettin Nakflboğlu 

imar ve iskân Bakanı 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyündeki şahıs 
ve hazine mallarının tesbitine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı llhami Ertem, Devlet Bakam Hü
samettin Atabeyli ve Köy İşleri Bakanı Turhan 
Kapanlı'nm yazılı cevabı (7/235) 
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S . 6 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıldaki sorumun Devlet, Röy İşleri ve 
Tarım Babanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için tavassut Duyurulmasını say
gı ile rica ederipn. 

Aydin Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 

Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köylü büyük 
bir çiftlik içinde kurulmuştur. 120 evlik köyde 
toprağı olan aile sayısı sadece 10 kadardır. 
Köylü faikir ve perişandır. 

Durum böyle iken, köyde bir şahsın 50 -
60 000 dekar kadar toprağın sahibi olarak ge-
ç'inıdiği, bu arazinin önemli bir kısmının Devle
te ait bulunduğu iddia edilmektedir. Gerçeğin 
meydana çıkarılması, bu köy halkıinin kalkın
ması ve ileride çıkması muhtemel sosyal rahat
sızlıkların önlenmesi bakımından önemlidir. Bu 
durumi karşısında : 

1. Şahıs ve Hazine mallarının tesbitd için 
bu köye acele alarak kadastro heyeti yollamayı 
düşünür müsünüz? Kadastro yapılacak yerler 
sıraya alınırken, bu şekside özellik arz öden yer
lere öncelik tanınıyor mu? 

2. Bucak köy halkını toprak sahibi yapmak 
için bir düşünceniz var mı? Köylülerin valiliğe 
ve kaymakamlığa yaptığı müraoaate neden ce
vap verilmemektedir? 

3. Bu köyde arazi sahibi olan kimselerin 
adları ile saJhiIboldukları arazi miktarı nedir? 

T. O. 
Tanım Bakanlığı 29 . 7 . 1970 

özel Kalem Müd. 
Sayı: 562/F.29 

Konu: Sayın M. K. Yıl-
maz'ın yazılı soru önerge
si H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 . 6.. 1970 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/235 -1930/12254 sayılı yazınız. 

Ek: 18 . 7 . 1970 güm 562/F.29 sayılı yazı-
anıız. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m yazılı soru önergesi ile Bakanlığımıza tevcih 
edilen sorular esas itibariyle Köy işleri Bakan
lığının vazife sahasına girdiğinden Bakanlığı

mız görüşlerini ihtiva etmek üzere mezkûr Ba
kanlık tarafımdan cevaplandırılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederdim . 
İlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 6 . 1970 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

A. K. Fotogrametri D. R. 
75.06-2511/5231 

Konu: Aydın MületvekUi 
M. Kemal Yılmaz'in soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 12 . 6 . 1970 gün, ve 7/235/1930/122Ö4 
sayılı yazılarınız. 

Ay dm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm Ay
dın, Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyünün ta-
pulamasliyle ilgili 5 . 6 . 1970 tarihli soru öner
gesi incelendi. 

Tapulama faaliyetleri, Kalkınma Plânına uy
gun olarak genellikle yatırımcı kuruluşların is
teklerini karşılayacak şekilde programlanmak
ta ve f otoğrametrik (havadan resim çekmek su
retiyle) metotla yürütülmektedir, 

İlgili Bakanlıkların programlarında bulun
madığı halde, sosyal huzursuzluk konusu olabi
lecek ihtilâfların yoğun olduğu köylere ilişkin 
müracaatlar göz önünde tutularak bu gübi köy
lere öncelik verilmektedir. 

Ayrıca, Hazine emlâkinin tesbiti amaciyle 
Maliye Bakanlığınca tapulaması fatenilem yer
ler de öncelikle ele alınmaktadır. 

Söz konusu Bucak köyünün tapulamasına 
başlanması için evvelce yapılmış bulunan mü
racaat üzerine, Nazili Tapulama Müdürlüğüne 
9 . 3 . 1970 tarihinde direktif verilmişjtiır. 

Bucak köyü sakinlerinin çalıştırdıkları top
rakların miktarı, ancak bu köyün tapulaması 
sonunda ortaya çıkacaktır. 

Topraksız köylerin toprafclandınlmaJsına iliş
kin sorular, Köy işleri Bakanlığınca cevaplan
dırılması gerekli bir konudur. 

Keyfiyeti bilgilerine sunar, gereğinin yapıl
masını saygı ile arz ederim. 

Hüsamettin Atabeydi 
Devlet Bakanı 
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T. 0. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 23 . 12 . 1970 
Sayı : 2914 

Konu: Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'in soru 
önerigesi 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

ilgü: 12 . 6 . 1970 gün ve Gn, Sek. Kanun
lar Md. lüğü 7-235/1930-12254 sayılı yazı
ya : 

Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz tarafın
dan Başkanlığınıza sunulup bir örneği Bakan
lığıma tevdi buyurulan, «Aydın ili Kuyucak il
çesine bağlı Bucak köyündeki şaJhıS ve Hazine 
araziler&ıe dair» 5 . 6 . 1970 tarihli soru öner
gesinin cevabı ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti belgilerinize arz ederini. 
Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

Aydın Milletviekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m Kuyucak ilçesine bağlı Bucak köyündeki şa
hıs ve Haizine arazilerliıne datir Millet Meclisi 
Başkanlığının 12 . 6 . 1970 gün ve Genel Sek
reterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/235 -1980/12254 
sayılı yazılarına ekli olarak alınan ve Köy iş
leri Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması istenilen 5 . 6 . 1970 tarihli önertgıe-
siylıe ilgi»! not : 

Bucak köyünün, A. Rıza Fitil ve müşterek
leri adına tapulu bir çiftlik içerisinde bulundu
ğu, 

Köy halkından bâzı şahısların nloter senedi 
ile ve hisse'i şayıalı olarak çiftlik sahiplerinden 
bir miktar arazi satınalnıış oldukları, 

Çiftlik araKf-mmün istimlâk edilerek dağıtıl
ması hakkındaki 1961 yılında yapılan müracaat-
1ar üzerine; Arazi KaıdaJstnosunca Ölçü işinin ik
mal ve A. Rıza Fitlil'e ait arazinin hakikî mik
tar ve mülkiyet durumunun tesbitinden sonra 
toprak komisyonunca uygulamaya tabi tutula
bileceği, 

Adı geçen köy halkı ile ihtiyar Kurulu ta
rafından Aydın Valiliği ve Kuyucak Kayma
kamlık makamlarına 'vaki müracaatların (tama
men cevaplandırıldığı ve bu hususta Bakanlık-

20 . 1 . 1971 O : 1 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Kore Havasında yara almış bir vatandaşa malûl 
aylığı bağlanmasına dair sorusu ve Millî Savun
ma Bahanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/23(1) 

6 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda tavassutunuzu saygı ile rica ©derim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 

1950 yılında Kore'ye savaşa gönderilen Tu
gay'm 3 ncü Tb. 9 nıcu bölüğünde kayıtlı 6886 
künye numaralı Hüseyin Pamukoğlu, savaLş esna
sında havan mermisiyle bir çok yerinden yara
lanmış ve askerî hastanede tedavi altına alın
mışsa da vücudundaki mermi (parçaları içıkarıla» 
maımıgtır. Malûl durumda olan Hüseyin Pamuk
oğlu, bu yüzden 18 yıldır hiçbir iş yapamamak
ta ve geçini sıkıntısı çekmektedir. 

1. Hüseyin Pamukoğlu'nun Bakanlığa yap
tığı müracaat üzerine ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? 

2. Adı geçenin Kore'de haJstaJhanede yattığı 
ve sağlık durulmu hakkında Bakanlığınızda bar 
bilgi mevcut değil midir? 

3. Adı geçeni muayene için bir askerî has
taneye sevk ettiniz mi? 

4. Adı geçene malûl aylığı bağlıyacak mı
sınız? 

5. Kore'de savaşırken sakat kalanlara, ne 
gibi sosyal yardım hizmetleri yapılmaktadır? 

tain gönderilen emirlerin de müracaatçılara teb
liğ edilmiş olduğu, Aydın Valiliğimin 15.8.1970 
gün ve 1218 sayılı yazılariyle belirtilmekte; ay
rıca, istimlâk ve dağıtım işli tahakkuk etmeyin
ce, adı geçen köyün Muhtarı Mehmet Sağ ta
rafından, çiftlik arazisinin bedeli mukabilinde 
köy halkı adına satınalmıması ve kredi açılması 
hususuna tavassut edilmesi taleibolünımuş ise de; 
dilek konusu Bakanlığımızı ilgilendirmediğin
den, bu hususta her hangi bir işlem yapılması 
mümkün olamamıştır ve durum ilgiliye Aydın 
Valiliği kanaliyle tebliğ edilmiştir. 
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T. 0. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 576/1-70 

14 Aralık 1970 
Konu : Hüseyin Pamukioğlu'nun durumu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 12.6.1970 
tarih Kanunlar Müdürlüğü (7/7236) 1931/12255 
sayılı yazısı. 

1950 yılında Kore'de vazife yapan 3. Tb. 9. 
Bl. erlerinden 6886 künye numaralı Hüseyin 
Pamukoğlu'nun havan mermisi ile yaralandığı 
ve malûl kaldığı, ancak, kendisine maluliyet 
miaaşı bağlanmadığı nedeniyle yazılı olarak ce
vaplandırılması istenen Aydın Milletvekili Sa
yın M. Kemal Yılmaz'ın önergesi ille ilgili hu
suslar araştırılmış ve aşağıdalM bilgiler teslbit 
edilmiştir. 

1. Kore'de yaralanan 6886 künye numaralı 
er Hüseyin Pamukoğlu, 9 Nisan 1970 tarihinde 
maluliyet maaşı bağlanması için Millî Savun
ma Bakanlığına dilekçe ile müracaat etmiştir. 
Tam teşekküllü Askerî Hastaneye sevk edile
rek alacağı raporun gönderilmesi için 21 Nis&n 
1970 tarihinde Nazilli Askerlik Şulbesi Başkan
lığına yazılmış, henüz raporu gelmemiştir. Ra
por geldiğinde T. O. Emekli Sandığına gönde
rilerek maluliyet durumu tesbit ettirilecektir. 

12. Künye kaydında; 1 . 7 . 1962 tarihinde 
düşman havan mermi parçası ile sağ bacağın
dan hafif yaralanmış olduğu kaydı mevcuttur. 

3. Hüseyin Pamukoğlu'na maaş bağlanıp 
bağlanamıyacağı hususuna karar verecek ma
kam T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
dür. 

4. Kore'de yaralanıp malûl kalanlar, ra
porla tesbit edilen maluliyet derecelerine göre 
maaş ve tütün ikramiyesi alırlar. Ayrıca 5434 
3ayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 65 nci 
maddesindeki durumuna uyan yardımlardan 
da istifade ederler. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

9. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
kültürel varlığın korunmasını temin için, Av~ 
rüya Sözleşmesini hazırlıyacak olan Daimî Ko
mitenin çalışmalarında memleketimizin tutumu
na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/237) 

Yüce Başkanlığa 
İlişikteki sorunun Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 
11 . 6 . 1970 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

Kültürel varlığın korunması ve canlandırıl
masından sorumlu Bakanlar Avrupa Konferan
sında alınan karara uygun olarak Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesince kurulması kalbul 
edilmiş olan ve Kültürel Varlığın Korunmasını 
temin için bir model Avrupa sözleşmesi hazır-
lıyacalk olan Daimî Komitenin çalışmaları, mev
zuun Avrupa kamu oyuna duyurulması için 
bir Avrupa yılı ilân edilmesi konularında mem
leketimizin tutumu ne olacaktır? 

\ Rize Milletvekili 
ûErol Yılmaz Akçal 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00190 

21. 7 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 .1970 tarih ve 7/237 -1949/12360 
sayılı yazılarınıza, 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
11 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal'-
ın, kültürel varlığın korunmasını temin için, 
Avrupa Sözlemesini hazırlıyacak olan Daimî 
Komitenin çalışmalarında memleketimizin tutu
muna dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız : 

Kültür miraslarının korunmasını ve canlan
dırılmasını temin için bir Avrupa Sözleşmesi 
hazırlıyacak olan daimî Komitenin çalışmaları : 
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a) Gayrimenkul kültür mirasının korun
ması, bunlarla ilgili arazinin düzenlenmesi, 

b) Bu hususlarla ilgili prensipleri tesbit 
eden ve ilerde yapılacak çalışmaları düzenliyen 
bir nizamnamenin hazırlanması, 

c) Gayrimenkul kültür mirasının korunma
sını sağlayıcı mahiyette bir bilgi mübadele sis
teminin kurulması, 

d) Kültür mirasının korunmasını sağlayıcı 
envanterler düzenlenmesi konusunda fikir mü
badelelerinin sağlanması, 

e) Tarih ve sanat değeri taşıyan yerlerin 
korunup değerlendirilmesi inin efkârı umumi-
yenin uyandırılması ve bilgili kılınması istika
metinde olmalıdır 

Mevzuun Avrupa efkârı umumiyesine duyu
rulabilmesi için «Kültür miraslarını ve tabiî 
çevre güzelliklerini koruma Avrupa yılı» mn 
ilân edilmesi, kültür miraslarının ve tabiî çevre 
güzelliklerinin birtakım tehlikelerden masun 
kılınmaları veçhesinden son derece faydalı ola
bileceği gibi, bu miras ve güzellikler bakımın
dan dünyanın en zengin bölgesi olan vatanımız 
için de - çeşitli veçhelerden - çok istifadebahş 
bulunacaktır. 

Sebati ileri 
Bakanlık Müşaviri 

10. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve ek Protokolün 
onaylanmasının ne safhada olduğuna dair soru
su ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı ce
vabı (7/239) 

Yüce Başkanlığa 

İlişikteki sorunun Çalışma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

11 . 6 . 1970 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

Türkiye satrafmdan imzalanmasına rağmen 
henüz onaylanmamış bulunan Sosyal Güvenlik 
Avrupa Kodu ve Sosyal Güvenlik Avrupa Ko
duna ek Protokolün onaylanması muameleleri 
hangi safhadadır? 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

£. O. 
Çalışıma Bakanlığı 

Özel 
3352 

1 . 10 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 18 . 6 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan 7-239-
1951-12358 sayılı yazılan. 

Rize MiMtvekili Sayın Erol Yılmaz Ak-
çaVın, Sosyal Güvenlik've Avrupa Kodu ve 
ek Protokolün onaylanmasının ne safhada ol
duğuna dair yazılı soru önergesiyle ilgili ola
rak istenilen bilgi ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Çalışma Bakanı 

Sayın Rize Milletvekili Erol Yılmaz Aîkçal'm 
Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve Ek Protoko
lün onaylanmasının ne safhada bulunduğuna 
dair yazılı ısoru önergesiyle istenilen bilgi: 

Birleşmiş Milletler üye memleiketlerde sosyal 
güvenlik tatbikatının asgari standartlarını tes
bit V3 üye memleketleri sosyal güvenlik sistem
lerini geliştirmeye teşvik maksadiyle Uluslar
arası Çalışma Konferansında 1952 yılında «Sos
yal Güvenliğin asgari normları hakkındaki Söz
leşme» (102 sayılı Sözleşme) İkabul edilmişti. 

1964 yılında Avrupa Konseyi, Konsey üyesi 
memleketler için, 102 sayılı Sözleşmenin biraz 
daha üstünde bir seviyeyi hedef tutan başka 
bir vesika kabul etmiş (Sosyal Güvenlik Av
rupa Kodu), ayrıca, sosyal güvenlik tatbikatın
da gaye olarak erişilmesi gereken seviye de 
Avrupa Koduna ek bir Protokol ile tesbit edil
miş tir. 

'Tanzim tarzı bakımından birbirine tamamen 
paralel olan bu üç vesikada 9 sosyal güvenlik 
kolu kabul edilmiştir. Bunlar, sıra ile, 

Sağlık yardımları, 
Hastalık ödenekleri, 
İşsizlik yardımları, 
Yaşlılık yardımları, 
îş kazalariyle meslek hastalıkları yardım

ları, 
Çocuk zamları, 
Analık yardımları, 
Malûllük yardımları, 
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Ölüm yardımları. 
Her vesika, bu dallardan en az belli sayıda 

yardım dalının, tatbikini öngörmekte ve tatbi
ki taahhüdediien yardım kollarında da kap
sama alınacak kimseler sayısı ile yapılacak 
yardımların asgari seviyeleri tesbit 'edilmekte
dir. 

102 sayılı Sözleşme, ekonomisi ve tedavi im
kânları yeteri derecede gelişmemiş olan mem
leketler için kapsam ve yardım seviyeleri ba
kımından muvakkat istisnalar öngördüğü hal
de, Avrupa Kodunda ve buna ek Protokolde 
böyle bir istisna öngörülmemiştir. Bu son ve
sikaları tasdik edecek memleketlerin mezkûr ve
sikalarda tesbit edilen seviyeye fiilen ulaşmış 
bulunmaları gerekmektedir. 

Halen memleketimizde, iki ayrı grup hak
kında uygulanan iki büyük sosyal güvenlik sis
temi mevcuttur. Bunlar. 

1. Devlet ve kamu hizmetlerinde çalışan 
memur ve hizmetlileri kapsayan Emekli Sandı
ğı ve bâzı özel kanunlarla memurlara tanınan 
tedavi halkları, 

2. 506 sayılı Kanunla düzenlenen sosyal 
sigorta tatbikatıdır. 

Sosyal Sigortalar sistemimizde bugüne ka
dar kurulmuş bulunan işkazalariyle, meslek has
talıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarımız, yardım seviyeleri ba
kımından, genel olarajk, 102 sayılı Sözleşme, 
Avrupa Kodu ve Avrupa Koduna ek Protokol
de öngörülen seviyelere uymaktadır ve hattâ 
bunların üstünde bulunmaktadır. 

Emekli Sandığı mevzuatı ise bâzı bakımlar
dan bu. normlara uygun bulunmamaktadır. (Me
selâ, malûllük ve ölüm hallerinde emekli aylı
ğına hak {kazanılması için 102 sayılı Sözleşme 
ve Avrupa Koduna göre en çok 5 yıllık süre ön
görüldüğü halde Emekli Sandığı Kanununa gö
re bu süre 15 yıldır.) Halen Devlet memurları
na tanınan sağlık yardımları hakkı ise mezkûr 
vesika normlarının çok altındadır. 

Sigortalı sayısına gelince: 
102 sayılı Sözleşme ve Avrupa Kodu mem-

. lekette mevcut bütün ücret erbabının % 50, si
nin, 

Avrupa Koduna ek Protokol ise en az % 
80 ninin himaye kapsamına alınmasını gerek
tirmektedir. 

20 . 1 . 1971 O : 1 

Vardım seviyesi bakımından normlara uy
gun olan 508 sayılı Kanun kapsamındaki sigor
talı sayısı ise, işçi ve memurların toplamı olan 
bütün ücret erbabına nazaran bu nisbetleri bul
mamaktadır. 

Bu sebeple, 102 sayılı Sözleşmenin -Sözleş
mede öngörülen muvakkat istisnalardan yarar
lanmak suretiyle - tasdiki mümkün bulunmak
ta (mezkûr Sözleşmenin tasdikine mütedair ka
nun tasarısı T. B. M. M. dedir), fakat Avrupa 
Kodu ve Protokolün onaylanması şimdilik müm
kün olmamaktadır. 

Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Eksperler 
Komitesinin 20 - 24 Nisan 1970 tarihindeki top
lantısında, Kod ve Protokolü henüz tasdik et
memiş olan memleketlerin temsilcileri, hükü
metlerinin bu konudaki durumlarını izaha da
vet olunmuş ve temsilcimiz yukarda arz olunan 
durumda mezkûr vesikaların ancak ileride tas
dikinin mümkün olabileceğini beyan 'etmiştir. 

Emekli Sandığı Kanununda Kod ve Proto
kol normlarına uymayan bâzı hükümlerin ısla
hı ve 657 sayılı Kanunda öngörüldüğü üzere 
Devlet memurlariyle bunların «ş ve çocukları
nın sağlık yardımlarından faydalandırılmaları 
tahakkuk ettiği takdirde mezkûr vesikaların 
memleketimizce onaylanması mümkün olacak
tır. 

11. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaV-
%n, Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin, orman
ların korunması ve geliştirilmesi amaciyle alın
ması öngörülen tedbirlere uygun olarak, memle
ketimizde ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in ya
zılı cevabı (7/240) 

1 1 , 6 . 1970 

Yüce Başkanlığa 

İlişikteki soruların Orman Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Bize iMiılletveıkili 
Erol Yılmaz Akçal 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinim orman
lar ile ilgili olarak kabul ettiği 579 sayılı Tav
siyeye ve özellikle Tavsiyenin (6 i ) paragra
fımda, ormanların korunması ve geliştMlmesi 
amacıyla alınması öngörülen tedbirlere uygun 
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olarak memleketlimizde ine gibi çalışmalar ya
pılmaktadır? 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

T. C. 
Orman Bakanljğı 30 . 11 . 1970 

özel 
1106 

Konu : Erol Yılmaz Akçal'm 
yazılı soru önergesi Hik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 .1970 gün ve 7/240 - 1952/12357 
sayılı yazının oevaibı. 

Rize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal'-
m Avrupa Konseyi istişare Meclisinin ormanla
rın korunması ve geliştirilmesi amaciyle almış 
olduğu tavsiye kararma ilişkin olarak memleke
timizde yapılan çalışmalara dair yazılı soru 
önergesiyle alâkalı cevabi muhtıra ve ekleri ili
şikte sunullmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Erol Yılmaz Akçal'-
m, Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin Orman
ların korunması ve geliştirilmesi amaciyle al
mış olduğu tavsiye kararına ilişMın olarak mem
leketimizde yapılan çalışmalara dair yazılı soru 
önergesi ile alâkalı cevabi muhtıra. 

a) Bütün malî yardımlarla, teknik, ekono
mik ve sosyal plân çerçevesinıde eğitimin ve or
mancılık hususunda neşriyatım gelişmesini te-
mlin ederek, temel orman araştırmasını geniş
letmek; 

Eğitim : 
a) 1. — Ormancılık hizmetlerini teknik 

ve ekonomik icaplara uygun olarak yürü'fcülme-
sliiüi temin maksaıdiyle teşkilâtımızın ihrdyacı 
bulunduğu her derecedeki teknik ve idari per
sonelden lüzumlu görülenler için okul veya eği
tim merkezleri açarak hizmet öncesi eğitiım ve 
löğreltimile yetiştirilmesine çalışılmakta ve ica-
biettiiğinide burs tesis edilerek burslarla ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu meıyanda; mevcut Muğla ve Araç Or
man Muhafaza okullarında orman muhafaza 
memurları, Bolu Onman Bakım Memuru Eği

tim Merkezimizde ölçme kesim memuru ve depo 
memuru, Eskişehir Orman FÜdancısı, Düzce ve 
Traibzon Orman Tekniker okullarında ise orman 
teknikeri yetiştirilmekte ve İstanbul Üniversi
teli Orman Fakültesinde okuyan öğrencilerden 
Fakülte Yönetim Kurulunca verilmesi uygun 
görülen öğrencilere bütçe imkânlarına göre 
burs verilmektedir. 

ISenıolere göre okullarımızda yetiştirilmiş 
^bulunan çeşitli personel miktarları bilgi bakı
mından ekte sunulan cetvelde ayrıca gösteril-
miştiir. (Eli 1) 

Teşkilâtımızın muhtelif kol ve kademelerin
de çalışan personelimizin hizmete yatkınlığını 
(sağlamak, verimliliğini artırmak, görgü ve ibil-
giisini geliştirmek, görevlerin ifasında hizmet 
Iberaberliğmin, ileri teknolojiye vukufiyeti te
min ve ileride muhtemel insangücü açığını ka
patmak amaciyle hizmet içi eğitim çalışmaları 
yapılmaktadır. 

1969 yılında, kurum içi ve kurumlararası ol
mak üzere 1983 personelimizin çalıştıkları hiz
met dallarında yukarıda belirtiilen maksatlara 
uygan hizmet içi eğitime tabi tutulmuşlardır. 

1970 yılında, hizmet içi eğitim programına 
göre 6107 personelimizin kurum içi ve kurum
lararası düzenlenecek seminer, kurs, tatbikat 
gllbi hizmet içi eğitim çalışmalarına iştirak et
tirilecek yetiştirilmeleri programlaştırılmış bu
lunmaktadır. 

Çeşitli ormancılık faaliyetlerimizde çalışan 
orman içi ve orman civarı köylerindeki orman 
işçileri de başmüdürlüklerimizde açılan işçi 
eğiSıim kamplarına alınarak eğitime tabi tutul
maktadır. 

!Bü eğitim sırasında; 
1. — Çeşitli ormancılık hizmetlerini göre

bilmeleri için, işin teknik icaplarına uygun ola
rak tecrübe ve görgülerinin artırılması ve ge
nel kültürlerinin geliştirilmesine, 

2. — Modern ormancılık araç ve gereçleri
nin tekniğine uygun kullanım, bakım ve ona-
rılmlasmın öğretilmesine, 

3. — îş kazalarının azaltılmasına, 
4. — Devamlı ve kalifiye orman işçisi te

min edilmesine çalışılmaktadır. 
1961 yılından bu yana muhtelif başmüdür

lüklerimiz de açılmış bulunan işçi eğitim kamp 
adedleri ile eğitime tabi tutulmuş bulunan işçi 
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adedleri ilişikte sunulan cetvelde ayrıca belir-
timiiştir. (Ek : 2) : 

1970 yılında da 23 başmüdürlükte açılacak 
işçi eğitim kamplarında 50 işçi üzerimden 1150 
orman işçisinin eğitimi programa bağlanmış
tır. 

a) 2. — Neşriyat : 
Avrupa Konseyi istişare meclisinin kararı 

file 1970 yıh Avrupa Tabiatı Koruma yılı olarak 
organize edilmesi kabul edilmiştir. 

Bu konuda Türkiye Millî Komitesi kurul
muş ve Türkiye çapında ormanların korunması 
konusunda büyük bir kampanya yapılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay 
açış mesajları ve Başbakanımız Sayın Süleyman 
Demire! 1in açış konuşmaları ile başlıyan 29 - 30 
Şufoat tarihlerinde de ayrıca bir konferans ter
tiplenmiştir. 

Bu konuda muhtelif neşriyat çıkarılmıştır. 

a) 3. — Araştırma : 

Yurtta ormana ve orman mahsullerine olan 
çeşitli ihtiyaçları daha kolay, bol, sürekli ve 
ekonomik bir şekilde karşılayabilmek imkânları 
ile memleket özelliklerine ve muhit şartlarına 
en uygun mütekâmil rasyonel biir ormancılığın 
kurulmasında lüzumlu teknik esajsları araştır
mak; ormanların kolloMif kıymetleri hakkın
da daha geniş bilgiler elde etmek, devamlı ola
rak gelişen ormancılık bilim ve tekniğinin Tür
kiye ormanlarındaki tatbiki neticelerini bul
mak, araştırmak ve teknik konulara ait eğitici 
ve öğretici konferanslar vermek, seminerler ha
zırlamak, araştırma sonuçlarının örnek uygu
lamalarını yürütmek amaçlarını esas alan or
mancılık Araştırma Enstitüsünün çalışmaları 
ekte sunulmuştur. (Ek : 3). 

Ekte sunulan araştırma çalışmalarından so
nuçlanan ve uygulanması gerekli sorunlardan 
63 adedi teknik bülten ve rapor halinde yayın
lanmış tatbikatçıların istifadesine arz edilmiş
tir. 9 aded araştırma konusunun arazi çalış
maları bitirilmiş Teknik Bülteni hazırlanmakta 
ve 70 aded konu üzerinde de çalışılmaktadır. 
Ayrıca, ormancılık problemlerine ışık tutacak 
nitelikte 30 ad'ed kitap ve ormancılık Araştırma 
Enstitüsü dergisinde 180 aded makale yayınlan
mıştır. 

b) Mülk sahipleri kurumları veya bilhassa 
orman işletmesi mskanizasyonunu kolaylaştır

maya müsait orman bölge gruplanmaları ihda
sını cesaretlendirmek maksadiyle kanuni ve 
idari, tedbirler almak. 

Bugün Devlete ait yurdumuz ormanlarının 
yeniden yapılan Amenajman plânları ve envan
ter çalışmaları neticesinde verim gücünün bu 
günkü yıllık üretimin üstünde olduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Verim gücüne uygun bir üretim hedefine 
ulaşabilmesi için ve gtelişen orman ürünleri sa
nayi ihtiyacı ile yurdun maden direk, tel direk, 
kâğıitlık odun ihtiyacının karşılanması orman
ların imar, ıslâh ve gençleştirilmesi üretimde 
bâzı tedbirlerin alınması bilhassa mekanizasyo-
na önem verilmesi ile mümkün görülmektedir. 

Bu maksatla İkinci Beş Yıllık Plân döne
minin son 2 dilimini kapsıyan ve 3 ncü Beş 
Yıllık Plân dönemini içine alan süreler için ge
rekli projeler hazırlanmış, ilgili mercilere tak
dim olunmuştur. 

Halen Amenajman plânları edilmiş ve aşa
ğıdaki 9 orman bölgesine ayrılmış bulunan sa
halara ait projelerde; 

'Kesimle ilgili el aletler1!, motorlu desteröler, 
sürütme ekipmanları (Traktörler), makinalar, 
uzun mesafeli nakliyat araçları, yükleme ve 
(boşaltma ekipmanları (vinçli) makinalar, ha
vai hatlar, 

Güc ve tip olarak tesbit edilmiş ve tesbit 
edilen bu üreltim makinalarının yıllar itibariyle 
yatırım programlan projelerine eklenmiştir. 

Projeye alman 9 bölge : 
1. Çaycuma Projesi : (Zonguldak - Kasta

monu - Amasya) 
2. Dalaman Projesi : (Muğla - Denizli) 
3. Antalya Projesi : (Antalya - İsparta) 
4. Bolu Projesi : (Bolu) 
5. Demirköy Proj'eisi : (İstanbul), 
6. İBalıkesir Projesi : (Balıkesir - Çanak

kale) 
7. Aksu Projesi : (Giresun - Trabzon) 
8. Adana Projesi : (Adana - Mersin) 
9. Artvin Projesi : (ArtJvin) 
d) 'Gelirline nislbetle verginin çok yüksek 

olduğu Ve rantabiliteye nisbetle Verginin müte-
nasiibolmadığı üye memleketlerin toprakların
da, orman toprakları hususunda Arazi Vergisini 
düzenlemek. 

Memleketimizdeki ormanların hemen hemen 
% 100 e yakını Devlette aidolup esasen vergiye 
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itaM değildir. Bu itibarla orman toprakları hu
susumda Arazi Verdisi düzenlemek memleketi
miz için mevzubahis bulunmamaktadır. 

e) 'Gerekirse, malî istisnalar olarak, orman
ların ıslahına veya amenajmam tedbirlerine 
'tahsisat ayırmak, 

Gerek mevcut, gerekse yeniden hazırlanan 
amenajman plânlarımda kayıtlı, ormanın ieabet-
Itördigi teknik ve silvMiltürel müdahalenin ya
pılabilmesi ormanların, imar, islah ve gençleş
tirilmesi için her yıl, 120 - 150 bin hektarlık 
s'aJhada bakım ve gençleştirmle çalışmaları ya-
pıknakita, bu maksatla yatırım programlarında 

ıs ağlaman malî imkân yerinde ve zamanında 
kullanılmaktadır. 

ih) özel ormanın haddinden fazla parçalan
masınla mânli olan kanuni imkânlar aramak, 

Özel ormanların haddinden fazla parçalan
masına mâni olucu kanunli imkân 6831 sayılı 
Orman Kanununun 52 nci maddesinde vardır. 
Bu maddeye göre «hususi ormanlar 500 hek
tardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde 
parçalamıp aihara temlik ve mirasçılar arasında 
taksim olunamaz.» 

Ancak bu ormanlar kayıtlarımıza göre 94 
aded olup toplam olarak 16 705 hektar geniş
liğinde olduklarımdan endişe verici bir durum 
esasen yoktur. 

Ek : I 

Orman Mulhafaza, Bakım, Fidancı Okul ve Eğitim merkezlerinden mezun olanlar 

Bolu Eskişehir 
Mulhafaza Memuru Okulu Bakım M. Fidancı 

Yıllar Araç Muğla Eğitim Mer. Eğitim Mer. Toplam 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1904 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

69 
|08 
42 
73 
101 
156 
60 
74 
76 
96 
89 
77 
84 
150 
148 
149 
147 

— 
— 
—. 
.— 
— 
.— 
— 
—• 
— 
.— 

1 

34 
70 
70 
150 
148 

, 
— 
.— 
' — 
.— 
— 
— 
-— 
— 
• — 

1 

— • 

— 
— 
30 
30 
60 

, 
— 
— 
— 
— • 

— • • 

— < 
— 
— > 
— 
— J 

— 
— 
— 
33 
34 
40 

69 
68 
42 
73 
01 
56 
60 
74 
76 
96 
89 
77 
118 
220 
281 
363 
395 

1 519 472 120 150 2 218 
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Ek : II 

Düzce ve Trabzon Orman Tekniker okullarından 
mezun olanlar 

n 
, 

— 
1 

— 
— i 

I 

27 
52 

79 

Toplam 

28 
50 
36 
40 
48 
51 
78 
108 
439 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Toplam 

Düzce 

28 
50 
36 
40 
48 
51 
ı51 
56 
360 

1961 yılından bu yana açılan işçi eğitim kamp 
adedleri ve eğitilen işçi miktarları 

îşçi eğitim Eğitilen işçi 
Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

kamp adedi 

4 
18 
34 
16 
17 
17 
18 
20 
20 

Toplam 

adedi 

2T5 
1 098 
1 176 
793 
960 

1 037 
793 
958 
777 

7 867 

Ek : III 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü çalışmaları 

I - Ormanların korunması mevzuunda ya
pılan araştırmalar : 

A) Sonuçları alınmış ve yayınları yapılmış 
olanlar. 

1. Yabancı çayır ve mer'a bitkileri adap
tasyon denemeleri hakkında ara neticeler. 

2. 1953 - 1954 Aladağ tecrübe mer'ası ça
lışmaları, 

3. Çamikese böceği krizelitinin toprakta 
kalma müddeti, 

4. Çam ormanlarındaki ölü örtünün temiz
lenmesinde yerli tırmıklar ile 3 gen dişli tır

mıkların iş randımanları bakımından mukaye-
se'3'i, 

5. Sanyar Hidro - Elektrik Barajı rezervu-
arında taşman rüsubat miktarının tesbiti konu
sunda yapılan bir araştırma ve bâzı teklifler, 

6. Tokat'ta arazi onarım banketleri üzerin
de bâzı denemeler, 

7. Orman tahribatının sathi su akımı ve rü-
sııibat taşınması üzerine tesirleri, 

8. Çam tomurcuk bükücüsünün biyoloji ve 
mücadelesi, 

9. Aladağ ve Büyükdüz ortaklarında zarar
lı ot mücadelesi, 

10. Koruma yolu ile otlak ıslahı, 
11. Doğu ladini mıntakasında Ips sexden-

tatusum biyolojisi ve mücadelesi, 
12. Büyükdüz Araştırma Ormanının zarar

lı böceklerinin biyolojisi, koruyucu tedbirler ve 
mücadelesi, 

13. Antalya Orman Başmüdürlüğü mınta
kasında orman yangınları problemi ve yangın 
'koruma şeritlerinin maliyet ve bakımı üzerine 
etütler, 

14. Çamkese böceğinin biyolojisi ve müca
delesi, 

15. Kumulların tesbiti ve rüzgâr semineri 
hakkında rapor, 

16. Burdur'da erozyonu önleyici tedbirlerin 
araştırılması denemesi, 

17. Karabucak okalüptüs ormanında yaba
ni diri örtü ile kimyevi mücadele. 

B) Sonuçları alınmış yanma hazır ve ha
zırlanmakta olanlar, 

1. ISedirde tesbit edilen zararlı böceklerin 
biy olo j ilerinin araştırılması, 

2. Acella undulana ile ekonomik mücadele 
usulünün tâyini, 

3. Eymir gölü ve Kızılcahamam civarında 
buharlaşmanın azaltılması ve yamaç arazi taJh-
'kimi, 

C) Üzerinde çalışılmakta olanlar : 
1. Muğla ili ormanlarında yangın emniyet 

yollan ve şeritlerinin planlanması üzerine araş
tırmalar, 

2. Mazı arısı üzerine araştırmalar, 
3. Yangın söndürme ekiplerinin organizas

yonu ve ekipmanlarının tespiti üzerine araştır
malar, 

4. Dendroctonus misac Kug. ile kimyevi 
mücadele imkânları üzerine araştırmalar, 

— 127 — 



M. Meclisi B : 38 20 . 1 . 197İ O : İ 

5. lOrman ağaçlama sahalarının hayvansal 
zararlıları ve mücaJdeleleri üzerine araştırma
lar, 

6. Bolu mıntakasında ormandan açılmış 
dağlik arazilerde tarım yapılan sahalarda top
rak ve su kaybı üzerine araştırmalar, 

7. Patlangacın otlak bitkisi olarak yetişti-
rilme^i, 

8. Otlatma sistemleri denemesi, 
9. Orta Toroslar mmtakası otlaklarında 

toprak korunması ve vejatasyon ıslahı üzerine 
araştırmalar, 

10. Eğmir gölü civarında ıslah tedbirleri
nin rüsubat taşıması üzerine olan tösirleri ile 
rüsubat veriminin te'sbiti, 

11. Doğu Karadeniz mmtakası orman içi 
otlaklarında amenajman esaslarının araştırıl
ması, 

12. Doğu Karadeniz mmtakası orman içi 
otlaklarında yem değeri üstün olan türlerin ge
tirilmesi, 

13. Doğu - Anadolu mmtakası meşe balta
lıklarında otlatılma problemlerinin te'sbiti, 

14. Trakya'daki orman işletmeleri mmtaka-
larmlda bulunan orman içi ve kenar köylerin 
ekonomik ve sosyal yardımlarının ve bu köyle
rin kalkındırılmasında orman işletmelerinin 
katkı derecelerinin araştırılması, 

15. Doğu - Anadolu bölgesindeki ormanlar
da otlatma kapasitesinin ve otlatma kapasitesi
nin ve otlatma zamanının tâyini. 

II - Ormanların ıslahı ve genişletilmesi mev
zuunda yapılan araştırmalar : 

A) 'Sonuçları alınmış ve yayınları yapılmış 
olanlar. 

1. İBartm işletmesi dumanlı serisi ormanla
rında akasya baltalığı te'sisi çalışmaları, 

2. Trakya bölgesinde rüzgâr zararlarını 
önlemek maksadiyie yapılacak ağaçlandırmalar 
hakkında ön etüt raporu. 

3. Sahil kamu ağaçlandırmalarında ağaç-
türlerinin ve ağaçlandırma tekniğinin te'sbiti de
nemesi ara gözlemleri, 

4. Toprak pH smı düşürmek için kullanılan 
kimyevi maddelerden (kükürt, dem'irsulfat ve 
sülfirik asit) in karaçam tohum yastığmıdajki 
fidelerin yaşama ve gelişmesi üzerine olan tesir
lerinin tetkiki, 

6. Ormancıhk Araştırma En'stitüsü fidanlı
ğında karaçam ekim yastıklarında gübreleme ve 
mikorize aşılama denemesi, 

6. Tokat - Daylıhacı köyü OiVeklidere mev
kiindeki bozuk meşe baltalıklarının ıslahı ve ko
ruya tahvili mevzuunda önçalışmalar. 

7. Bingöl Düzeağaç mevkiindeki meşe bal
talıklarının ıslahı üzerine bir önçalışma, 

8. Karaçam tohumunun damping off man-
tari hastalıklarına karşı ilaçlanması, 

9. Burdur dolaylarındaki ağaçlandırmalar
da toprak işlemesi ve ekim dikim metotları ile 
türlerin başarı üzerindeki tesirlerinden tesbit 
denemesi ara raporu, 

10. Bük araştırma ormanında ağaçlandır
ma tekniği üzerine denemeler ara raporu, 

11. Koruyucu orman şeritleri ve balağa da 
koruyucu orman şeritleri tesisi denemeleri, 

12. 'Sarıçam ve karaçam tohum yastıkları
na mikorize aşılama tekniği üzerine araştırma
lar, 

B) ISonuçları alınmış yayma hazır ve ha
zırlanmakta olanlar : 

1. Kızılcam ile ağaçlandırma tekniği üze
rine denemeler, 

2. Hızlı gelişen ağaç türlerinin denenmesi, 
3. Orman gülleriyle mücadele, 
C) 'Üzerinde çalışılmakta olanlar : 
1« Karaçamın fidanlıklarda yetiştirilme tek

niği üzerine denemeler, 
2. Türkiye'nin önemli arit mmtaJkalarında 

karaçamla ağaçlandırma tekniği üzerine dene
meler, 

3. Kızılcam orman içi ağaçlandırmalarında 
yetişme muhitine uygun ve ekonomik ekim - 'di
kim metodunun tesbiti 

4. Türkiye'deki önemli gökn'ar türlerinin 
kozalak ve tohum özellikleri üzerine araştır
malar. 

5. Ümit va'deden hızlı büyüyen ağaç türle
rinin denenmesi, 

16. Çam plantasyonlarında gözlenen kuru
ma olayları ile mineral besıin maddesi alımı ara
sındaki ilişkiler. 

7. Avşar Araştırma Ormanında yetişme 
muhiti ünitelerinin tesbiti için toprak özellik
leri ile vejetasyon arasındaki münasebetlerin 
araştırılması, 

'8, Bağlâ'da koruyucu orman şeritleri te
sirlerinin araştırılması, 
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9. Ağaçlandırma sahalarında gübrelemenin 
fidanların gelişme ve yaşamaları üzerine etki-
leri, 

10. [Doğu Lâdın'iriin yetişme muhiti istek
lerinin araştırılması, 

11. IBük Araştırma Ormanında ağaçlandır
ma tekniği üzerine denemeler, 

12. İBucak Araştırma Ormanında ağaçlan
dırma tekniği üzerine denemeler, 

13. Ardıçdağı ağaçlandırm'a denemesi, 
14. Burdur civarındaki ağaçlandırmalarda 

toprak işlemesi ekim ve dikim metotları ile çe
şitli türlerin başarı üzerindeki etkilerinin tes-
biti denemesi, 

!15. Eksibe ağaçlandırmalarında ağaç tür
lerinin ve ağaçlandırma tekniğinin tesbiti dene
mesi, 

16. İKumullar'da canlı perde ön kuruluşu 
yolu ile iğne yapraklılann kumla getirilmesi 
olanaklarının tesbiti denemesi, 

17- Güneyde kızılcam ve sedir fidelerinin 
söküm ve dikim zamanları ile politen torbalar
da saklama sürelerinin tespiti denemesi, 
- 18. Güneyde ardıçların fidanlıklarda yetiş
tirilmesi olanaklarının tesbiti, 

19. Batı Toroslar mıntakasmda kızılcamın 
genel tohum özellikleri üzerine ön etütler, 

20. Doğu Anadolu bölgesindeki ormanlarda 
dikim ve ekim yolu ile yapılan ağaçlandırma
larda başarıyı azaltıcı etkide bulunan ot fak
törünün menfi etkisinin önlenmesi, 

21. Kızılağacın yetişme muhiti isteklerinin 
tesîbiti üzerine etütler, 

22. Ladinin suni gençleştirilmesi üzerine 
çalışmalar, 

23. Batı Karadeniz mıntalkasındaki ağaçla
ma sahalarında muhtelif ağaç türlerinin hasılat 
ve bakım çalışmaları. 

III - Ormanların işletmesi mevzuunda yapı
lan: araştırmalar1 : 

A) (Sonuçları alınmış ve yayınları yapıl
mışı olanlar : 

1. Karabük mmtakası sapsız meşelerinin 
anatomik ve teknolojik özellikleri araştırma
lar, 

2. Bolu mmtakası sarıçamlarında lif kıv
rıklığı, 

3. IBük araştırma ormanında saf kızılcam 
meşcerelerinde aralama ve tensil çalışmaları, 

4. Oltu, Göle ve Sarıkamış ormanlarında 
kış çalışması imkânları, 

'5. Karasu Acarlar Gölü dişbudak ormanın
da kesim ve nakliyat, 

16. Acıpayam İşletme Değne Serisi Ağlı 
mevkiindeki yaşlı karaçam meşcerelerinin genç
leştirilmesi imkânları, 

7. Çamkoru araştırma ormanında saf sarı
çam sıkılığında yapılan ayıklama kesimlerinin 
meşcere gelişimine tesirleri, 

8. Demirköy ÇakmaJktepe ormanlarında 
kıyının tabiî tensili üzerinde bir ön çalışma, 

9. Yakacak odundan fire denemeleri üç 
aylık ara neticeleri, 

10. Çam, göknar, kayın karışık meşcerele
rinde traşlama tensil kesimi araştırmaları, 

11. IBüyükdüz tecrübe^ ormanında servetin 
ve tecessümü tâyini metotları ve takibedilen 
usuller hakkında bâzı izahlar, 

12. — Memleket şartlarına göre kaydında 
ardaklanmayı önleme denemeleri, 

13. 'Aynalı realaskop aleti ve alet ile ya
pılan çalışmalarda sıhhat derecesi, 

14. Ormancıhlk Araştırma Enstitüsü Bü-
yükdüz Araştırma Ormanı Serisi Orman Ame
najman Plânı 1955 - 1064, 

15. IBaltı Karadeniz sarıçamının teknik va
sıfları ve kullanma yerleri hakkında araştır
malar, 

16. Türkiye'deki kızılcam ormanlarının ge
lişimi, hâsılatı ve amenajmanları esasları, 

17. Tokat mıntakasındaki Doğu Ikıyının da 
bâzı artım ve büyüme münasebetleri ve bu or
manda uygulanacak idare müddeti, 

18. Dikili ağaçların çaplarının ölçülmesin
de muhtelif çap kademeleri teşkilinin ve muh
telif kompasların sıhhat derecelerinin tâyini, 

19. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Bük 
Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman 
Plânı 1961 -1970, 

20. Kmlçamlarımızda rasyonel reçine is
tihsal metodu üzerine araştırmalar, 

01. — Bük araştırma ormanında asitle reçi
ne istihsal metotları ile kızılçamlarda yapılan 
reçine istihsal araştırmaları, 

'22. Türlüye'deki sarıçam ormanlarının ku
ruluşu, verim gücü ve bu ormanların işletilme
sinde takibedilecek esaslar. 
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23. Seçme kuruluşundaki ormanların ser
vetlerinin sistematik deneme sahaları metoduy
la tâyininde sıhhat derecesinin tesbiti, 

24. Meryemana Araştırma Ormanı Kızıla
ğaçlarının teknoloji özellikleri üzerinde araştır
malar. 

'25. Değişik yönlere ait artım kalemleriyle 
yapılan artım hesaplarındaki sıhhat derecesi. 

26. Göknar tel direklerinin Wolmanit -
CB ve Tanalith - C ile emprenye edilmesine da
ir araştırmalar, 

27. Çeşitli levha ve diş şekilli orman hızar
larının kesiş randımanları, 

28. Meşcere hacim artınımın tâyininde kul
lanılan artım kalemi metotlarından 4 ünün ara
zi sonuçlarının mukayesesi, 

29. Çamkoru araştırma ormanı yetişme 
muhiti haritasının tanzimi üzerine araştırmalar, 

B0. [Değişik tipli Ibalta ve kabuk soyma de
mirlerinin iş verimi, 

31. 1903 yılında geçerli olan orman ame-
naj manian plânlarına göre orman varlığımız, 

32. IBüyükdüz araştırma ormanında sarı
çam, Göknar, Kayın karışık meşcerelerinde sa
rıçam doğal gençleştirilmesi, 

!B) (Sonuçları alınmış yayına hazır ve hazır
lanmakta olanlar : 

1. Avşar ve araştırma ormanında yetişme 
muhiti ünitelerinin tesbiti için toprak özellikle
ri ile vejetasyon »arasındaki münasebetlerin 
araştırılması, 

2. ISarıkamış, (röle ve Oltu mıritakalarında-
ki sarıçamlarda artım ve büyüme ve Ibu mmta-
Ika ormanlarına uygulanacak idare müddetinin 
tâyini, 

3. Orman amenajmanında delikli kart sis
teminin uygulanması esasları hakkında araştır
malar. 

IC) Üzerinde Çalışılmakta olanlar : 
1. Batı Toros saf sedri meşçelerinin tabiî 

tensili, 
2. Doğu Anadolu bölgesi saf sarıçam or

manlarında tabiî gençleştirme metotlarının tâ
yini, 

3. Saf karaçam meşçelerinin tabiî tensili 
üzerine araştırmalar, 

4. Kayının tabiî tensili üzerine araştırma
lar, 

Ö. Avşar araştırma ormanında yetişme mu
hiti ünitelerinin teslbiti için toprak özellikleri 

ile vejetasyon arasındaki münasebetlerin araş
tırılması, 

6. Kuzey Anadolu mıntakasındaki saf 
Göknar meşcerelerinin tabiî tensili üzerine araş
tırmalar, 

7. Doğu Karadeniz mıntakası Ladin meşce
relerinde artımın ve hâsılatın tâyini, 

8. iStebe geçiş sonundaki sarıçam meşcere
lerinde aralamaların etkileri, 

9. Karabük mmtalkasındaki kayın mıeşcere-
lerinde gecikmiş arkalamaların etkileri, 

10. ISarıkamış, Göle ve Oltu mmtakaların-
daki sarıçamlarda artım ve büyüme ve mmta-
ka ormanlarına uygulanacak idare müddetinin 
tâyini, 

11. Kızılcam ormanlarında odun çeşidi iliş
kilerinin yaş kademelerine ve bonitetlere göre 
testbiti, 

12. Bolu civarında altyapısı göknar olan
cam meşcerelerinde altyapının toprağa ve ar
tıma olan tesirleri, 

13. Batı - Karadeniz Bölgesindeki muhtelif 
yaşlı ormanların optimal kuruluşa götüi'ülmesi 
hakkında araştırmalar alt toprak etütleri, 

14. Kızılcam 'ormanlarının doğal gençleşti
rilmesinde toprak etkilerinin araştırılması. 

15. Akdeniz mıntakasında koruyucu orman 
şeritleri ve rüzgar perdelerinden direkt ve en-
direkt olarak istifade değerinin tesbiti, 

16. İğne yapraklı ormanlardaki istihsalde iş 
ve fiyat analizlerinin araştırılması, 

17. İstihsalde yerli ve yabancı (modern) ke
sim aletleri ile çalışan işçi postalarına randı
manlarının iş içersinde mukayeseli araştırılması, 

18. Orman işletmelerinde istihsalde çalışan 
işgücünün verimlilik derecesine tesir edon bası 
faktörler üzerinde araştırmalar, 

10. Orman işletmelerinde vinçli havai hat
larla yapılmakta olan nakliyattan alınan sonuç
ların araştırılması, 

20. Türkiye ormancılık teşkilâtının teknik 
ve ekonomik yönlerden memleket koşullarına uy
gunluğu üzerine araştırmalar, 

21. Sarp arazili ormanlarda kesini ve kısa 
mesafelerde nakliyat (kesim bölmesinden çıkar
ma) işlerinin yapılmasında uğranılan kalitatif 
ve kantitatif zaiyatın tesbiti ve çalışmanın rasyo-
nalisasyonu üzerine araştırmalar, 
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22. Süleymaniye ve İğneada ormanları diş
budaklarının teknolojik özellikleri üzerine araş
tırmalar, 

23. Türkiye'nin ekonomik bakımdan önemli 
bâzı ağaç türlerinin emprenyesine ait araştırma
lar, 

24. Göknar ve çam tomruklarının boylu ve 
kabuklu istihsal şekli, ve havuzda depolanması 
ile halihazır istihsale göre yapılan imalâtta elde 
edilen kalite ve randıman neticelerinin araştırıl
ması, 

25. Kayının memleketimizdeki buharlama 
tesisleri şartlarına göre ekonomik buharlama za
manı ve sisteminin araştırılması, 

26. Kayında ardaklanma ve çatlamanın ön
lenmesi imkânlarının araştırılması, 

27. Türkiye orman envanter metotlarının 
araştırılması, 

28. Ormancılıkta yöneylem araştırman ve 
özellikle doğrusal programlamanın ormancılık 
işlemlerine uygulanması, 

29. Batı Toros Kızılcam ormanlarında to
hum dökümü ile gençliğin sahaya geliş zaman ve 
imkânlarının t.esbiti denemesi, 

30. Batı Torosların Kızılcam ormanlarında 
doğal gelişme metotlarının arattırılır, ası, 

31. Bucak araştırma ormanında kış liretimi 
olanaklarının tesbiti çalışmaları, 

T. C, 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2780 

32. Doğu - Karadeniz mıntakası saf ladin 
meşcerelerinin tabiî yolla gençleştirilmesi. 

1 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar, gecekondu önleme bölgesi ıs
lah sahasına dair sorusu ve îmar ve İskân Ba
kanı Hayretin Nakiboğlu'nun yazılı cevabı 
(7/243) 

Ankara, Haziran 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İmar ve İs

kân Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul - Üsküdar, örnek Mahallesi gecekon

du önleme bölgesinde ıslâh sahasına ait imar plâ
nına göre ve sair şekilde, hangi vatandaşların 
elinden ne kadar yer alımış, ve kendilerine ne 
kadar yer verilmiştir? 

Bu bölgede ıslaha tabi tutulan ve tahsis ya
pılan parsellerin numaraları, tahsis sahipleri, 
tahsis sahiplerinin aile fertleri ve bunların ad ve 
soyadları, tahsis sahiplerinin evvelce ellerinde 
bulunan arazinin miktarı ve şimdiki miktarı Ne
dir? 

5 . 7 . 1970 

Konu : Sayın Reşit Ülker'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 . 1970 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/243 - 1958/12439 sayılı yazı. 

İstanbul - Üsküdar gecekondu önleme bölgesi ıe dair İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker 
tarafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır; 

İstanbul - Üsküdar Örnek mahalledeki gecekondu ıslah bölgesinin imar ve ıslah plânı hazırlan
mış ve plân uyarınca gecekonduları yol, j^esil saha v. s. yerlerde kalıp tasfiye edilmesi gereken 113 
aileye gene aynı bölgeden birer imar parseli tahüs edilmiştir. 

Söz konusu parsellerin kimlere verildiği ve parsel yüzölçümleri ekli listede belirtilmiştir. Ay
rıca imar plânına uygun ve korunması mümkün olan 145 gecekondu sahibine de gecekondularının 
bulundukları imar parselleri verilmesi ile ilgili çalışmalar son safhadadır. Kontrol çalışmaları 
biter bitmez gecekondu sahiplerine tahsis edilecektir. 
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Öte yandan bu yerler Hazineye aidolduğundan her hangi bir şekilde mülkiyet hakkı söz konu
su değildir. Bu sebeple gecekondu sahiplerinin çevirdikleri arsaların yüzölçümlerinin tesbit edil
mesine lüzum görülmemiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

İmar ve tskan Bakanı 
İmar ve İskân Bakanlığının Üsküdar - Örnek mah. gecekondu önleme bölgesindeki ıslah saha* 

sına ait imar plânına göre yıkılması gereken gecekondu sakinlerine aynı sahadan yapılan arsa 
tahsislerini gösterir listedir. 

G. K. 
No. 

1 

2/2 

3/1 
3/2 
4/1 
4/2 
5 
6 
8/1 
8/2 
9/1 
9/2 
11 
12/1 
13 
15/1 
15/2 
16/1 
16/2 
17/1 
17/2 
20/1 
20/2 
20/3 
27 
30 
31 
32 
34/1 

Adı, soyadı 
2 

Recep Sevim 

Müslim Akbıyık 
Rahime Erçelen 
Ali Karagöz 
Ahmet Karagöz 
Turhan Kavi 
Mehmet Kavi 
Recep Gülveren 
Rakip Usta 
Fidan Ceyhan 
Ekrem Ceyhan 
Şaban Dinç 
Hasan Temiz 
Kemal Sayal 
Ayşe Kaynar 
Ömer Yalnızoğlu 
Rahmi Şen 
Çakır Şen 
Abdurrahim Gürer 
Mehmet Gürer 
Hasan Akkuş 
Doğan Akbayram 
Hüseyin Koblay 
Recep Ergün 
Mehmet Ateş 
Nezahat Ayvalı 
Satılmış Yıldırım 
Süleyman Çelik 

Kadastro 
Ada 
No. 
3 

1441 

1439 
1442 
1440 
1406 
1439 
1439 
1439 
1439 
1439 
1446 
1440 
1439 
1438 
1437 
1415 
1406 
1406 
1442 
1449 
1444 
1450 
1442 
1458 
1442 
1456 
1442 
1457 

Par. 
No. 
4 

5 

1 
26 
3 
9 
2 
3 

13 
12 
11 
8 
1 

16 
14 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
1 
9 

29 
9 

15 
5 

17 
10 

Takribi 
M2 Yüz
ölçümü 

5 

240 

820 
224 
234 
182 
219 
220 
230 
238 
234 
197 
220 
197 
215 
220 
328 
257 
217 
235 
190 
312 
302 
229 
263 
193 
225 
210 
267 

-

Geçici 
kıymeti 

T. 
6 

7 

8 
6 
7 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
5 
6 
5 
6 
6 

11 
7 
6 
7 
5 
9 
9 
6 
7 
5 
6 
6 

L. 

200 

400 
720 
020 
460 
570 
600 
900 
140 
020 
910 
600 
910 
450 
600 
460 
710 
510 
050 
700 
360 
060 
870 
890 
790 
750 
300 

8 010 

Şantiye 
Y. No. 

Yazı No. 
7 

94 

120 
50 
84 

121 
154 
155 
122 
123 
113 
100 
124 
125 

15 
126 
173 
127 
128 

28 
164 
153 
167 

69 
39 

194 
129 

12 
11 

N O T 
8 

775 sayılı G.K.Ka.Uy. 
Yö. (11 - b) mad. göre 

-

115 sayılı G.K.Ka.Uy. 
Yö. (11 - b) mad. göre 

NOT : Liste Örnek mah. şantiyesi ile İl İmar Müdürlüğünde yedi gün müddetle ilân edilecek
tir. Bu müddet içerisinde yapılacak itirazlar haricinde başkaca işlem yapılamıyacak ve liste mün-
derecatı kesinleşecektir. 

21 .. 4 . 1970 gün ve 899/1758 ekli listedir. 
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G. K. 
No. 

1 

36 
37/1 
37/2 
38/1 
38/2 
38/3 
39 
40/1 
40/2 
42 
43/1 
43/2 
44/1 
44/2 
46/1 
46/2 
47/1 
47/2 
48/1 
48/2 
49 
50 
51 
52/1 
52/2 
53/1 
53/2 
54/1 
55/2 
56 
57 

58 
60/1 
60/2 
61 
62 
63 
64 
165 
66/1 
66/2 
67/1 
67/2 
68 

Adı, soyadı 
2 

Mustafa Baydaş 
Sultan Kocameşe 
Mustafa Malkaş 
Hasan Topçu 
Eşref Kaya 
Şaban Kara 
Mehmet Ukay 
Selâhattin Türkoğlu 
Ali Osman Ooşkun 
Mustafa Coşkun 
Emrullah Coşkun 
Mehmet Ali Güldibi 
Ziya Esenleşme 
Satı Yiğit 
Muharrem Çeçeli 
Mustafa Çeçeli 
İbrahim Çelen 
Ramazan Çokçetin 
Mevlüt Gürcan 
Mehmet Gürcan 
Hüseyin Çelen 
Seher Döndü 
Yadigâr Aykanat 
Mahizer Karatekin 
Perihan Dalkılıç 
Hani Narkoz 
Ahmet Çoban 
Döne Sal gar 
Lezgi Nargöz 
Ali Yurtseven 
Mehmet Karatekin 

Sabri Dibek 
Hüseyin Dalbaş 
Hasan Aşlak 
Bilâl Çambasan 
Yakup Sınır 
Basri Ürer 
Hasan îldokuz 
Kemal Tanrıverdi 
önal Irmak 
İsmail Uyguntürk 
Kâmil Sarıçimen 
Şükrü Sarıçimen 
Erdem Ürer 

Kadastro 
Ada 
No. 
3 

1454 
1455 
1415 
1435 
1406 
1444 
1455 
1454 
1415 
1457 
1435 
1414 
1455 
1415 
1435 
1415 
1433 
1442 
1441 
1442 
1438 
1406 
1456 
1433 
1416 
1441 
1453 
1442 
1442 
1430 
1430 

1406 
1415 
1430 
1451 
1430 
1423 
1450 
1451 
1451 
1451 
1452 
1442 
1423 

Par. 
No. 
4 

13 
1 
4 
2 

17 
5 
8 
2 
7 
8 
4 
6 
3 

12 
8 
1 
7 
3 

11 
24 

1 
11 

o 

6 
2 

10 
7 
1 

27 
14 
11 

1 
3 
2 
o 
o 8 
8 
4 

16 
15 
14 

6 
20 
4 

Takribi 
M2 Yüz
ölçümü 

5 

359 
295 
266 
185 
262 

. 268 
281 
264 
200 
294 
251 
310 
196 
222 
208 
170 
178 
392 
237 
215 
237 
284 
254 
181 
194 
253 
254 
317 
225 
154 
219 

260 
199 
203 
336 
251 
187 
219 
210 
196 
206 
297 
193 
246 

Geçici 
kıymeti 

T. 
6 

10 
8 
7 
5 

• 7 

8 

L. 

770 
850 
980 
550 
860 
040 

8 430 
. 7 

6 
8 
7 
9 
5 
6 
6 
5 
5 

11 
7 
6 
7 
8 
7 
5 
5 

, 7 
7 
9 
6 
4 
6 

7 
5 
6 

10 
7 
5 
6 
6 
5 
6 
8 
5 
7 

920 
000 
820 
530 
300 
880 
660 
240 
100 
340 
760 
110 
450 
110 
520 
620 
430 
820 
590 
620 
510 
750 
620 
570 

800 
970 
090 
080 
530 
610 
570 
300 
880 
180 
910 
790 
380 

Şantiye 
Y. No. 

Yazı No. 
7 

180 
130 
131 

98 
27 

114 
68 -106 

110 
60 

60/1 
133 
43 

134 
70 

135 
53 

136 
23 

137 
37 
88 
38 
14 
80 
57 
79 
20 

138 
54 
13 
65 

63 
67 
66 
85 
87 

141 
142/1 

143 
9 
9 

144 -188 
62 

145 

N O T 
8 

İl İmar Müd. 3.6.970/ 
1264-2408 sayılı yazısı 
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G. K. 
No. 

1 

69 
70 
71/1 
71/2 
72 
73/1 
73/2 
74 
75/1 
75/2 
75/3 
80 
82 
83 
86/A 

54/2 
54/3 
55/1 
86/1 
86/2 

86/3 
86/4 

M. 

Adı, soyadı 
2 

Yusuf Demirci 
Rifat Dağlı 
Süleyman Irmak 
Lütfü Arabacı 
Servet Hüşan 
Urhan Irmak 
Fcremuz Irmak 
Perişan Elişi 
Muhittin Uyguntürk 
Osman Demirkaya 
Şemsettin özbey 
Kenan Güçtcmur 
Kerim Şimşek 
Şükrü Duman 
Hüseyin Oztürk 

Murat Salgar 
Temo Narın an 
Ilamza Nargöz 
Alâattin Demirkaya 
Kadir Sarsu 

Aziz Sarsu 
Mustafa Sarsu 

Meclisi B : 

Kadastro 
Ada 
No. 

o 

1423 
1423 
1423 
1450 
1423 
1423 
1414 
1423 
1423 
1416 
1423 
1423 
1458 
1458 
1451 

1416 
1415 
1438 
1451 
1451 

1450 
1453 

Par. 
No. 
4 

5 
o 

12 
o o 
1 

11 
1 

10 
9 
4 

16 
o 

11 
12 
5 

5 
8 

10 
1 
2 

8 
5 

38 20 . 

Takribi 
M2 Yüz
ölçümü 

5 

258 
208 
314 
274 
122 
255 
274 
239 
264 
264 
207 
L67 
274 
175 
361 

212 
186 
151 
520 
282 

291 
227 

1 . 3 L971 

Geçici 
kıymeti 

T. 
6 

7 
6 
9 
8 
3 
7 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
8 
5 

10 

6 
5 
4 

15 
8 

8 
6 

L. 

740 
240 
420 
220 
660 
650 
280 
170 
920 
920 
210 
010 
220 
220 
830 

260 
580 
530 
600 
460 

730 
810 

0 : 1 

Şantiye 
Y. No. 

Yazı 
7 

30 

139-
115-

No. 

105 
146 

4 
18 
26 
61 
29 
82 
9 

-56 
52 
55 
25 
45 

171 

159 
162 
19 
41 
97 

31 
97 

775 
Yö. 

N O T 
8 

sayılı G.K.Ka.Uy. 
(11 - b) mad. göre 

775 sayılı G.K.Ka.Uy. 
Yö. 

775 

(11 - b) mad. göre 

sayılı G.K.Ka.Uy. 

88/1 Muharrem Akın 1414 264 7 920 

89/1 
89/2 
90/1 
90/2 
90/3 
90/4 
93 
95 
96/1 
96/2 
96/3 
100 
101 

Kemal ettin Arslan 
Ahmet Aşığlı 
Selâhattin Kaynar 
Sıdkı Koç 
Taştan Koç 
Ali Altunöz 
Rabia Karaoğlu 
ismail Yardmcı 
Saim Karot 
Hasan Küçükçavuş 
Emin Sakarya 
Yusuf Altıntaş 
Doğan Gökkaya 

1448 
1445 
1448 
1447 
1442 
1448 
1446 
1446 
1445 
1447 
1447 

9 
7 
5 
4 

23 
6 
o 
f) 

2 
o 

5 
9 

263 
151 
374 
278 
199 
271 
239 
232 
291 
238 
310 

7 890 
4 530 

11 220 
8 340 
5 970 
8 130 
7 170 
6 960 
8 730 
7 140 
9 300 

165 

76 
107 
150 
22 
58 
21 
168 
151 
64 
34 
71 

Yö. (11 - b) mad. göre 
775 sayılı G.K.Ka.Uy. 
Yö. (11 - b) mad. göre 
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G. K. 
No. Adı, soyadı 

Kadastro 
Ada Par. 
No. No. 

4 

102/1 Mikdat Karabulut 
102/2 Fahrettin Karabulut 
103 Şemsettin Aktürk 

1413 
1413 
1413 

Takribi 
M2 Yüz
ölçümü 

5 

232 
231 
194 

Geçici Şantiye 
kıymeti Y. No. 

T. L. Yazı No. 
6 7 

N O T 
8 

6 960 
6 930 
5 820 

40 
185 -187 

İG 

Not : (775 sayılı G. K. Ka. TJy. Yö. 11 - b mad. göre) notu olanlar ıslah bölgesinde bulunan yapı 
sahiplerinden yapısının tasfiyesini istiy enlerin gecekondusunu kendisinin yıkacağına dair noter vası-
tasiyle düzenlediği taahhütname ile adlarına arsa tahsis yapılanlardır. 

Tarafımızdan tanzim olunmuştur. 

İbrahim Kaya 
İmza 

Gültekin Erturan 
İmza 

Meten Benk 
İmza 

İl İmar Müdürü 
İmza 

Not : Arsalar yüzölçümleri ve bedelleri geçicidir. 

Aslı. gibidir. 
Mühür ve imza 

22 . 7 . 1970 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs
tanbul'un turistik yerlerinden Kilyos'a su ve 
elektrik verilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turhan 
Kapantı ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmet
tin Cevheri'nin yazılı cevapları. (7/244) 

Ankara 
11 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Turizm 

ve Tanıtma Bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru Î 
İstanbul Sarıyer kazasına bağlı Kilyos 

(Kumköy) istanbul'un en turistik noktaların
dan biri haline gelmiştir, özellikle yazın köyün 
nüfusu yazlığa gelenlerle 2 - 3 misli artmakta ve 
Pazar günleri Kilyos'a 1 5 - 2 0 bin kişi gelmek
tedir. Oysa köyün normal nüfusu 600 kişi civa
rındadır. Bu miktara göre getirilmiş olan su ne 
köye, ne turistlere yetişmediği için, susuzluk 
Kilyos'da bir perişanlık halini almaktadır. Hal
buki köyün yaknunda bol ve tatlı sular denize 
akmaktadır. 

Susuzluk ve onun yanında elektrik bulun
maması, Kilyos'un turistik yüksek değerini tah-
ribetmektedir. Kilyos'un bu özel durumu göz 
önünde bulundurularak, kısa zamanda su ve 
elektrik getirilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2836-12716 

Konu : İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı soru öner
gesi.. 

15 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 . 1970 tarih ve Millet Meclisi 
Gn. Sek. Kanunlar Md. lüğü 7/244 -1959/12438 
sayılı yazıya: 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ta
rafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyrulan, istanbul'un turistik 
yerlerinde Kilyos'a su ve elektrik verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair 11 Haziran 
1970 tarihli soru önergesinin cevabı ilişik not
ta belirtilmiştir. 
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Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy işleri Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, 
«istanbul'un turistik yerlerinden Kilyos'a su 
ve elektrik verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Millet Meclisi Başkanlığının 
18 . 6 . 1970 gün ve 7 - 244/1959 -12348 sayılı 
yazılarına ekli olarak alınan ve Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
istenen 11 . 6 . 1970 tarihli soru önergesinin ce
vabıdır. 

1. istanbul ili Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos 
(Kumlköy) köyünün içmesuyu işi 1971 bütçe 
yılı inşaat programı teklifinde bulunmaktadır. 

2. Aynı köyün elektrik işi ise, «Kilyos grup 
köyleri» olarak ihale edilmiş olup, tesis 1971 
yılı Ocak ayında hizmette açılacaktır. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Koor. D. : 7640 -11974 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
19 . 9 . 1970 

Millet- Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18 . 6 . 1970 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/244, 1959/12438 sa
yılı yazıları. 

istanbul'un turistik merkezlerinden biri olan 
Kilyos'a (Küm'köy) su ve elektrik temini husu
su Bakanlığımız görevleri içerisinde bulunma
dığı cihetle Köy İşleri Bakanlığı nezdinde te
şebbüse geçilmiş ve alman cevap ekli olarak 
sunulmuştur. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim, 
Necmettin Cevheri 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 

Yol - Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Etüt ve Plânlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : Pl. Proğ. 75,352 - 8493 
Konu yazılı soru önergesi Hk. 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINA 
(Turizm Genel Müdürlüğü) 

ilgi : 27 . 6 . 1970 gün ve 335 sayılı yazınız. 

ilgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ince
lenmiştir. 

istanbul ili Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos 
(Kumköy) köyünün içme suyu işi 1970 bütçe 
yılı onarım programına alınmış ise de bilâhara 
il özel idare bütçesinde yapılan indirim dolayı-
siyle işin program harici kaldığı il ile yapılan 
temas sonucunda öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Esasen Bakanlığımızca «7478 sayılı Köy İç
me suları hakkında Kanun» gereğince nüfusu 
3 000 den aşağı köylere ve meskûn mahallere 
içme suyu getirilmektedir. Soru önergesinde 
de belirtildiği üzere, 560 olan resmî köy nüfusu 
yazlığa gelenlerle 1 5 - 2 0 000 kişiyi bulmakta
dır. Bu miktar nüfusa içme suyu temini büyük 
bir problem arz etmekte ve mezkûr kanunun 
şümulü haricinde kalmaktadır. 

Anılan köyün elektrik tesisinin yapnıına de
vam edilmekte olup, tesis 3 aya kadar işletmeye 
açılacaktır. 

ilgi yazıda bahsi geçen önergeye ayrıca ce
vap verilmiş olup bir sureti ilişikte gönderilmiş
tir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim. 
Köy işleri Bakanı Y. 

Ata Anbarcıoğlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

1A.-— Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli ilinde bir öğretmen okulunun açılması
na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı. (7/246) 

16 . 6 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet- buyurulmasmı saygı ile arz ederim. 

Kooaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

1967 yılında yapılan Beş Yıllık Plâna göre 
yurdumuzda 1972 yılma kadar öğretmen okulu 
açılmamış hiçbir vilâyet kalmıyacaktı. Nüfusu 
süratle artan ve Türkiye'nin en büyük sanayi 
merkezi haline gelen Kocaeli, halen yurdumuz
da öğretmen okulundan mahrum üç vilâyetten 
biridir. 

Kocaeli'de bir öğretmen okulu açılması hu
susu iki yıl önce Sayın Başbakana tarafımız
dan arz edilmiş, bölgenin özelliği dikkate alı
narak bu konuda Kocaeli'ye öncelik tanınması 
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rica edilmişti. Sayın Başbakan bu temasımız sı
rasında Kocaeli'de öğretmen okulunun en geç 
1989 - 1970 ders yılında mutlaka açılacağını ke
sin olarak beyan etmişlerdi. 

Buna rağmen öğretmen okulu henüz açıl
mış değildir. 

Hal böyleyken, halen dahi Kocaeli'de bir 
öğretmen okulu açılması yolunda ciddî bir te
şebbüs bulunmadığı kanısındayım. 

Sözü geçen okulun 1970 - 1971 ders yılında 
hizmete açılıp açılmıyacağmm, bu konuda Ba
kanlığınızca her hangi bir çalışmanın yapılıp 
yapılmadığının, yapılıyorsa çalışmaların neler 
olduğu ve hangi safhada bulunduğunun tarafı
ma yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 11 . 1970 

Özel 
00218 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19 . 6 . 1970 tarih ve 7/243 - 1975 
/12692 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Vehlbi Engiz'in, Ko
caeli ilinde bir öğretmen okulu açılmasına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim. Bakanı 

KocaJeü Milletvekili Saym Vehlbi Eniğiz'in, 
Kocaeli ilinde bir öğretmen okulu açılmasına 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1970 - 1971 öğretim yılından itibaren Ko
caeli İlinde ortaokula dayalı dört sınıflı, gün
düzlü bir öğretmen okulu açılarak faaliyete 
geçirilmiştir. 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydın ilinde boykota iştirak eden ve 
haklarında kanuni muamele yapılan öğretmen
lere dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/250) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasma 
delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

19 . 6 . 1970 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

20 . 1 . 1971 O': 1 

tâoru : Toplumdaki sosyal ve ekonomik bo
zukluklar nedeniyle artan huzursuzlukları gi
derici tedbirler almak, hiç olmazsa huzursuz
lukları artırıcı davranışlardan kaçınmak ge
rekirken, öğretmenler üzerinde Hükümetçe 
sürdürülen sindirme, baskı ve cezalandırma 
politikası eğitim hizmetlerini büyük ölçüde 
aksatmaktadır. Personel Kanununu protesto 
için tüm memurların bildiriler yayınladığı, 
açık hava toplantıları tetriplediği ve teknik 
elemanların boykot yaptığı bir dönemde vak
tiyle girişilen bir boykot hareketi nedeniyle 
öğretmenlere hâlâ ceza dağıtmaya devam et
mek anlaşılır bir tutum değildir. Bu art ni
yetli davranışın en belirgin örneğine Aydın'da 
rastlanıyor. Bu gerçeğin meydana çıkması 
için aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını 
rica ediyorum. 

1. a) Aydın ilinde görevli öğretmenler
den kimler hangi gerekçelerle mahkemeye 
verilmiştir? Bunlardan hangileri beraat et
mişlerdir? Mahkemelerin beraat gerekçesi ne
dir? 

Ib) Boykottan sonra üzerlerinden idari 
görevleri alınanlar kimlerdir 

c) Disiplin komisyonunca ceza verilen, 
yerleri değiştirilen öğretmen ve idarecilerin 
•isimleri ile her biri için cezalandırılma ne
denleri nelerdir? 

d) Halen haklarında kovuşturma yapılan 
öğretmen var mıdır? Kovuşturma sebebi ne
dir? 

2. Ayrıca, 16 Haziran 1970 tarihli Demok
rat izmir Gazetesinin ikinci sayfasında ya
yınlanan bir yazıda, Aydın Millî Eğitim Mü
dürünün, Bakanlığın emirlerine ve ilgili •Tö-
netmeliğe aykırı olarak bir yakınını kolej im
tihanına soktuğu, bunun için sahte belge tan
zim ettiği iddia edilmektedir. Olayın ma
hiyeti nedir iddia gerçek ise sahtecilik ya
pan bu eğitim müdürü hakkında ne giibi işlem 
yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8 . 9 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 6 . 1970 tarih ve 7/250 -1994/12891 

sayılı yazılarınıza; 
Aydın Milletvekili. M. Kemal Yılmaz'ın, 

Aydın ilinde boykota iştirak eden ve hakla-
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rında kanuni muamele yapılan öğretmenlere 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Biligilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Arhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydm Milletvekili Sayın M. Kemal Ylımaz'ın, 
Aydın İlinde boykota iştirak eden ve hakla
rında kanuni muamele yapılan öğretmenlere 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

İlköğretim : 
Aydm Valiliğinin 8 . 1 . 1970 gün ve 

243. 1 - 06/325 sayılı yazısında, idareci ve mü
şevvik olarak 'boykota kaltılan müdür ve mü
dür vekillerinin il İdaresi Kanununun 16 ve 
31/d. maddeleri hükümleri gereğince ve tah
kikat sonuna kadar işten el çektirilerek okul
larda öğretmenlikle görevlendirildikleri ifade 
edilmitşir. Yine aynı Valiliğin 28 . 3 . 1970 

' tarih ve 4480 'sayılı yazısı ile işten el çe'k'ti-
rilen öğretmenlerin görevlerine iade edildilk-
leri bildirilmiştir. 

Bu konu ile ilgili Bakanlığımıza intikal 
'etmiş başka bir bilgi bulunmam&kadır. 

Orta Öğretim : 
1. a) Aydın ili orta dereceli okulların

da (Topluca Devlet memuriyetini terketmek) 
(suçundan bir öğretmen mahkemeye verilmiş 
'olup muhakemesi henüz sonuçlanmamıştır. 

|b) Boykottan s'onna üzerlerinden idari 
görevleri alman 5 öğretmen bulunmaktadır. 

c) Aydm ilinde Bakanlığımız Disiplin Ko
misyonunca cezalandırılan ve yerleri değişti
rilen öğretmen ve idareci yoktur. 

d) [Boykota katılan 190 öğretmen hak
kında adlî, idari ve inzibati soruşturma açıl-. 
mistir. 

Öğretmen okulları : 

1. a) Nazilli ilköğretmen Okulundan 5 
öğretmen boykota iştirak: e'tmiş, üçe idare ku
rulu haklarında lüzumu muhakem'e kararı al
mış olup mahkeme sonucu henüz Bakanlığı
mıza intikal etmemiştir. 

b) Boykottan sonra üzerlerinden idari 
görevleri alınan idareci bulunmamaktadır. 

c) Disiplin Komisyonunca cesıa veri
len, yerleri değiştirilen öğretmen ve idareci 
yoktur. 

d) (a) sıkkındaki beş öğretmenin mah
keme sonucu beklenilmeıktedir. Fezlekedö üçer 
günlük deriş ücreti kesimi cezası teklif edil
mektedir. 

Din Eğitimi : 
1. a) Aydın imam - Hatip Okulundan 

bir öğretmen boykota iştirak etmiştir. 
Ib - c) Boykot sebebiyle üzerlerinden idari 

görevi alman, Disiplin Komisyonunca ceza 
verilen, yerleri değiştirilen öğretmen ve idareci 
bulunmamaktadır. 

d) 4 gün süre ile boykota katılması do-
layısiyle, bir öğretmen hakkında kovuşturma 
yapılmaktadır. 

Kız Teknik öğreltiml : 
1. a - b) Aydm il, ilçe ve köylerindeki 

öğretmen Ve idarecilerden boykot sebebiyle 
üzerinden görevi alınmış veya mahkemeye 
verilmiş öğretmen bulunmamaktadır. 

Ancak, Aydm ilinden 25 öğretmen boykota 
iştirak etmiş olup bunlar hakkında il 
İdare Kurulunca alınan kararlar henüz Ba
kanlığımıza intikal etmediğinden haklarında 
m!eni muhakeme veya lüzumu muhakeme ka
rarı verilenler bilinmeme'ktedir. 

d) Halen öğrenci dövme suçundan do
layı hakkında kovuşturma yapılan (1) öğret
men bulunmaktadır. 

Erkek Teknik öğretim : 
1. a) Aydm İli okullarında boykot se

bebiyle mahkemeye verilen öğretmen yoktur. 
Ib - c) öğretmen boykotuna 'katıldığı tah-

(kikat sonunda anlaşılan bir öğretmen hak
kında İlçe İdare Kurulunca lüzumu muhakeme 
kararı verilmiş, muhakeme sonucu henüz ma
hallinden gelmemiştir. 

d) Muhakküklİklçe ilgililer için teklif edi
len disiplin cezaları adlî takibat sonucuna bı
rakılmıştır. 

Ticaret öğretim : 
Aydm Ticaret Lisesi idareci ve öğretmen

leri hakkında yazılı soruda belirtilen sebep
lerden dolayı hiçbir işlem yapılmamıştır. 

2. Aydın Millî Eğitim Müdürü Ali De-
miralp'ın, Balkanlık emirlerine ve ilgili Yö
netmeliğe aykırı olarak bir yakınını kolej im
tihanına soktuğu ve bunun için sahte belge 
Itanzim ettiğine dair izmir'de yayınlanan De
mokrat İzmir Gazetesinin 16 . 6 . 1970 ta-
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rilhli nüshasındaki haber, adı geçen ti Vali
liği tarafından tetkik edilmiş ve 3 . 7 . 1970 
tarih, özel Kalem 5/241 sayılı yazılarıyla da 
bir Bakanlık Müfettişinin konuyu tahkiki is
tenmiş olup olayla ilgili tahkikat yaptırılmak
tadır. 

16. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nm, Doğu ve Güney - Doğu - Anadolu böl
gesindeki köylere tohumluk buğday ve hayvan 
yemi dağıtılması ile Keban Barajının yapımı
na dair sorusu ve Enerji ve Tabiri, Kaynaklar Ba
kanı Sabit Osman Avcı, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe, Ticaret Bakanı Gürhan Titrek ile Tarım 
Bakanı İlhami Ertem*in yazılı cevapları (7/251) 

19 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım, Ticaret, Ulaştır
ma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyrulmasını saygılarımla rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

Soru : 
Bu yıl tüm Anadolu'nun gerek kış aylarının 

ılımlı, hafif geçmesi gerekse mevsimlerinde bek
lenilen yağışların azlığı nedeniyle özellikle tarım
sal ürünlerinde ayrıca mer'a ve otlaklardaki 
hayvansal besinlerde ortalamanın çok altında 
miktarca noksanlık olduğu bilinen bir gerçektir. 

Sonbahar ya da kış mevsimine yaklaşıldığı 
oranda bu sıkıntı ve etkisi şüphesiz artacaktır. 

Halihazırda, özellikle Doğu ve Güney - Doğu 
- Anadolu bölgelerinde köylünün geçimini, azı
ğını sağhyacak ne ekmeklik, ne güz ekimi ya
pabilecek tohumluk buğdayı ve ne de besin ürü
nü yoktur. Ayrıca, saman ve ot gibi hayvan 
yemi de yeterince mevcut değildir. 

1. Yukarda söz konusu olan darlık çeken 
ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatif
leri yoluyla almış oldukları borçlarının bîr süre 
ertelenmesi konusu halen T. B. M. Meclisince 
görüşülmekte bulunan bölge köyleri halkına : 

a) Bölge tarımına uygun tohumluk buğday 
gibi tarımsal ürün tohumu, 

b) Zahirelik, ekmeklik buğday, 
dağıtımı yapılacak mıdır? 

2. Saman ve ot gibi gerekli hayvan besin
lerinin zamanında şevki uygulanacak mıdır? 

3. Kış mevsiminde hava ve iklim şartları, 
bölge yapısı nedeniyle, ulaştırma güçlüğü olan 
bölge ve köylere gerek geçim, gerek tohum için 
gerekli buğday ve ürünlerle, hayvan besin yem
lerinin en ucuz fiyat ve en süratli bir şekilde 
şevki konusunda yeterli ulaştırma aracı ve ka
tarlar tahsisi, (geçen yıllardaki aksamalar ve 
şikâyetler de dikkate alınarak) bir plânlama, 
hazırlık faaliyetine geçilmiş midir? Ya da ne 
zaman başlanması düşünülmektedir?. 

4. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğu'da hay
vancılıkla geçinen bölgelerde, hayvan besin mad
delerinin yetersizliği nedeniyle şimdiden elde 
bulunan hayvanları bölge köy halkının çok ucuz 
ve düşük fiyatla elden çıkardıkları : 

a) Doğu, Güney ve Güney - Doğu sınırları
mızdan yurt dışına kaçırdıkları, 

b) Yurt içinde : 
(1) Batı ve diğer Anadolu bölgelerine ka

saplık olarak, 

(2) Ya da belli birkaç kişi ve ortaklığa pe
şin, keza çok düşük bir değerle sattıkları ifade 
edilmektedir. 

Et ve Balık Kurumu ve satışın tanzimi ile 
ilgili diğer kooperatifler eliyle önleyici bir ted
bir düşünülmekte midir? 

5. Keban Barajının yapımı nedeniyle su al
tında kalacak bölgede bulunan ve istimlâk edi
len tarla, bağ, bahçe, kavaklık ve ikametgâh. 
gibi taşınmam mallarından gerek tarım ürünleri 
elde etmek, gerekse ikametgâh ve diğer geçim 
gibi yollardan yararlanmak olanağından yoksun 
bırakılmış bölge halkına hakları olan istimlâk 
bedelleri tutarı ne kadardır, ödemede uygulana
cak usul ve öncelik ne olacaktır, halen ne mik
tarda ödeme yapılmıştır, yapılmamış ise, ne za
man ödemeğe başlanacaktır, 1970 yılı bütçesine 
göre bu yıl ne kadar miktar ödenecektir? 

6. Keban Barajı nedeniyle ulaştırma imkânı 
zor duruma girecek olan Elâzığ ili ile Ağın il
çesinin bağlantısı Arapkir üzerinden usun yol 
güzargâhı ile yapılacaktır. Güçlük arz eden bu 
durumu önlemek için Feribot ile ulaşımın sağ
lanması konusu düşünülmekte midir? 
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T.O. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 10.71970 

ıBalkanlığı 
Uımumi Münasebetler 

Müşavirliği . 
Sayı : 16/1-333/432-39100 

Konu : Elâzığ Milletvekili Sa
yın Hayrettin Hanağası'nm ya
zılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 23.6.1970 gün ve 

7/251-1998/12916 sayılı yazınız. 
Elâzığ Milletvekili Sayın Hayrettin Hanağa

sı'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesin
deki köylere tohumluk buğday ve hayvan ye
mi dağıtılması ile Keban Barajının yapımına 
mütedair yapılı soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

BUgüer'inize arz ederim. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Elâzığ Milletvekili Sayın Hayrettin Hanağa
sı'nın «Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge-
siml&eki köylere tohumluk buğday ve hayvan 
yemi dağıtılması ile Keban Barajının yapımına»! 
mütedair yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı 
'iljgilendiren 5 ve 6 ncı maddeleri cevabı. 

Soru : 5. 
'Keban Barajının yapımı nedenliyle su altın

da kalacak bölgede bulunan ve istimlâk edilen 
tarla, bağ, bahçe, kavaklık ve ikametgâh gibi 
taşınmam mallarından gerek tarıim ürünleri elde 
etmek, gerekse ikametgâh ve diğer geçim gibi 
yollardan yararlanmak olanağından yoksun bı
rakılmış böge halkına halkları olan istimlâk 
bıeidellerd tutiarı ne kadardır, ödemede uygula-
maoaJk usul ve öncelik ne olacaktır, halen ne 
miktarda ödeme yapılmıştır, yapılmamış ise, ns 
zurnan ödemeye başlanacaktır, 1970 bütçeline 
göre Ibu yıl ne karlar miktar ödenecektir? 

Cevap : 5. 
Kelban Barajı dolayısiyle istimlâk edilieeek 

şahus arazilerinim toplanı kamulaştırma bedel-
larü takriben, 944 milyon liraldır. 1969 yılı so
nuna kadar 254,8 milyon lirası tahakkuka bağ
lanmış ve bunun takriben 107 milyon lirası 
ö'denımiştir. 1970 kamulaştırma ödeneği 225 
milyon Tl. dır. 

1 Ödemeler, öncelikle su altında kalacak olan 
sahalardan başlamak üzere, üst kotlara doğru 
(bir plân dâhilinde yapılmaktadır. 

ISoru : 6. 
Keban Barajı nedeniyle ulaştırma imkânı zor 

duruma girecek olan Elâzığ ile Ağın ilçesinin 
bağlantısı Arapkir üzerinden uzun yol güzer
gâhı ile yapılacaktır. Güçlük arz eden bu du
rumu önlemelk için feribot ile ulaşımın sağlan
ması konusu düşünülmekte midir? 

Cevap : 6. 
Teşekkül edecek göl dolayısiyle, ortadan kal-

ıkacak olan mevcut ulaşımları sağlamak üzere, 
Ikar&yolları relolkasyonu konusunda etütler ya
pılmış ve bu arada, Elâzığ'ın, Ağın ilçesi ile ir
tibatının Elâzığ Kemaliye yoluna yapılacak 22 
Km. lik bir bağlantı yolu ile sağlanması öngö
rülmüştür. 

Karayolundaki ulaşımın daha süratle yapıl
ması ve feri işletmesiınıin hava şartlarına bağlı 
olması, böyle bir irtibat için en uygun çözüm 
yolu olmaiktaldır. 

T. O. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel kalem Müdürlüğü 
Sayı: 2301 -1 

27 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 23 . 6 . 1970 tarih, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/251 -1998/12916 sayılı yazınız : 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinin 
gıda maddeleri ile hayvan yemi ihtiyaçlarına 
mütedair Elâzığ Milletvekili Sayın Hayrettin 
Hanğası'nın 19 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızı ilgilendiren 2 ve 3 ncü 
maddesine ait cevap aşağıda gösterilmiştir. 

Taşıma hizmetlerinin en iyi şekilde yürütül
mesi, dolu gönderilip boş olarak çevrilecek va
gonların işletmenin cer imkânlarına göre ayar
lanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Muayyen tipteki vagonlarla yapılan saman 
ve ot gibi toplu taşımalar işletmenin elinde faz
la vagon bulunmaması sebebiyle geniş ölçüde 

I vagon sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. 
I Bu itibarla, yapılacak taşımaların kısa bir 
1 zamana sığdırılması ve önceden planlanması 

faydalı olacaktır. 
Plânlama ve hazırlıkların yapılabilmesi için 

J yükleme ve varış istasyonları itibariyle taşma-
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cak eşya cinsiyle miktarının bilinmesine kati 
zaruret vardır. Bu sebeple; 

(ISoru maddesi) Madde 2. TCDD işyerleri-. 
ne taşıttırılmak üzere teslim edilecek saman ve 
ot gibi her türlü hayvan besinlerinin şevklerinde 
taşıma ve çekme gücü oranında lüzumlu vagon
ların tahsisi sağlanacak ve mümkün olan sü
ratle Mahallerine ulaştırılmasında âzami titiz
lik gösterilecektir. 

(!Soru maddesi) Madde 3. 2 nci maddede 
arz edildiği gibi taşımada bütün imkânlar zor
lanacaktır. 1970 yılı için alman taşıma prog
ramları ile mevsim icabı yapılacak taşımalar 
dışında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu Bölge
si ihtiyaçlarına sevk edilmesi gereken gıda mad
desi ve hayvan yemi konusunda gerekli nakil 
plânının tesbiti için Tarım Bakanlığı ile Ba
kanlığımız arasında temaslara devam edilmek
te olup bu plânın tesbitinden sonra geçen yıl
larca olduğu gibi bu yıl da indirimli tarifenin 
tatbiki zımnında 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine tevfikan Kararname çıkartılmasına 
tevessül olunacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube römzi ve No. 

4/155 - 6/16232 
10 . 8 . 1970 

(Konu : Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hana-
ğası'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 23 . 6 . 1970 tarihli ve 7-251-1998/ 
12916 sayılı yazınız. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu halkının ih
tiyaçlarına dair Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi incelettirilmiştir. 

Malûmları bulunduğu üzere, Toprak Mah
sulleri Ofisi, 7/628 sayılı Kararname gereğince 
şehir, kasaba ve köyler ekmekliğini, nüfusuna 
göre karşılamakla görevli bulunmaktadır. Bu 
g'örevin ifası için dahili mubayaalar yanında 
ithalâta da tevessül edilerek stoklarını ihtiyaca 
yetecek duruma getirmektedir. Bu cümleden 
olarak, 1970 - 1971 kampanyasında 1 000 000 

tonluk bir buğday ithalâtı da öngörülmüş ve 
programa alınmıştır. 

IKışm yolları kapanan kasaba ve köyler ek
mekliklerinin Sonbaharda, yani yollar kapan
madan ve defaten verilmek suretiyle karşılan
ması mümkün görülmektedir. 

Bu itibarla, bu yıl hava şartları bakımından 
yetersiz ürün idrak edilen Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu halkının herhangi sıkışık bir du
rumda karşılaşmaması için Ofisçe ekmeklik yö
nünden gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, 
Stok durumuna göre, limitli serbest yemlik sa
tışlarının da yapılması mümkün görülmektedir. 

Memleket hayvancılığının gelişmesi için 
hayvan müstahsılma her türlü yardımı esirge-
miyen Et ve Balık Kurumu, bu yıl kışın ılımlı 
geçmesi neticesi meraların erken gelişeceği, 
dolayısiyle de döküm mevsiminin erken başlı-
yaoağını beklerken memlekette mevsimlerin ge
rektirdiği yağışların normalden az olması dola
yısiyle Güney - Doğu Anadolu'da mera ve yem 
miktarlarında noksanlıklar görülmüştür. 

Memleket hayvancılığına »etkide bulunacak 
her türlü ekolojik ve ekonomik şartları yakinen 
izliyen kurum bu yıl ekolojik şartlarda görülen 
bu anormallikler nedeniyle hayvan müstahsili
nin aracı eline düşmemeleri, uzak pazarlar ara
mak suretiyle müşkilâta uğramamaları, hay
vanlarını değer fiyatla satabilmeleri için böl
gedeki koımbinalar'da balkım ve revizyonlarını 
kısa kesip alımlara erken başlamalarını, bir ta
raftan stoka devam «derken diğer taraftan da 
büyük tüketim merkezlerindeki kombinaların 
et ihtiyaçlarını da karşılamaları hususunda ta
limatlar vermek suretiyle gerekli tedbirleri za
manında almıştır. 

İstihsal bölgesindeki bütün kombinalarda 
kapiasiteleri oranında günlük cari barem fiya
tı ile devam eden serbest alımlar müstaJhsılm 
hayvanları kıymetleninceye kadar aynı hızla 
devam edecektir. 

Kurumun Arap ülkelerine yapmakta olduğu 
hayvan ihracatı yanısıra kuraklığın Suriye'de 
daha da şiddetli olarak hüküm sürmesi, yem 
fiyatlarının bu ülkede çok artmasına sebebol-
muş, bu iki faktör nedeniyle Suriye'ye ola
gelen hayvan kaçakçılığı bu devrede hemen he
men durmuş denilebilecek kadar azalmıştır. 

Alınan bu tedbirler de gösterirki, kurum, 
hayvan müstahsilinin korunması ve malım yok 
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pahasına satmaması için İner zaman halkın ya
nında ve hizmetinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

T.O. 
Tarım Bakanlığı 3.8.1970 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 592/F-30 

Konu : Sayın H. Hanağası'nın 
yazılı soru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.6.1970 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/2514998/12916 sayılı yazınız. 
Elâzığ Milletvekili Sayın Hayrettin Hanağa

sı'nın Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin ihtiyaç
ları hakkımda tevcih ettiği soruların Bakanlığı
mızla ilgili olanları incelenıdi : 

Gayrimiüsadt hava şartlan. dolayısiyle yurdun 
bâzı bölgelerinde çiftçilerimizin mâruz kaldığı 
sıkıntılar derhal mahallen tetkik ettirilerek ge
rekli tedbirlere tevessül edilmiş bulunulmakta
dır. Bu meyanlda : 

İl. Doğu illerimizde meydana gelen kuraklı
ğın tevlidedeceği yem sıkıntısını önlemek üzere 
derhal ilgili bakanlıklarla müştoerfek bir çalış
maya geçilerek, 

A) Geçen yılki borçlarını ©diyenlerle, yarısı 
aynî olmak üzere ihtiyaçları nisbetinde kredi 
verilmesi, 

B) Baltı illerinden detmiryıolu ile yapılacak 
yem nakliyatında indirimli tarife uygulanması, 

O) Et ve Balık Kurumu, Devlet Üretme 
Çiftlikleri ve Şeker Şirketince bu bölgede muh
telif alım merkezleri açılarak mubayaaya baş
lamaları, 

D) îran, Rysya, Irak, Lübnan, Kuveyt ve 
Suriye'ye Doğu menşei hayvanların ihracedil-
meısi, gibi tedbirler kabul edilmiş ve derhal 
tatbikine başiamlmıştn\ 

2. Diğer illerimiz meıyanmda Doğu ve Gü
ney - Dıoğu illerimizin de tohumluk ihtiyaçları
nın, bölge şartlarına uygun çeşitlerle âzami se
kilide karşılanmasına çalışılacaktır. 

îl ve ilçelerde derhal faaliyete geçirilmiş olan 
Hasar Tesbit komisyonlarından alınacak rapor
lara göre 5254 sayılı Kanunun verdiği imkânlar 
dâhilinde gerekli tahsisler zamanında yapılacak 

ve gterek kredili gerekse peşin para ile tohum
luk taleplerinin karşılanmasında da bu ğilbi il
lerin durumu ayrıca göz önünde bulundurula
caktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ©derim. 
îlhami Ertem 
Tanım Bakanı 

17. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Konak mevkiinde inşası devam etmekte 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu İş ilanına dair 
sorusu ve Çalışma Bakam Seyfi Öztürk'ün yazılı 
cevabî (7/255) 

25 . 6 .1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ken işlemin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

Talât Orhon 
izmir Milletvekili 

1. — izmir şehir merkezi Konak mevkiinde 
inşaatı devam etmekte olan Sosyal Sigortalar 
Kurumu İş Hanı hangi mütaahhit firmaya ve 
hangi şartlarla ihale olunmuştur? 

2. — inşaatın kereste ihtiyacı önceden he
saplanmış mıdır? Hesaplanmış ise miktar ve kıy
meti nedir? 

3. — inşaatın kereste ihtiyacını, mütaahhit 
firma, kimden veya hangi firmadan karşılamak
tadır? Mütaahhit firmanın, inşaat başladığı sı
rada keresteleri Hüseyin Veryeri adında bir 
tüccarın satmaldığı, aralarındaki mukavelede, 
akdi ihlâl edenin 250 000 lira tazminatla sorum
lu tutulacağı kayıtlı olduğu ve fakat kısa bir 
süre sonra mütaahhit firmanın Hüseyin Verye
ri'den kereste satmalmaktan vazgeçtiği, hattâ 
mukaveleyle yükümlü olduğu 250 000 lira taz
minat için bir çek verdiği, devam etmekte olan 
inşaatın kerestelerinin İsparta'dan, Şevket De-
mirel'in sahibi olduğu firmadan alınmaya baş
landığı mütaahhit firmanın böyle bir değişiklik 
için bâzı baskı gördüğü söylentilerinin doğru
luk derecesi nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 1.8.1970 

işçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925 - 3 -11/10273 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 6 . 1970 gün ve 7/255 sayılı yazı

nız 
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İzmir Konak mevkiinde inşası devam etmek
te olan, Sosyal Sigortalar Kurumu iş Hanına 
dair, İzmir Milletvekili Talât Orhon tarafından 
verilen, 25 . 6 . 1970 tarihli yazılı soru öner
gesi üzerine keyfiyet incelendi; 

1. — izmir Konak tesisleri inşaatı 
52 381 064,37 lira ilk keşif bedeli üzerinden 
% 5 tenzilât ile Müteahhit Reşit Şahin'e ihale 
edilmiş ve 14 . 11 . 1968 tarih, 27216 sayı ile 
mukaveleye bağlanmıştır. 

2. — Umumi olarak Kurum ihaleli işlerde, 
Bayındırlık Bakanlığı ihaleli işlerinde olduğu 
gibi inşaata lüzumlu kereste miktarı analizler
de ve fiyatı rayiçlerle tahdit edildiği cihetle, 
mezkûr inşaatta ve diğer inşaatlarda olduğu 
gibi ihtiyaç miktarı kerestenin hesabına lüzum 
görülmemiş bulunmaktadır. 

3. — inşaata kereste temini hususu tamamen 
mütaahhit firma tasarrufundadır, dilediği fiyat
la dilediği yerden kereste almakta mütaahhit 
firma serbestir, ucuz aldığı için fiyat düşürül
mesi mümkün olmadığı gibi keşfinde yazılı fi
yattan yüksek fiyata alması halinde de fiyat 
farkı verilemez; bu husus müteahhidin ticari 
inisiyatifi ile ilgili bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Seyfi öztürk 

Çalışma Bakanı 

18. — Uşak Milletvekili Âdil T ur an'm, boy
kot nedeniyle ceza verilen öğretmenlere dairJiaş-
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakama Orhan 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/256) 

28.6 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını, aracılığınıza 
saygiyle sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Boykot nedeniyle 40 000 e yakın öğretmene 
maaş kesimi cezası verildiği, bu yetmiyormuş 
gibi 50 000 in üstünde öğretmenin de mahkeme
ye sevk edildiği acı ve katı bir gerçektir. Kişi
sel çıkarları ile ilgisi bulunmıyan, sadece tersi
ne işliyen çarkın küflü gıcırtılarına dikkat çe
ken bir davranıştı bu. Aydın ve uyanık küt
lenin, bu yürekli tutumunu olumlu, hattâ öğü-
nerek karşılamak gerekirdi. Nitekim bağımsız 

hâkim, durumu yasaların esprisi içinde değer
lendirilmiş; kendilerini beraat ettirmiştir. Fa
kat bizzat Başbakan olarak siz bu uyarmayı, 
öfke ile Türk ve dünya kamu oyuna büyük bir 
suç olarak ilân ettiniz. 

Olaylar durmadı, sosyal oluşum tarihsel eğ
risine devam etti. 657 sayılı Kanun dolayısiy-
le birçok meslek sınıflarında aynı nitelikte boy
kotlar, direnişler başladı. Biz bunları düzenin, 
sosyo - ekonomik bunalımın doğal sonucu sayı
yoruz. Kafa ve kültür yapısı itibariyle aynı 
inançta olmıyan zatıâlinizde, en küçük bir kıpır-

' dama görülmedi. Bunu mutlu bir aşama ka
bul etmekle birlikte, şu soruları sormaktan ken
dimizi alamadık : 

Toplu cezalara çarptırılmamak için mutlaka 
egemen sınıflara mı bağlı bulunmak gerekir? 
Bjitün öcünüz, hıncınız öğretmenlere mi idi? 
Bu farklılığın, haksızlığın giderilmesi için, ve
rilen ve verilmekte olan (örneğin: Yöneticilik 
konusu) cezaların geri alınması düşünülüyor 
mu? 

Saygılarımla... 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00379 31 . 12 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 6 . 1970 tarih ve 7/256 - 2025/13239 
sayılı yazınıza, 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, boykot ne
deniyle ceza yerilen öğretmenlere dair, Baş
bakanlık makamına takdim edilen ve makam
ca Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması 
istenilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mın ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Oğufc 

Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm, boykot 
nedeniyle ceza verilen öğretmenlere dadr, yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız 
15 Aralık 1969 tarihinde başlaıma'k va dört 

gün devam ötmek üzere, TÖS ile İlksenin yö
netimlinde bir öğretmen boykotu yapılmıştır. 

Bu boykota bütün illerimizden yirmiıbeşbin'e 
yakın öğretmen katılmış, öğretim kamu hiz
meti, belli bir oranda aksamış, mezkûr kuru
luşların ve bunların mensuplarının teşvik ve 
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taJhrük propagandaları ile yurt ölçüsünde geniş 
olaylara sebebiyet vermiş ve etkisi çjeşitli yön
lerden mlemleket huzur ve asayişine tesir etmiş
tir. 

'Bu hareket yürürlükte bulunan çeşitli ka
nunlarımızın adlî, inzibati, idari ve haltta, malî 
Ihükümlerine, temas etmiştir. 

Boykota katılanlarca, hal ve davranışları
nın gösterdiği özelliklere göre T. 0. K. nun 311, 
312, 236 ve 65 nci maddeleriyle 788 sayılı Me
murin Kanununun 29, 30 ve 65 nci maddeleri
nin ve keza 1702, 4357, 5442, 624 ve 657 sayılı 
kanunların ilgili hükümlerinin bu olay vesi
lesiyle ilhlâl edildiği bir gerçektir. 

Diğer taraftan memleketin iç ve dış güven
liğinin korunması ve kamu hizmetlerinin yürü
tülmesi, varlığının yegâne sebebini teşkil eden 
Hükümet, yukarda yazılı kanunların uygulan
ması vazifesi ile mükellef ve bu uygulamanın 
Anayasa'nm 105 nci maddesi uyarınca sorum
luluğu ile de yükümlüdür. 

Yine 334 sayılı Türk Anayasasının sistemi, 
kanunların uygulamasında, bağımsız yetki sa-
Ihibi kuruluş ve makamlara, bu yetkilerini ken
di sioruimlulukları altında ve her hangi bir ma
kamdan emir ve direktif almadan yerine getir-

- me ödevini yüklemefetedir. 

Kendi yetkisi içindeki işlefden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumlu bulunan (Anayasa Madde 105) Millî 
Eğitim Bakanına ve müşterek sorumluluk taşı
yan Bakanlar Kuruluna kanunların uygulan
masından değil, belki uygulanmamasından do
layı Sayın Âdil Turan'm tevcih ettiği sorunun 
teorulabileoeği kanaatindeyim. 

öğrenilenlerin, sorumlu bir mevkie getirilir
ken, boykotta katılıp katılmadığı yolunda bir 
ulyigulatma ımevzuubahis değildir. Ancak, bu gibi 
mevkiler cezaJi takibatla ilgisi olmıyan kişilere 
yerilelbileceği cihetle mezkûr hususun bu açı
dan araştırıma konusu yapılması da normal sa
yılmalıdır. 

iSayın Âdil Turan cezaların geri alınmasın
dan bahsetmektedirler. 

Kanaatimizce Ve yukarda açıklanan sebep
lere güre, idarenin her hangi bir kanunun açık
ça tesis etmediği bir yetkiyi nasıl kullanması 
mümkün değilse, verilmiş bulunan bir kanuni 
vaizlerim icrasından, kendi takdiri ile vazgeç

mesi de o derece mlümkün olmamak lâzım-
ıgelir. 

Bu bakımdan, Anayasanın kendilerine tanı
dığı «Kanun teklifi yapma» imkânını kullan-
ımıyarak idarenin kanunları uygulamaktan vaz-
geç/mesini istemek ve bu yapılmadığı zaman da 
Ibunu öğretmenlere karşı «öç» veya «hınç» ola
rak vasıflandırmak her halde samimiyet açısın
dan doğru olmasa gerektir. 

Not : A) Memurlarca boykot yapîlamıya-
cağı haklımda Anayasa Mahkemesi kararı (karar 
çıkmış olup sağlandığında sureti gönderilecektir.) 

B) Boykotun suç olduğu hakkında Yargıtay 
kararı (karar çıkmış olup sağlandığında sureti 
gönderilecekti). 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'un Şuhut ilçesinde be
lediyeye ait bir araziyi üzerine tapu yaptıran 
§ahsın, tapu muamelelerinin iptaline dair soru
su ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/257) 

26 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için delâle
tinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Afyon K. Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon ilinin Şuhut ilçesinde Bekir Oy-
nağanlı adında bir şahıs, Şuhüt Belediyesine 
ait «200» dekar civarında bir gayrimenkulu 
kendi ürerine tapulatmıştır. Şuhut Belediyesi 
bu tapu kaydının iptali içlin Bekir Oynağanlı 
aleyhine dâva açmıştır. Yargılama 4 - 5 yıl 
devam ettikten sonra, Bekir Oynağanlı Şuhut 
Belediye Başkanlığına seçilmiş, ve kendi hak
kındaki dâvanın yürüm'esini durdurmuştur, böy
lece belediyenin 200 dekar gayrimenkulunu ye
dinde bırakma yolunu tutmuştur. 

Bu kanunsuz halin önlenmesi için içişleri 
Bakanlığınca bir teşebbüste bulunulması dü-
şjümülmektemidir ? 

2. Belediye başkanları, başkanı bulunduğr 
belediye ile şahsı arasında cereyan eden dâva
ya, belediyeyi temsilen iştirak edebilirler vai'ı 
Bu hususta soruşturma açılması düşünülüyor 
mu? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şube Md. 2. D. R. M. 

621.1.70.302.9/28089 

Konu : Afyon Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

4 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30 . 6 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/257-2029/13205 sayılı 
yazıları : 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Şu-
hut Belediyesi Başkanı Bekir Oynağanlı'nın Be
lediyeye ait «200» dekar civarındaki gayrimen
kulu kendi adına tapulattığına dair yazılı soru 
önergesi üzerine yaptırılan inceleme sonucun
da : 

Halen Şuhut Belediye Başkanı bulunan Be
kir Oynağanlı'nın Belediye Başkanlığı zamanın
da her hangi bir belediye gayrimenkulunu üzeri
ne tapulatmasmm söz konusu olmayıp sahip bu
lunduğu gayrimenkullerin bir kısmının cedlerin-
den intikal etmiş olduğu ve diğer bir kısmını da 
üçüncü bir şahıstan, miktar ve hudutları mah
keme ilâmı ile tashihen tescil edilmiş vaziyette, 
satmalmış bulunduğu; 

Mahkeme ilâmı ile yapılan miktar tashihleri
ne dayanan tapu kaydının iptali için 1961 yılın
da Belediyece dâva açıldığı ve devam eden yar
gılama sırasında Bekir Oynağanlı'nın Belediye 
Başkanlığına seçilmiş olması sebebiyle Belediye 
Encümenince Belediye Başkanvekiline mahke
mede Belediyeyi temsil görev ve yetkisi verildi
ği; 

Mahallî Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 
31 .. 1 . 1967 gün ve E. 1961/160, K. 1967/7 sa
yılı ilâmla dâvanın, dâvâlı lehine karara bağlan
dığı ve kararın kesinleştiği; 

Bu itibarla Belediye Başkanının kendi hak
kındaki dâvanın yürümesini durdurmasının söz 
konusu olmadığı anlaşıldığından Belediye Baş
kanı hakkında soruşturma açılmasına lüzum gö
rülmemiştir. 

Arz ederim 
Haldun Menteşe oğlu 

İçişleri Bakanı 
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20. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, boykota katılan öğretmenler hakkın
da alınan cezai kararların durdurulmasına dair 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un yazılı cevabı (7/259) 

30 . 6 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

Mehmet Arslantürk 
Trabzon Milletvekili 

Bilindiği üzere, bundan birkaç ay önce, öğ
retmenler dört günlük boykota girmişlerdi. Bu 
boykotun başlıca iki nedeni vardı. Bunlardan 
birisi öğretmenin manen, ötekisi ise, maddeten 
huzursuz oluşu idi. Bakanhğa göre boykota 
30 bin; Tös ve ilksen'e göre 80 bin civa
rında öğretmen katılmıştı. 

öğretmen yukarda arz ettiğim bu iki neden 
grupunun baskısı altında o günde, bugünde mut
suzdur. Bugünlerde bütün illerimizde, öğret
menlerimiz boykot nedeni ile gerek cezai yönden, 
gerekse disiplin yönünden kovuşturma ve soruş
turmalarla karşı karşıyadır. Türk Ceza Kanu
nunun ilgili maddelerinin ihlâli söz konusu edile
rek, Cumhuriyet savcıları doğrudan doğruya 
harekete geçmiş, sendikacılara da greve teşvik 
ve tahrik fiilinden ötürü dâva açılmış bulunmak
tadır. Ancak, öğretmen boykot olayının bir ben
zeri niteliğinde olan ve bir yıl önce üniversitele
rimizin bir kısım öğretim üyeleri ile asistanları
nın giriştikleri uzun süreli boykot eylemleri sav
cılar nezdinde en küçük bir yankı uyandırma
mıştı. 

Ayrıca üniversite öğretim üyeleri ile asis
tanlarının bu eyleme teşvik ve tahrik edenler 
hakkında da üniversitelerin yetkili organları 
ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından ne 
lüzumu mahkeme karanna ve ne de genel hü
kümler karşısında kovuşturmaya lüzum görül
memişti. Hal böyle iken, bugün savcıların Tös 
ve ilksen yöneticileri haldanda kovuştur
maya geçmelerinin nedenini anlamak güçtür. 

Köklü bir baskı grupu haline gelen üniver
sitelerimizde görevli öğretim üyelerinin birkıs-
mının desteği ile yapılan ve üniversite özerkliği 
ile de ilişkisi bulunmıyan asistan boykotunu ya
panlar ve bunu teşvik ve tahrik edenler ile son 
günlerde, Personel Kanunu nedeni ile teknik per-
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sonelin aynı nitelik taşıyan direnme, ve boy
kota girmelerine ve formlar düzenlemelerine 
rağmen hiçbir soruşturma ve kovuşturmaya uğ
ramamışlardır. Buna karşılık maddi yönden 
güçsüz ve büyük ölçüde partizanların pençesine 
terk edilmiş bulunan vefakâr öğretmenlerimizle 
onların hak arayıcısı durumundaki meslekî tem
silcileri hakkında kovuşturma ve soruşturma aç
manın ne derece hakla ve insafla bağdaşabile
ceğini takdirlerinize bırakıyorum. 

öte yandan, yine bir süreden beri, illerimiz
de valilerin başkanlığında toplanan il millî eği
tim disiplin kurulları sürekli şekilde çalışmak
tadır. Büyük bir ihtimalle, Bakanlıktan ör
gütlere gönderilen savunma istemi kararı ör
neğine göre, öğretmenlerden 788 sayılı Kanunun 
55 nci maddesi hükümlerine göre, tebliğ tari
hinden itibaren 7 gün içlinde savunana istenmek
tedir, Oysa, 788 sayılı Kanunun tümü, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci mad
desi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yine aynı ka
nunun 238 nci maddesinin son fıkrası ise, di
siplin cezalarına ilişkin Tüzük ve Yönetmelikle
rin Kanunun yürürlüğe girdiği 14 . 7 . 1965 ta
rihini, izliyen malî yıl başından önce yü
rürlüğe konulmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu 
tüzük ve yönetmelikler bugüne kadar düzenlen-
memişıse her halde bunun sorumlusu öğretmen
ler olamaz. Ve bu yüzden yürürlükten kaldırıl
mış bir kanunun disiplin cezalarına ilişkin mad
delerine başvurmak, haksızlık bir yana hukuka 
aykırı düşer düşüncesindeyim. 

Bütün bu davranışlara rağmen biz, boyko
ta katılmış bü'tün öğretmenleri hakkında men'i 
muhakeme kararı vermiş illerimizin bulundu
ğunu memnunlukla öğreniyoruz. 

Artık buıgün, aralarında her hangi bir an
laşma olmadan sadece bağlı bulundukları sen
dikaların genel merkezlerinin radyo ve basın 
vasıtasiyle yaptıkları çağınlara uyarak katıl
dıkları boykot olayından Türk Ceza Kanunu
nun 236 nci maddesindeki unsurların bulunma
dığı kamu oyunca ve ilgililerce tamamiyle an
laşılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı işi ve yönetilmesi 
güç bir bakanlıktır. Okullar olmasa, öğretmen
ler ve öğrenciler bulunmasa, bu Bakanlığı yö
netmek şüphesiz çok kolay olur. Ama, ne ya-
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palım ki, bu Bakanlığın temel işi eğitim ve öğ
retimdir. Bu ise öğretmen yoluyla sağlanır. 
Bakan ve bakanlık başarılı olmak istiyorlarsa, 
öğretmenlerle işbirliği yapmalı, onlara dayan
malı, onlardan güç almalı ve onlara güç ve 
şevk vermelidirler. Bir gerçektir ki yönetici
leriyle yönetilenlerin birbirine karşı olduğu hiç
bir kurumda başarıdan ve huzurdan söz edi
lemez. 

Şimdi de öğretmenler arasında yeni bir ayı
rım yapıldığını müşahede etmekteyiz. O da şu
dur: Bir öğretmenin sorumlu bir mevkie atan
masından önce, boykota katılıp katılmadığı va
liliklerden sorulmaktadır. Gerek cezai ve gerek
se disiplin yönünden sonucunun ne vereceği he
nüz belirmemiş bir eylem nedeni ile, çıkan ve 
hazırlanan kararnameler iptal edilmektedir. Ba
kanlık boykota fiilen ve hattâ sadece fikren 
katılmış kabul edilen müdür ve idarecilerin ida
ri görevlerinin üzerlerinden alınması hazırlığı 
içindedir. 

Anlıyabildiğim kadariyle böylece Bakanlık, 
boykota katılan öğretmenleri boykot etmekte
dir. Oysa tarih, «unutmanın» sayısız yararları 
olduğuna şahittir. «Unutma» olmasaydı, bel
ki de milletler bile olmazdı. Günkü milletlerin 
çoğu, birbiriyle kıyasıya çatışan toplumların 
kaynaşmasından, başka bir deyişle «unutma
dan» meydana gelmektedir. Sayın Millî Eğitim 
Bakanının böyle bir görüşü benimsiye-
cek anlayışta olduğuna inanmak istiyo
ruz. Bugün iSayın Millî Eğitim Bakanlığında iz
lenmekte olan yol, vebal yoludur. Bu vebal yolu
nun günahından Sayın Millî Eğitim Bakanının 
en kısa bir zamanda vazgeçmesine tavassut bu
yurmanızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

T. C. 31 . 12 . 1970 
Millî Eğitim Bakanlığı 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

ügi : 8 . 7 . 1970 tarih ve 7/259 - 2044/13413 
sayılı yazınıza, 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'raı, 
boykota katılan öğretmenler hakkında, alınan 
cezai kararların durdurulmasına dair, Başba
kanlık makamına takdim edilen ve makamca 
Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması is-
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tenilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Arslan-
türk'ün, boykota katılan öğretmenler hakkın
da alınan cezai kararların durdurulmasına da

ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

15 Aralık 1969 tarihinde başlamak ve dört 
gün devam etmek üzere, TÖS ile ilksen'in yö
netiminde bir öğretmen boykotu yapılmıştır. 

Bu boykota bütün illerimizden yirmibeş bi
ne yakın öğretmen katılmış, öğretim kamu hiz
meti belli bir oranda aksamış, mezkûr kuru
luşların ve bunların mensuplarının teşvik ve 
tahrik propagandaları ile yurt ölçüsünde ge
niş olaylara sebebiyet vermiş ve etkisi çeşitli 
yönlerden memleket huzur ve asayişine tesir 
etmiştir. 

Bu hareket yürürlükte bulunan çeşitli ka
nunlarımızın adlî, inzibati, idari ve hattâ, malî 
hükümlerine temas etmiştir. 

Boykota katılanlarca, hal ve davranışları
nın gösterdiği özelliklere göre T. C. K. nun 311, 
312, 236 ve 65 nci maddeleriyle 788 sayılı Me
murin Kanununun 29, 30 ve 65 nci maddeleri
nin ve keza 1702, 4357, 5442, 624 ve 657 sayılı 
kanunların ilgili hükümlerinin bu olay vesile
siyle ihlâl edildiği bir gerçektir. 

Diğer taraftan memleketin iç ve dış güven
liğinin korunması ve kamu hizmetlerinin yü
rütülmesi, varlığının yegâne sebebini teşkil 
eden Hükümet, yukarda* yazılı kanunların uy
gulanması vazifesi ile mükellef ve bu uygula
manın Anayasanın 105 nci maddesi uyarınca 
sorumluluğu ile de yükümlüdür. 

Yine 334 sayılı Türk Anayasasının sistemi, 
kanunların uygulamasında, bağımsız yetki sa
hibi kuruluş ve makamlara, bu yetkilerini ken
di sorumlulukları altında ve her hangi bir ma
kamdan emir ve direktif almadan yerine ge
tirme ödevini yüklemektedir. 

Kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumlu bulunan (Anayasa Madde 105) Millî 
Eğitim Bakanına ve müşterek sorumluluk taşı
yan Bakanlar Kuruluna kanunlann uygulan- | 

masından değil, belki uygulanmamasından do
layı Sayın Mehmet Arslantürk'ün tevcih etti
ği sorunun sorulabileceği kanaatindeyim. 

Üniversite asistanları ile teknik personelin 
yapmış ve yapmakta oldukları boykot hareket
leri TÖS ve İlksen'in başlatmış bulundukları 
öğretmen boykotu ile sebep ve saik bakımın
dan benzerlik göstermemekle beraber (çünkü 
öğretmen boykotunun çoklukla siyasi ve ideo
lojik sebeplere dayanmasına karşı asistan ve ^ 
teknik personel boykota özlük haklarına da
yanmaktadır) bunlar hakkında gerekli adlî ve 
idari takibatın ilgili savcılıklar ve Adalet Ba
kanlığınca ve mensup bulundukları kamu ida
re ve müesseselerince yapılacağını tabiî say
maktayız. 

Yapılmadığı takdirde, kanunların Hükümet 
organlarına verdiği yetkilerin de kullanılması 
kararındayız. Çünkü başka türlü hareket edil
mesine imkân görülmemektedir. 

Sayın Aslantürk'ün 788 sayılı Kanunun tü
mü itibariyle 657 sayılı Kanunun 237 nci mad
desiyle yürürlükten kalkmış olduğu yolunda
ki iddiası da diğerleri gibi yerinde değildir. 

Filhakika 657 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi (124 ilâ 145 nci maddeleri hakkında 
134 ncü maddedeki tüzük düzenlenip yürürlü
ğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yü
rürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunacağı) 
nı emretmekte ve 238 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkraları da bu hükmü tekraren teyideylemiş 
bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 124 ilâ 
145 nci maddeleri disiplin cezalarına ilişkin 
7 nci bölümünü kapsamaktadır. Şu duruma 
göre, 788 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ve 
bunların uygulanmasına dair hükümleri kalk
mış olmayıp halen yürürlüktedir. 

Hâdisede Türk Ceza Kanununun 236 nci 
maddesindeki unsurların bulunmadığının bâzı 
mahkemelerce ve savcılarca kabul edildiği yo
lundaki beyan doğru olmakla beraber bu şüp
hesiz ki, hâdisenin tesbit ediliş şekli ve delille
rin mahiyetiyle yakından ilgilidir ve her karar 
taallûk ettiği olay ve kişiler itibariyledir. Böy
le olmakla beraber bunlar yüksek dereceli yar
gı organlarından henüz geçmemiş bulunmakta 
ve birçok mahkemelerce aksine vâki kabuller
le tahkikatın derinleştirilmesi cihetine gidil
mekte olduğu da tesbit edilmektedir. 
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Kaldı ki, Sayın Aslantürk'ün bahsettiği ka
rarlar hilâfına 236 nci maddenin Anayasaya 
aykırı olmadığı da adı geçen yüksek mahkeme
nin son defa ittihaz eylediği kararla anlaşıl
mış bulunmaktadır. Her halde doktrin Sayın 
Aslantürk'ün bahsettiği kararları teyidedici 
mahiyette değildir. (*) 

öğretmenlerin sorumlu bir mevkie getirilir
ken boykota katılıp katılmadığı yolunda bir 
uygulama mevzuubahis değildir. Ancak, bu 
gibi, mevkiler cezai takibatla ilgisi olmıyan 
kişilere verilebileceği cihetle mezkûr hususun 
bu açıdan araştırma konusu yapılması da nor
mal sayılmalıdır. 

Sayın Aslantürk unutmanın yararlarından 
bahsetmektedirler. Kanaatimizce ve yukarda 
açıklanan sebeplere göre, idarenin her hangi 
bir kanunun açıkça tesis etmediği bir yetkiyi 
nasıl kullanması mümkün değilse, verilmiş bu
lunan bir kanuni vazifenin icrasından, kendi 
takdiri ile vazgeçmesi de o derece mümkün ol
mamak lâzımgelir. 

Bu bakımdan, Anayasanın kendilerine tanı
dığı «kanun teklifi yapma» imkânını kullan-
mıyarak idarenin kanunları uygulamaktan 
vazgeçmesini istemek ve bu yapılmadığı za
man da bunu (vebal ve günah) şeklinde nitele
mek kanaatimizce «vebal ve günah» yolunun 
tam üzerinde olmak demektir. 

NOT : (A) Memurlarca "boykot yapılamı-
yacağı haklan da Av ay asa Mahkemesi karan (ka
rar çıkmış olup sağlandığın ola sureti gönderile
cektir.) 

B) Boykotun suc olduğu hakkında Yargı
tay kararı (karar çıkmış olup sağlandığında su
reti gönderilecektir.) 

(*) Faruk Ekrem : Türk Ceza Kanunu şer
hi - ilgili kısımlardan çıkarılan örnekler ektedir. 

Ek Belge V 
Suç İşlemeye Tahrik 

Âmme nizamı mefhumu : 
«Âmme nizamı» geniş bir mefhumdur: «Hu

kuk nizamından daha geniş bir mânaya gelir. 
Her suç âmme nizamını ihlâl eder» «Beşinci 
balbda yer alan suçlar, âmme nizamının muay
yen bir cephesine değil, tümün, topluluğunu 
ihlâl mahiyetindedirler. Bu itibarla kanunda 
ayn bir bab işgal ederler» «Her suç doğrudan 

doğruya olmıyan bir zarar ile kül halinde ce
miyete karşı işlenmiştir. Buradaki zarar ise da
ima umumi bir zarardır.» 

«Zerboglio şöyle düşünmektedir: Suçtan 
içtinabetmek duygusunun zayıflaması ve ka
nun yasağını ihlâle sevk etmesi gibi hususiyet
lerinden dolayı suç işlemeye tahrik de en faz
la zarar gören» âmme nizamıdır.. 

«T. 0. K. nun 311 nci maddesine göre : «Bir 
suçun işlenmesini aleni olarak tahrik eden kim
se» cezalandırılır. 312 nci maddeye göre de «Ka
nunun cürüm saydığı bir fiili açıkça öven ve
ya iyi gördüğünü veya halkı kanuna itaatsiz
liğe... Tahrik eyliyen kimse» de ceza görür. Bu 
iki hükümden birincisi doğrudan doğruya, 
ikincisi dolayısiyle suç işlemeye tahriktir.» 

Suç işlemeye doğrudan doğruya tahrik : 
«T. C. K. nun 311 nci maddesi «bir suçun 

aleni olarak tahriki» ni cezalandırmaktadır. 
Kanunun suç saydığı husus bu «aleni tahrik» 
dir. Suçlara alenen vâki tahriklerin âmme ni
zamını ihlâlde hususiyet arz etmiş olması, ka
nun vâzıını bu tahriki müstakil suç saymaya 
sevk etmiştir. Her hâdisede «aleniyet şartı» nı 
aramak icabeder. 

Suçun mahiyeti : 
«Tahrik netice vermemiş olsa bile, tahrikin 

alenen icrasında hususi bir vehamet mevcuttur. 
Bu itibarla kanun, netice vermemiş tahriklerin 
cezasız kalmasında mahzur görmiyen umumi 
prensiplere aleni tahriklerde bir istisna ihdas 
etmeyi doğru bulmuştur. Bu itibarla «aleniyet 
unsuru» «suça tahrik» cürmünün ihdası sebe
bini de izah eden bir mefhumdur. 

«Zamanımıza göre bir suçun alenen» işlen
mesi, mütaaddit kimselerin huzurunda işlemiş 
olması demektir. Bu itibarla ancak muayyen 
kimselerin girmesine müsaade edilen mahaller
de, yani umuma acık olmıyan mahallerde de 
311 nci maddedeki suç işlenebilir.» 

«İştirakte ortağın cezalandırılması için fai
lin cezayı müstelzim safhaya girmiş, olması, ya
ni. fiilin tam suç veya teşebbüs olarak cezalan
dırılması mümkün duruma girilmiş olması şart
tır. Bu itibarla kni^p+en «iştirake teşebbüs» ce-
•™.vı müstelzim değildir. 

«Bir bakıma» suçu alenen tahrik «hedef tu
tulan sucun» ihzari hareketleridir ki, kanunda 
hususi bir hüküm bulunmasa idi, cezalandırıla* 
mıyacaktı. 
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«Suçun maddi unsuru» 
«Tahrikte kullanılan «vasıta» nın ehemmi

yeti yoktur. Elverişli her vasıta kullanılabilir. 
ISöz ile, yazı ile (T.G.K. 311. 2,2,) Radyo, si
nema piyes veya her hangi bir fiil ve hareket 
ile» suça alenen tahrik vukua gelebilir. 

«Tahrik hale taalluk edebilir (Vatandaşlar. 
Şu hareketleri yapanları öldürünüz gibi) istik
bale ve taallûk edebilir vatandaşlar. Şu hare
ketleri yapanları öldüreceksiniz gibi), şarta 
bağlı tahrikin diğerlerinden farkı yoktur. (Va
tandaşlar. ihtarınızı dinlemezlerse öldürünüz) 
gibi». 

«işlenmesi tahrik edilen suçun tâyin edilmiş 
olması lâzımdır. Kanunun 311 nci maddesinin 
lâfzı bu hususta açıktır». 

«Suç işlemeye ve alenen tahrik cürmü (âmine 
nizamı» mülâhazasiyle suç sayılmıştır. Bunun 
mağduru muayyen bir şahıs değildir.» 

«Suçu alenen tahrik suçuna «iştirak» müm
kündür. Tahriki muhtevi duvar ilânını yaza
nın, basan ve asanın (T. C. K. 311. 2.2) başka 
başka şahıslar olması gibi, suça «teşebbüs» de 
mümkündür. İlânı duvara yapıştırırken failin 
yakalanması :giıbi. 

Suçun mânevi unsuru : 
«Muayyen bir suçun başkası tarafından iş

lenmesini sağlamak maksadiyle o suçu tahrik 
iradesi mânevi unsuru meydana getirir.» 

«Saik» in ehemmiyeti yoktur. 
Cezayı artırıcı sebep : 
«Tahrik gaztete veya mecmua ile veya sair 

tabı aletleriyle veya el ile yazılıp yayınlanan 
Ve dağıtılan yazılar ile ve umumi yerlerde levha 
ve ilân asmak suretiyle olursa ceza artırılır.» 

Suç işlemeye dolayısiyle tahrik : 
«T. C. K. nun 312 nci maddesine göre: «Ka

nunun cürüm saydığı bir fiilî açıkça öven veya 
iyi gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna 
'itaateızlığa veyahut cemiyetin muhtelif sınıf
larını umumun emniyeti için tehlikeli tir tarz
da kin ve davete tahrik eyliyen kimlse» cezalan
dırılır. 

Suçun maddi unsuru : 
«Madde üç hali, aynı ceza ile cezalandır

maktadır. Kanunun cürüm saydığı bir fiilî öğ-
mek, halkı kanuna itaatsizliğe tahrik, cemiye
tin muhtelif sınıflarını kin, adavete tahrik.» 

«Bu üç halin müşterek şartı» aleniyet» dir. 
Halikı kanunlara itaatsizliğe veya sınıflan İrine 

tahrikin «alenen» olması icabeder. Mehaz Ka
nun bu hususta sarihtir. Kanunumuzdaki» 

«Bu üç suçtan birlinin «neşir yoluyla işlen
mesi» halinde ceza artırılır. 

«Fasıl başlığı «suç işlemeye tahrik» dir. 
Bu itibarla bir cürmü övmek, başkalarını o 
cürmü işlemeye teşvik edici veya cünmün işlen
mesinle mâni olan mânevi engelleri (meselâ ah
lâki engelleri veya kanun korkusunu) kaldırıcı 
mahiyetteki sözlerdir. Kısacası «övmek» başka
larını suç işlemeye dolayısiyle tahrik demektir.» 

«Kanunun 312 nci maddesinde yalnız cürüm 
övmekten değil, kanunun cürüm saydığı bir 
fiilî... iyi gördüğünü söylemek» den de bah-
sedilınektıedir. 

«Övmenin söz ile olması sari değildir. Fiil 
ile de oüranü övmek mümkündür. Bir katile, 
onun hareketini tasvip ve takdir mânasına gel
mek üzere bir buket çiçek vermek gibi» 

«övmenin» umumun emniyeti için tehlikeli 
bir tarzda» cereyan ettiğinin ayrıca subuta 
varması icabetmez. Zira «umumun emniyeti için 
tehlikeli bir tarzda» ibaresi 312 nci madde muh
telif sınıfları kine tahrik hususunda nazara alın
mış, diğer hallerde kanunen mevcut sayılmıştır. 
Gürüm öğmede kanuna itaateizMğe tahrik et
mede bu şartın kendiliğinden mevcut sayılması 
mantıksız değildir». 

«övülen suçun, kanunda «cürüm» sayılmış 
olması lâzımdır.» 

«Muayyen bir şahsa veya muayyen şahıs
lara matup olan ve bir cürme mütaallük bulu
nan öğmeler, suç işleme teklifi ve tahriki ma
hiyetinde ise 311 nci maddenin tatütiki icabeder. 
işlenmiş bir cürmün övülmesi ise 312 nci mad
deye girer. Fasıl başlığının «ısuç işlemeye tah
rik» olduğu, işlenmiş olan sucu övmenin tah
rik sayılamıyacağı ileri sürülmemelidir. Zira 
işlenmiş bir suçu övmek, aynı suçun başkaları 
tarafından yeniden işlenmesini intacedebilir. 

«Muhatapta suç işlemeye karşı olan mukave
meti zayıflatacak mahiyette olan tahrikler «ka
nuna itaatsizliğe tahrik» sayılmalıdır. 

«Bu tahrikin «umumun emniyeti için teh
likeli bir tarzda» icra edilmliş olmasının ayrıca 
subutu maddenin tatbiki için şart olmadığı, 
halkı kanuna itaatsizliğe tahrikte Ceza Kanu
nunun «Umumun emniyeti için tehlikeyi» esa= 
sen mevcut saydığı evvelce işaret edilmişti. 
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'Cemiyetin muihtelif sınıflarının kin ve ada

vet© tahrik etmek : 
«ıSınıf » bir cemiyetin kuruluş ve o kuruluşu 

*emadi ettiren sosyal kanunlarla teayyiün eder. 
Ferdin sosyal bir sınıfa mensubiyeti bu sosyal 
kanunlarla husule gelir.» 

«(Sınıf» tâbiri kanunda münhasıran iktisadi 
sınıflar için kullanılmamıştır. Bu mânada her 
cemiyette münhasıran iki sınıfın emekçi ile ser
mayecinin mevcut bulunduğu iddiası kanunu
muza yabancıdır. 

Ancak anarşist tahrikler 155 nci maddeye 
girer. 

2. SELBî SUÇLAR 
Memurin Kanununun 65 nci maddesine göre 

memurlar müçtemian tatili eşgal edemezler. Ak
si takdirde mevcut ahkâmı cezaiye mucibince 
haklarında muamele yapılmakla beraber mü
şevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak edenle
rin sınıfları bir derece tenzil olunur.» 

Memurin Kanununun bu maddesinde işaret 
olunan «ahkâmı cezaiye» TCK. nun 236 nci mad-
desindedir. Bu maddeye göre «Devlet memur
larından üç veya daha ziyade kimse evvelce ara
larında vâki olan karar ve ittifaka binaen usul 
ve nizam hilâfına memuriyetlerini terk ederler
se» cezalandırılırlar. 

1. Suçun mahiyeti : 
Bu suç «mütemadi suçlar» dandır. Hizmete 

tekrar başlayıncaya kadar veya memuriyeti sona 
erdiren bir sebep müdahale edinceye kadar 
(fevkalâde ahvalde vaizfeyi terkte memurun ih
racı gibi, Memurin K. 33) mütemadi suç devam 
eder. 

Memurların vazifeden, usulüne uygun şekil
de çekilmeleri mümkün ise de bunun âmme hiz
metini aksatacak tarzda olmaması lâzımdır. Bu 
fiilin suç sayılmasını böyle izah eden müellifler 
vardır (60). 

TCK. nun 236 nci maddesini, Memurin Ka
nunu ile birlikte mütalâa etmek ve bu hükmü 
evvelden anlaşarak usulsüz istifayı olduğu ka
dar «memur grevi» ni de cezalandıran bir hü
küm saymak doğru olur. istifa bir hak ise 
de (Memurin K. 62) kabul edilinceye kadar 
(Memurin K. 66) memurluk devam edeceğin
den toplu istifanın bu müddet zarfında mütema
di suçu meydana getireceği tabiîdir. Bu suretle 
«toplu istifa» ile «grev» kavramının aynı oldu

ğu iddiasında değiliz. Fakat istifa kabul edilin
ceye (veya bekleme müddeti doluncaya) kadar 
geçecek müddet zarfındaki durum ile memur 
grevinin, TCK. bakımından aynı şekilde ceza
landırıldığı kanaatindeyiz. 

Fransız Ceza Kanununun «adaletin tevziini 
veya her hangi bir hizmetin ifasını haleldar ede
cek şekilde veya bu gaye ile âmme memurları
nın evvelden aralarında kararlaştırarak istifala
rını vermelerini» cezalandıran 126 nci maddesi
nin, memur grevini değil, toplu istifayı cezalan
dırdığı cezada «kıyas» yasağından dolayı gre
vi bu hükümle cezalandırmanın mümkün olma
dığı mütalâası (61) TCK. için varit değildir. 
T. C. K. nun 236 nci maddesi hükmü, Fransız 
Kanunundan farklı ve çok geniş bir hükümdür. 

Umumi olarak grev meselesi ile «memurla
rın grevi» farklı mütalâa edilmek lâzımdır. Me
mur grevi vahim bir hal telâkki edilmek lâzım-
gelir (62). Memurlar için grev yasağı, memuri
yete hiyerarşik itaat ve âmme hizmetinin de
vamlılığı zarureti, memuru idareye bağlıyan ba
ğın bir hususi hukuk mkuavelesi olmaflığı fik
ri ile izah olunmaktadır (63). Memur grevinde 
her halde basit «disiplin suçu» vasfı görmek 
doğru değildir. Bu itibarla «tatili eşgal» de «ih
raç» ve «sınıf tenzili» müeyyidelerini kabul 
Memurin Kanununun ayrıca TCK. na atıfta bu
lunması isabetli olmuştur. 

2. Fail : 
Bu suç «memur» tarafından işlenebilir, me

murdan gayrisinin suça iştiraki (meselâ azmet
tirme) mümkündür. 

a) Memurun tarifi: Ceza Kanunu tatbika
tında memuru tarif eden hüküm (TCK. 279) 
«memur» ile «müstahdem» i bir tutmak, «teşriî 
vazife» görenleri de memur saymak gibi husu
siyetlerle Memurin Kanununun memuru tarif 
eden hükmünden (Memurin K. 1) ayrılmakta
dır. 

Milletvekillerinin de memur sayılmaları ica-
ibet'tiği hakkındaki Adalet Komisyonu gerekçe
si (64), Ceza Kanunundaki memur tarifinin tat-
flbik sahasını çok genişleten tefsir kararı (65) 
karşısında tetkik edilen suçu failinin kim ola
bileceğinde tereddüdedilebilir. Mehaz Kanunu 
şerh edenler, milletvekillerini 236 nci maddede
ki suçun faili olarak kabul etmezler (66) 
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Müeyyide hükmünden ibaret olan 236 ncı 
maddenin, esas hükme, yani Memurin Kanunu
nun 65 nci maddesi hükmüne, dolayısiyle Me
murin Kanununun 1 nci maddesindeki memur 
tarifine göre yorumlanmasının doğru olacağı 
zannmdayız. Bununla beraber mehaz k. 
(m. 181) yerine yürürlüğe giren yeni İtal
yan Ceza Kanunu (m. 330) «âmme hiz
met» i gören şahısların bu suçu işliyebileceğini 
kabul etmiştir. 

b) Toplu suç: Muayyen sayıda kimselerin 
birleşmesiyle işlenmiş sayılabilen «toplu suç 
(67) vasfı «vazifeyi terk» suçunda da görülmek
tedir. Bu suç «Devlet memurlarından üç veya 
daha ziyade kimse» nin (T. O. K. 236) bir
leşmesiyle işlenmiş olabilir. Bunların her biri 
«ortak» değil, «müstakil fail» dir. Failler ka
nunen zaruri sayıdan az iseler bu suç teşekkül 
etmiş olmaz. Memurdan gayrisinin suça iştira
ki mümkün ise de bunlar kanuni sayıya dâhil 
sayılmazlar (68). 

3. Maddi unsur: 
Bu suçun maddi unsuru memurların «arala

rında vâki olan karar ve ittifaka binaen usul 
ve nizam hilâfına memuriyetlerini terk etmele
ri» ile husule gelir. 

a) Vazifeyi terk : Kanunda kullanılan 
«memuriyetin terk» i ibaresinin «vazifeyi terk» 
mânasma alınması doğru olur. Kanunumuzun 
Mehazdan ilk tercümesinde «vazifeyi memuri
yeti terk» (b. k. Memurin K. 33) ibaresi kul
lanılmıştı (69),. 

Terkin katı olması şart değildir hizmetin 
intizamla devamını ihale müsaidolabilecek kı
sa veya uzun bir müddet terk kâfi sayılmalı
dır. Hizmetin fiilen aksamış olması da şart ko
şulmuştur. (70) 

(64) 3088 sayılı K. hakkında Adalet 
Komisyonu gerekçesi; «Mebuslar da Ceza Ka
nununun tatbikatında memur sayılmaktadır. 
Büyük Millet Meclisi, Devlet organlarımdan biri 
olmak itibariyle mebusların gördükleri vazife 
de bir âmme vazifesi sayılmak lâzımgelir. Esa
sen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 27 nci madde
si ile mebusların irtikâp, töhmetlerinden biri 
ile müttehem olabileceği kabul edilmiştir. İrti
kâp veya rüşvet gibi suçlar, ancak memurlar 
tarafından işlenebileceğine göre, mebusların 
T.C.K. bakımından memur sayılmalannda-

ki lüzum ve ehemmiyet bir kat daha kuvvet
le tebarüz eder.» 

(65) T. B. M. M. tefsir karan (No. 1255). 
(66) Bk. Manzini, V, n. 1469 
(67) Toplu suç mefhumu için bk,. Eren, 

Türk Ceza Hukuku, I, ş. 112, A. 
(68) Bk. Levi (Nino), i delitti contro la 

publica amministrazione nel dritto vigento et 
nel progötto, Roma 1930 (n. 301, 311). 

(69) Ceza Kanunu lâyihası, Adliye nezare
ti (istanbul, matbaayı âmire, 1325) m. 

188: «Devlet memurlarından üç veya daha 
ziyade şahıs evvelce beyinlerinde vâki olan ka
rar ve ittifaka mebni hilafı usul ve nizam vazi-
fei memuriyetlerini terk ettikleri takdirde yir-
mibeş liradan yüzelli liraya kadar carimeye ve 
muvakkaten hidematı umumiden memnuiyete 
mahkum olurlar.» 

(70) Bu hususta bk. Manzini, V, n. 1471; 
özyörük (Mukbil), Devlet memurlarının hüri-
riyetleri (Ankara 1956), s. 118; Majno. m. 181. 
m. 961; Lollini, n. 127? Usul ve nizama uygun 
bir fasıladan sonra hizmete başlamamak da 
«terk» sayılmalıdır. Ceza Kanununda kullanı
lan «terk» tâbiri, işin muvakkaten bırakılması 
(tatili eşgal) halini de ihtiva eder. Vazifeyi 
fcasden çok yavaş veya halin icabettirmediği 
mübalâğalı bir ihtimam ile yapmak şekilleri de 
terk sayılmalıdır. (71) Vazife terk edilmemiş 
olmakla beraber, üç veya daha fazla memurun 
âmme hizmetinin devamlılık veya intizamını 
bozacak tarzda vazife görmelerinin de vazife
yi terk sayılması doğru olur. Mehaz Kanun ye
rine geçen yemi İtalyan Ceza Kanunu (M. 330) 
Obu hali de tasrih etmeyi uygun görmüştür. 

Vazife mahallini terk etmeksizin hizmeti ifa 
etmemek hali de terktir. Ani ve habersiz terk 
ile evvelden halber vermek suretiyle terk ara
sında fark yoktur. Memurların hepsinin aynı 
anda hizmeti terk etmiş olmaları da şart değil
dir. Birlikte alınmış veya iltihak edilmiş aynı 
kararın neticesi olan terk maddi unsura vücut 
verir. 

(b) Karar ve ittifak : Hizmetin terM, me
murların «evvelce aralanııda vâki olan karar 
ve ittifak» ıın neticesi olmalıdır. Kararın sarih 
(veya yazılı bir metne geçirilmiş) olması ica-
•betmez, zımnî birleşme ile suç vücuda gelmiş 
olabilir. 
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Evvelce karar vermiş olmak, üç veya dana 
fazla memurun, fiilin icrasından evvel terk 
hususunda anlaşmış olmaları demektir, kanu
nun aradığı sayıda memurun, fulden evvel 
anlaşılmasından sonra diğer memurların iltiha
kı mümkündür. 

ıc) Meşru olmayan terk : Kanun veya niza
ma uygun olmayan tıerk «uısul ve nizam hilâfına 
tterk» dir. 

ç) Suçun tekemmülü : Terk fiilleri ile suç 
tekemmül etmiş olur. Suçun tekemmülü için 
zararın tahakkuku lüzumlu değildir. «Devlet
çe bir zarar hâsıl olmuş ise» (T. C. K. 236, f 2) 
ceza artırılır. Terk fiili ile elde edilmek isteni
len gayeye ulaşılmış olması da şart konulma
mıştır. (72). 

Vazifeye avdet hususunda bir ihtarın yapıl
mamış olması suçun tamamlanmasına engel ol
maz. Suç terk fiillerinin husulü ile tekemmül 
eylemiş olacaktır. 

«Teşeblbüs» hukulkan mümkün değildir. Zira 
«icra başlangıcına bu »uç müsait bulunmamak
tadır.» Evvelce anlaşmış olmak» sadece kara 
ra delâlet edebilir, kanunun mustakilen ceza
landırdığı haller dışında «suç kararlan» ceza-
landırılamaz (73). ün az üç memurun ittifakı 
ve fakat yalnız bir veya ikiisininin vazifesini 
tterk etmesi galinde «teşelbbüs» ün husule gel
miş (olacağı fikri tenknid. edilmişjtir (74). Bir 
suç işlemek üzere sadece anlaşmak cezayı müs-
telzim değildir, tyş memurdan meselâ birinin 
nedameti diğerleri bakımından da kanunun ce-

. . » > . . -

zalandırmak için aradığı maddî şartı ortadan 
kaldırmış olur (75). 

4. Mânevi unsur : 
«Umumi kast» kâfidir. «Zaruret hali» (T. 

0. K. 49, b 3) cezayı kaldırır. «Hata» nın (ime*. 
murun istifanın kabulünden ıewel vazifeyi ter* 
ıke hakkı olduğunu zannetmesi gibi) mesuliyeti 
kaldırdığı ileri süren müellifler de vardır (76). 

5. Ceza : 
Suçun - bâzan ulaşabileceği - vahametine 

ıgöre, kanundaki ceza kâfi sayılamaz. Suçtan 
«Devletçe zarar» husule gelmiş ise ceza artırı
lacaktır. «Devletçe zarar» (T. 0. K. 236) mef
humu mânadan mahrumdur. Bu tâbirden mak
sat, «âmme hizmetinin zarar görmüş olması» dır. 

Madde hükmü, bu bakımdan, mehazdan 
yanlış çevrilmiştir, ilk tercümede «hidenıatı 
umumiyeye halel getirmek» ibaresi kullanılınış-
tı (77). 

Mehaz Kanun yerine yürürlüğe giren yemi 
İtalyan Ceza Kanunu - (M. 330) başkaca şiddet 
selbepleri de kabul etmişjtir. Yeni kanuna iböylfc 
bir hareketin elebaşılarını, teşkilâtçılarını daha 
ağır cezalandırmakta ve vazifeyi terk «sdlya&i 
maksat» ile yapılmış veya terk fiili halkın teza
hüratına veya kargaşalığa selbelbolmuş ise su
çun cezası artırılmaktadır (78). Yeni kanunu 
şerh edenler tezahürat veya kanşıklığın suçlu
lar lehine tesaniidün ifıadesi olması (sempati 
greve) veya suçlular aleyhine olması arasında 
kanunun fark görmediğini bildirmektedirler 
(79). 

» » < ! 
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20 .1 .1971 Çarşamba 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/5) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya-
.yımlanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sıorusu (6/7) 

3. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nefbil Ok
tay'ın, ulaşıma (kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kaisım 1969 tarlihinde. yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

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

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

8. — Telardağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlumda öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
MMlî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

9. — Siirt Milleıtveikili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminime ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlılk ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili tbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa 'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Adil Ya şa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'mn, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

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

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 



18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
karulmasınıa ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pılaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına df»ir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palao&lu'nun. bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılara NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

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

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

25. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'un, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
borusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ye Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — 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) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın. Uşafc-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı- • 
. ğiu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
e Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 

(6/39) 

32. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Kg e tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikröt övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat ensstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanındcn sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de-
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ğişikliğine ve bu yolun asfal t lanmanın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — istanbul Milletvelkili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

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

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

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

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

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

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

49. — İçel Milletvelkili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğnyan Çukurova'daM köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

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

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 

alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

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

53. — Ankara Milletvekili Osıman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tanın Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

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

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

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.or'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
.̂ ozlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 



64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

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

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Özitürk'dn, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
ölddrülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonutöa bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey 
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
«OTusu. (6/84) 
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76. — Ordu Milletvekili Farda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar-

1 ydım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 
77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — 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) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan 3^-ardımlara dair İmar ve 
tskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — 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) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, llik-
I öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc-



ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
cam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay7-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamaımcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin fak hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü soruvau (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı b&zı 
köylerin »el felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakacın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürfk'-
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) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim öüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan *ö«lü s«rtunı (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — Istanfbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet işleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. _ Çorum Milletvekili Oahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıküı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. _ Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-



yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSÎ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
rayca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bdır lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmayacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi iköylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin iihıti-
yacmın karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu {6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözM sorusu (6/132) 

123. — Ondu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum'Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Bıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 



13*2. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından «özlü soruiu. 
(6/144) 

131. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su" taşkınlarımdan korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
v* Tabiî Kaymaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğnyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri "Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

140. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyelddki 'haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ım, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların.mik
tarına dair Başbakandan »özlü »orusu (6/153) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - Yörk'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
'bağlı ıturizm bürosu olup ılımadığına dair Tu-
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| rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 

(6/154) 
143. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ım, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından »özü/ü sorusu 
(6/155) 

144. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan »özlü sorusu (6/156) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi okuyan bir 'şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

146. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

147. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

148. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merikezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

149. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
I ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça

lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

150. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

151. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 

.Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

152. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 

| Kaynaklar Bakanmdan sözlü sorusu (6/164) 



153. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

154. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu ('6/166) 

155. —• Ankara Milletvekili Osıman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

156. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

157. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

158. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi-
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len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

159. — Kayseri Milljetvelkili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1907 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 

ve tâyinlere dalir Millî Eğitim. Bakamından sözlü ^ 
sorusu (6/171) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - ıKıNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


