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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 ncü 
maddesi uyarınca yapılan güven oylaması sonu
cunda 136 ret, 2 çekimser oya karşı 235 oyla Ba
kanlar Kurulunun güvenoyu lalmış olduğu bildi-
irildii. 

Başbakan Bülent Ecevit, gösterilen güven 
dolıayısıyle Grenel Kurula teşekkür «den bir de
meçte bulundu. 

12 . 2 . 1974 Sah günü saat 15,00'te toplanıl-
maik üzere Birleşime saat 16,25'te son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Kayseri 

Kemal Güven Tufan Doğan Avşargü 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 2 . 1974 Salı 

Teklifler 
1. — Kütahya MiUettve'kili îllhan Ersoy'un, 

22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/103) (İçişleri 
Komisyonuna) 

<2.. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 
14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı «Devlet Memur
ları Kanunu» nu değiştiren ve bu kanuna bazı 
maddeler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunun 90 ncı maddesi ile getirilen ek ge
çici ikinci maddesine bir fıfcna eklenmesine dair 
'kanun teklifi (2/104) (Plân "Komisyonuna) 

Sözlü sorular 
3. — Bingöl Milletvekili Hasan C. Ezman' 

in, Doğu Anıadolunun yem ihtiyacına dair Gı

da - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/25) 

4. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir' 
in, Devlet kuruiluşlanndaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü sorıi önergesi (6/26) 

5. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaPın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bateanmdıan sözlü soru önergesi (6/27) 

Yazılı sorular 
6. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bur

dur ve İsparta illerine ait yatırım miktarına 
dair Başbakandan yazılı soru önergesi (7/48) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker 'tin, is
tanbul Kuruçeşme Kömür Tevzi Deposundaki 
kömür 'kantarma dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/49) 

» > • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıtana İSıaJatii : 15,09 

BAŞKAN : İBıaj-CsaffinreTsLüıi i&emal Zllja öztiirk 

DİVAN 'ÜYELERİ : Mehdi Kesikm (Kastamonu), ilhamı 'Cefân (Yozgat) 

BAŞKAN — Billet Meclisinin 39 nen Bir'leşiraîini acıyorum. ; 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, isimleri yazılı bulu
nan plakalar üzerindeki Ibeyaz düğmelere Ilış
malarını rica ediyorum «"fendim. 

1. — Çorum Milletvekili Yasin llalipoğhınun, 
müstehcen neşriyat konusunda gündem dm de
meci. 

•BAŞKAN — Sayı iv Yasin Hatipoğlu, müsteh
cen neşriyatla ilgili olarak gündem dışı söz is
tiyorsunuz. 

Buyurunuz efendim, 5 dakikayı aşmamak 
kaydıylc söz veriyorum. 

YABiN HATİPOĞLU (Corum) — Muhte
rem Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Üzerinde iduracağım Ikonu, belki müstehcen 
telâkki edilmeye'hilir. Ancak, memleketimizin 
'hei'hanigi bir bölgesinde vukua gelen bir afet 
kadar mevzii olmadığından; bütün gençlerimizi, 
(hatta gençliğe namzet -çocuklarımızı ve onların 
yetişmelerine temel teşkil eden •ahlâklarını ta
rumar eder nitelikte bulunduğundan, gündem 
dışı konuşulmaya konu olabileceğini düşüne
rek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Ceza kanunumuzun bu konu ile alâkalı nıad-
dcfllni hepiniz bilıiyorsıınuz. 426 ncı madde; müs
tehcen ve hayâsızca yazılmış her nevi kitap, 
•gazete, risale, mecmua, varaka, makale ve ilân
dan ve bu kabılıl rcisimleri, tasvirleri meııetimeik-
tedir. Sadece Ceza Kanunumuzdaki yasaklayıcı 
hükümlerle de kalmış değiliz. Millet ahlâkını 
ve milletin istikbaline ümit teşkil eden genç
leri yetiştirmek için daha bundan başka bir
çok müeyideler de getirilmiştir. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

çalışmahırımıza 'başlıyoruz. 

IV. BAŞKANLIĞIN l&ENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

KURULA SUNUŞLARI 

rŞI KONUŞMALAR 

I Bakınız, İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin 29/2 nci maddesi, fikir hürriyeti ve 
insanların düşünce hürriyeti tamamen serbest 
'bırakılmakla, beraiber, genel ahlâka, umumî 
adalba aykırı neşriyatı da önlemiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşri
yattan Koruma Kanununun 1 nci maddesinde 
de: :«Türk Ceza Kanununun 426 427 ve 428 nci 
maddelerinde zikredilen müstehcen ve hayâsız
ca. neşriyat haricinde, olup 18 yaşma kadar kü
çüklerin maneviyatı üzerine muzır tesir ika ede
ceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risa
leler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde 
(gösterilen esaslar dairesinde tahdidata tabi tu
tulur.» denmektedir. 

Ayrıca, milletlerarası bir sözleşmeye de im
za koymuş bir devletiz. İmzaladığımız bu pro-

1 tokolde şöyle denilmektedir: «Kadın ve çocuk 
•ticaretinin kaldırılması ve müstehcen neşriya
tın tedavül ve ticaretinin men'i.» Protokolü im
zalayan devletler, kendi aralarında ve bu proto 

J kol hükümlerine uygun olarak, bu belgede ya-
puan değişiklikleri ihtiva eden eke tam bir 
hukukî değer vermeyi, bunları yürürlüğe koy
mayı ve takibini, tatbikini sağlamayı taahhüt 
eder, demekteyiz. 

Muhterem, milletvekilleri, kitapçılardan, ga-
{ zetecilere kadar vitrinleri, milletin geleceği, 

5Ö8 ~ 
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.milletin .gençliğinin istikbalini düşünerek tetkik 
edelim, seyredelim. İnanın, bugüne kadar Türk 
Milletine büyük bir kudret ve büyük bir sat-
vet vermiş olan aihlâk dediğimiz meziyeti tez
yif eden, ahlâk dediğimiz umdeleri tarumar 
•eden namütenahi resimlerle karşı karşıya gel
mekteyiz. 

Bakınız, ben şu resimleri göstereceğim. An
cak, inanınız gösterirken haya duyuyorum; fa
kat senelerdir bu resimler vitrinlerde teşhir 
edilmekten sureti katiyede alıkonulamamış, su
reti katiyede bunlar üzerine eğilinmemiştir. Ü.mi-
dediyoruz ki, yeni Hükümetimiz, inşallah bu 
mesele ile yakından alâkadar olacaktır; ancak 
(göstereceğim bu gazetelerin tarihleri çok eski
dir. Haya 'ederek tekrar ediyorum; (Gazetedeki 
resimleri .göstererek) bakınız çırılçıplak resim
ler.. Bunlar; 15 yaşında, 16 yaşında, koltuğun
da, çantasında fizik kitapları, kimya derslerin
den yazılıya namzet olarak yola çıkan çocuk
ların kafalarını allak bullak eden hayâsızca 
neşriyattır. Bunlarla ne zaman meşgul oluna
cak, bunlar ne zaman önlenecektir ? 

Ben sizlerin dikatmizi çekmek suretiyle bek
liyorum ki, bu hayâsızca neşriyat bir gün kal
dırılır. Belki bu tip neşriyatla para toplamak 
mümkündür, ama bilinmek gerekir ki ,gcneleri-
nıizin kanma ekmek doğranmaktadır. Gençle
rin kanına doğranan bu ekmeklerle belki bir
kaç mideyi şişirmek, belki birkaç göbeği daha 
da şişkin hale getirmek mümkündür. Ancak, 
bilmek mecburiyetindeyiz ki, gençlerimiz bu 
buhranlar içerisinde harabolmaktadır. Bakınız, 
ımüstelıeen neşriyatla meşgul olan bir cemiyetin 
üyesi Emil Brossi şöyle eliyor... 

BAŞKAN — Sayın Ilaıtipoğlu süreniz doldu. 
lütfen tamamlayınız efendim. 

YASİN HATİPOĞLU (Devamla) — Hemen 
tamamlıyorum efendim. 

«Bu aşağının bayağısı resim ve fotoğraflar 
vatandaşın zihnî inkişafını feci şekilde boza
rak, cemiyet hayatında heyecan ve ihtilâl ya-

1. — Ankara Milletvekili Uy as Seçkin'e izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/166) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
arz ediyorum. 

ratmaktadır. Bunların zavallî ve talihsiz müş
terileri de cinayetten cinayete sürüklenmekte, 
hayatları altüst olmaktadır. Binlerce mektep ta
lebesi bahsi geçen neşriyatın tesiriyle ahlâkî ve 
bedenî rahatsızlıklar geçirmektedir. Bilhassa 
kızlar için bu tehlike daha ciddî ve daha ehem
miyetlidir.» 

İşte Emil Prossi'nin dediği husus burada 
kendisini gösteriyor. Bakınız, çok genç bir 
kızkardeşimiz intihar etmiş ve doktorun verdi
ği rapor şu; doktorlar, son zamanlarda sık 
raslanan intiharların ruhsal bunalımlar neti
cesi olduğunu söylüyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, resimler inanınız 
insanı ürpertecek kadar açık ve hayâsızca neş
redilmiş vaziyettedir. Bütün kitapçılarda ve 
bütün gazetecilerde bunu bulabilirsiniz. İnanın, 
insanın haya etmemesi için, insanlık denen his
siyattan sıyrılmış olması gerekir. Bilmek mec
buriyetindeyiz ki; 

«Fakat ahlâkın izmihlali en müthiş bir iz
mihlal, 

Ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne is
tiklâl». 

Bendeniz muhterem Başkanımızın sabrına 
da/hâl et ederek şunu arz ile iniyorum. 

ıSaym bir sözcü; «Fikir ve Vicdan Hürri
yeti Kanunu gelirse, fikir ve ifade hürriyeti ka
nunu ıgelirse müstehcen neşriyatı nasıl önleye
ceğiz?» diye endişe buyurdular. Bendeniz arz ede
yim: Fiildir ve vicdan hürıiiyetıi, ifade hürriyeti ka
nunu gelmeden çok önce çırılçıplak resimler za
ten vardı. Bununla bugüne kadar mücadele edil
memiş. Bunun .fikir ve ifade hürriyeti kanunu 
ile sureti katiyede ilgi ve alâkası yoktur. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, dikkatlerinizi 
çekerim. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar). 

İBAŞKAN — Tcşekür ederim Sayın Hatip-
oğlu. 

Sayın Iiasim Gürsoy, zatıâlinize isteğinizi 
karşılayamayacağımı arz etmiştim, onu belirti
yorum efendim. 

Genel Kurula 

Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hi
zasında gösterilen müddet ve sebeple vakti izin 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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talelbj Başkanlık Divanımın 8 . 2 . 1974 tarihli 
toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 

Kemal Gürven 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili llyas Seçkin 15 gün 
mazeretine 'binaen 12 . 2 . 1974 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

1. — Danışına Kurulunun, Anayasa Mahke
mesine seçilmesi gereken iki asıl ve bir yedek üye 
seçimine dair mütalâası. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
eifendim. 

«iüçüncü Dönemin son yasama yılında Ana
yasa Mahkemesinin iki asıl üyeliği seçimi Genel 
Kurul gündemine kadar gelmiş, seçim yapıla
madan devre sona ermiştir. 

Bu defa hir yedek üyeliğin daha boşalmış 
olduğu Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca bil
dirilmiş ve bu husus 32 nci Birleşimde Genel 
Kurulun bilgisine sunulmuştur. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

Böylece, Millet Meclisince, Anayasa Mahke
mesine seçilmesi gereken iki asıl ve bir yedek 
üyelik .mevcuttur. 

Evvelce Genel Kurul gündemine kadar ge
len iki asıl üyelik için Karma Komisyonca gös
terilen adaylar, araya giren uzunca süre için
de, seçilme niteliklerinde değişiklik olması dik-
date alınarak 1097 numaralı Kanun gereğince 
iki asıl ve bir yedek üyelik seçimi için tüm iş
lemlerin yeni baştan ele alınması, Danışma Ku
rulunca uygun mütalâa olunmuştur. 

Bilgilerinize sunulur.» 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

V. - SEÇİMLER 

1. .—• Plân Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, gün

demimizde olmamakla beraher, Plân Komisyo
nu ile ilgili aday listesi gruplarımızca tamam
lanarak Başkanlığa intikal etmiş bulunmakta
dır. önümüzdeki çalışmalara emsal teşkil et
memesi kaydıyle, bu seçimlerin bu Birleşimde 
yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka-
hul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Aday listesini okutuyorum efendim. 

PLÂN KOMİSYONU 
C. H. P. 

Cemil Erhan 
M. Şükrü Koç 
Turgut Altunkaya 
Osman Orhan Çaneri 
Hüdaî Oral 
Ayşe Aliye Koksal 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Yılmaz 
Ali Nejat ölçen 
Metin Tüzüm 

ADAY MSTESSİ 
(17) 

Ağrı 
Aydın 
Artvin 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
İstanbul 
tstanSbul! 

Coşkun Karaıgözoğlü İzmir 
A. Kemal önder îzmi? 
Kemal Okyay Kars 
Mehmet Delikaya Malatya 
Hakkı Gökçe Malatya 
Ahmet Durakoğlu Sivas 
Yılmaz Alpaslan Tekirdağ 

A. P. (10) 
Selâhattin Kılıç Adana 
İlihami Ertem Edirne 
Rasim Küçükel Elâzığ 
Rıfkı Danışman Erzurum 
Turgut Yücel Gümüşhane 
Yılmaz Engenekon İzmir 
Hayrettin Nakİboğru Kayseri 
Ahmet Mahir Ablum Kütahya 
Hilmi Okçu! Manisa1 

Bilâl Taranoğlu Ordu 

M. S. P. (4) 
Abdurrahman Unsal Adıyaman! 
Cemal Cebeci Kayseri 
Hüseyin Abbas Tokat 
Hasan Buz Elâzığ 
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D. P . (3) 
İ. Etean Kılıçoğlu Giresıııi 
özer ölçmen Konya 
Mehmet Altmsoy Niğde 

0. G. P. (1) 
Kemal Demir Bolu 

(BAŞKAN — Aday listesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

1. — 'Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Ekmeklik buğdayın ofislerce fırınlara tahsisine 
dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/4) 

BAŞKAN — Sayın Kandemir buradalar 
mı?.. Yok. Sayın Ticaret Bakanı 1. Yok. Soru 
önergesi ertelenmiştir. 

•2. •— Kars Milletvekili Hasan Yildırım'ın, 
Ankara veya İzmir Belediyesince <Gölta$ Şirketi
ne teminat mektubu ^verilip verilmediğine dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım burada
lar mı?.. Burada, Başlbakan adına?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Ticaret Bakanı cevap
landıracaklar, ancak kendileri yoklar efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ıSoru önerfgesi gelecek 'birleşime ertelenmiş

tir. 
3. — Muş Milletvekili A. Hamdı ıÇelebi'nin, 

Muş - Bıdanık karayoluna dair sorusu ve [Bayın
dırlık Bakanı Erol Çevikçe'nin sözlü cevabı (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Çeldbi 'burada
lar mı?.. Burada. Sayın Bayındırlık Bakanı?.. 
Buradalar. 

ıSoru önerlgesi okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda delâletlerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

A. Hamdi Çelebi 
(Muş Milletvekili 

1. Muş - Bulanık arasında Kelareş deresin
de yapılmakta olan Bulanık ve Malazgirt ilçe-

12 . 2 . 1974 O : 1 

Bu suretle seçimi yapılmış olan Plân Ko
misyonunun sayın üyelerinin yarın saat 14,00'te 
komisyon odasında toplanarak görev bölümü 
için gerekli seçimi yapmaları gerekmektedir. 

(Sayın üyelerin bilgilerine arz ediyorum efen
dim. 

'Gündemimiz gereğince sözlü soruların gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

lerimizin vilâyetle ulaşımını temin eden kara
yolunun aradan uzun yıllar geçmesine rağmen 
'bitirilmemesindeki sebep ve vesaik nedir? 

2. Bu yolun bitirilmeyişindeki sorumlu 
kimdir? Sorumlular hakkında kanunî bir işlem 
yapılması düşünülmekte midir? 

3. Çok az bir masraf, çok cüzî bir emekle 
ulaşıma açılması mümkün olan bu yolun ne za
man bitirilebileceğinin, 

'4. Varto ilçemizin Abdurralhmanpaşa köp
rüsünden Bulanık istikâmetine yapılmış bulu
nan stalbilize yolun, yeni bir yolun yapılmaya 
ıbaşlanmasıyle bakım harici bırakılması 'bu yol 
'gü^ergâhmdaki bakımevinin söktürülmesinde 
ne 'gibi hir fayda mülâhaza edildiğinin, yolun 
sağında ve solundaki yüzlerce köy halkının yol 
ihtiyacım karşılayan ve bugün !bu köyleri yol
suzluk yüzünden büyük müşkülâta mâruz kal
dıklarının gö^önünde bulundurularak çok bü
yük masraf ve çok büyük emeklerle meydana 
gelen Abdurralhmanpaşa - Bulanık yolunun ye
niden bakıma alınması hususunda ne düşünül
mektedir? 

BAŞKAN — Bayındırlık Çakanı Sayın Çe
vikçe, buyurun. 

{BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİK
ÇE (Adana) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Muş - Bulanık karayolu hakkında Muş Mil
letvekili Sayın Çelebi'nin sormuş olduğu soru
yu sözlü olarak cevaplandırmak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın üyeler, Muş - Liz - Bulanık ayrımı 
yolu, Karayolları 1973 yılı programının il yol
ları devam eden emanet yolu programında yer 

V. - 1S0RULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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almış bulunmaktadır. Söz konusu yolun inşası
na 1968 yılında başlanmıştır. Halen yol için 13 
milyon lira dolayında bir para harcanmış bu
lunmaktadır. Tahminen projenin maliyeti 26 
milyon lira olacaktır. Sarfedilmiş ödenekle 1973 
yılı başına kadar ;64 kilometrelik yolun ilk 48 
kilometresinin, yani Liz'e kadar olan kısmının 
sanat yapıları ve toprak işleri tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

1973 yılında 48 ilâ 64 kilometreleri arasın
da, yani Liz ile Bulanık ayrımı arasında sanat 
yapıları ve toprak işleri ile başlangıçtan 64 ki
lometreye kadar, yani Bulanık ayrımına kadar 
olan kısmında ise alttemel işlerindeki çalışma
lar tamamlanmış bulunmaktadır. 

,Söz konusu yolun noksan kalan üstyapı iş
lerinde, 1974 ve 1975 yıllarında çalışmalar de
vam edecektir. Her yıl bütçe ile il yollarının 
yapımına, 'bildiğiniz gibi, belli bir ödenek veril
mektedir. Bu ödenek 67 ilin kendi ihtiyaçlarına 
.göre dengeli bir şekilde harcanmaya elbetteki 
çalışılma durumundadır. 

26 milyon liralık bu projenin, ayrılan öde
neklere bağlı olarak kademeli bir uygulamaya 
alınmış olması ve böyle devam etmesi, bir mik
tar gerçekçilikle tutarlı gözükmektedir. 

Aslında, belirttiğim üzere, her yıl sağlanan 
bu ödeneklerin, özellikle teknik eleman yönün
den çekilen sıkıntılar ve makine tesisatının ye
nilenmesi yönünde başlayan daralmalar, son 
yıllarda projenin belli bir aksamasını ortaya 
koyan sebepler arasında 'sayılabilir. Ancak, 
özel bir sorumluluk arayarak, belli bir sorumlu 
aramanın şu anda gerçekçi olmadığım görmüş 
bulunmaktayım. 

Öte yandan 64 kilometre, uzunluğundaki bu 
yolun; sanat yapısı, toprak işleri ve üstyapı iş
lerinin tümünün tamamlanması için gerekli öde
neğe, zamana ve teknik elemana bağlı olarak 
yapmış olduğumuz tahmine göre, ancak 1976 
yılında bitirilme olanağının bulunduğunu orta
ya koymuş bulunmaktayız. 

Sayın Çelebimin ayrıca 4 ncü sorusunda Ab-
durraihmanpaşa - Bulanık yolunun, 83 kilomet
re uzunluğundaki bu yolun durumu ile ilgili 
sorusuna cevaben arz edeyim ki, balhsettikleri 
Ibu yol stabilize kaplamalı bir devlet yoludur. 
Üç ilâ beş metre genişliğinde, çoğu yerde hem
zemin, olan bu yolun heyelanlı bir araziden geç-

I meşinden dolayı yağışlı zamanlarda yolun açık 
tutulması müşkülât göstermektedir. Ancak, ku
ru ve yağışsız zamanlarda yol sürekli olarak 
ulaşıma açık tutulmaya çalışılmaktadır. 

Abdurrahmanpaşa köprüsünün 3 kilometre 
I güneyinde, Tepeköy'de ve Bulanık'ta birer ba

kımevi bulunmaktadır. Bu bakımevi erindeki 
ekipler 83 kilometre uzunluğundaki yolu, iki 
başından hareket etmek suretiyle açma ve dü
zenli olarak ulaşıma .açık tutma çabasındadır
lar. Yolun orta kesimlerinde bahsettiğimiz Mel-
hemli mevkiindeki kurulmuş olan portatif ba^ 
raka bakımevi olmayıp, yolda çalışan şantiye 
makinelerinin ihtiyacı karşılığında geçici ola-

I rak kurulmuştur. Şantiyenin başka bir işyerine 
nakli üzerine de oradan sökülmüş ve adı geçen 
yolun yapımı için 1974 yılı programında 1 mil
yon lira ayrılmış olmasından dolayı, yapım şan
tiyesi işyerinin gerektiği zamanda tekrar yeri
ne kurulması durumu doğacaktır. 

'Sanıyorum, sormuş bulundukları dört suali 
oldukça teknik yönden ve belki de rakamla-

ı ra boğularak arz etmiş bulunuyorum. Kendile-
rine, böyle bir açıklama fırsatı verdikleri için 
teşekkür ederim. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba-

I kan. 
Sayın Çelebi, söz hakkınızı kullanacak mı

sınız efendim? 
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Kul

lanacağım efendim. 
BAŞKAN — Aklığımız cevap, 'sizin aklı

ğını?; bilgilere aykırı. 
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Evet. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, süreniz beş 
dakikadır. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

iSayın Bayındırlık Bakanının vermiş olduğu 
cevaptan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

İfade buyurdukları gibi, 64 kilometrelik bir 
yol, 19!66 yılında inşasına başlandığı halde ha
len ikmal edilmediği ,gi!bi 1976 yılında bitirilme
sinin bildirilmesi bizi sükûtu hayale uğratmış
tır. 64 kilometrelik bir yolun 10 senede bitiril-

I mesi ne demektir? Bu, Bakanlığın çalışmasında
ki 'aksamayı göstermektedir. Yeni seçilen Hükü-

I metinıizin bu hususta azamî gayreti göstermesi 
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'beklenirken, kendilerinin daıha iki yıl uzayaca
ğını ileri sürmesi bizi hüsrana uğratmıştır. Bir 
vilâyetin ilçeleriyle yegâne yolu olan bir yo
lun uzun zamandan beri sürüncemede kalması 
bizleri üzüntü içinde bırakmıştır. 

Abdurraihmanpaşa yolu arasındaki bakımevi 
kaldırılmıştır. Her ne kadar diğer iki bakım-
evinden bahsedilmekte ise de, bu bakımevleri 
Bulanık yolu ile ilgili olmayıp Varto yolu ile 
ilgilidir. Bu yolun bakım harici 'bırakılması, Bu
lanık'la ulaşımı temin etmemektedir. Heyelan 
iddiası gayrivarittir.. Kendilerine hilafı haki
kat beyanda bulunulmuştur. Bu bakımdan Sa
yın Bakanın bu hususu bizzat mahallinde tet
kik ve tahkik ettirmesini istirham ediyorum. 
Mücerret iddialarla vatandaş oyalanmasın. 

Bu yollarımızın bir an evvel bitirilmesinin 
•teminini kendilerinden hassaten istirham edi
yor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevap
landırılmıştır efendim. 

Sayın Ezman?.. 
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Bir so

rum daha var efendim. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, sırası gel

diğinde görüşülecektir. İçtüzüğümüz, bir mil
letvekilinin aynı gündemde müteaddit soru 
önergeleri bulunursa, aynı birleşimde diğer 
soru önergeleri bulunduğu takdirde görüşülme
sini kabul etmemiştir. Şayet zamanımız kalır
sa 'bu Birleşimde görüşetbilirdz. 

6 numaradaki soruya geçiyoruz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 4 numarada Sayın Başbakanın cevap
laması istenen soruyu Hükümet adına ben ce
vaplayacaktım; o atlandı da onu arz ediyorum. 

İBAŞKAN — Onu ifade ettim efendim, sı
rası geldiğinde cevaplandırursınıız. 

4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezynan'ın, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sı
kıntısına dair sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut özal'm sözlü cevabı 
(6/10) 

5. — Z/rfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in 
TJrfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair Gı
da - Tarım, ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/21) 

BAŞKAN — Gündıeımıdeki 5 numaralı so
ruya geçiyoruz. 

Sayın Ezman?.. Buradasınız. 
Sayın Balkan?.. Buradasınız. 
Efendim, Sayın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Balkanı tarafından cevapılamdırılıması iste
ncin aynı Ikonuda, Gündemlin 15 numarasında 
da ıbir soru vardır. 

ıSaym Öncel?.. Yoklar. 
Şu (halde ISaym Ezman'm soru önergesini 

(okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Balkanı tarafın

dan sözlü olarak eevaplamdırıilmaisına delâlet-
îeninizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10 . 1 . 1974 

Bingöl Milletvekili 
Hasaın. Oelâılet'tcin Ezman 

Soru : 
Gerek doğrudan doğruya ve .gerekse basın 

yoıluyle aldığımız haiberltere göre, <ePan Doğu 
Anadolu'da teJhlJJkeli derecede hayvan yemi kıt
lığı hüküm isürmefatedir. 

Doğu Anadolu'da mevcut ıbu yem sıkıntısı
nın gerçeik dunumu nedir? 

Yem sıkıntısına Ikarşı bugüne kadar ne gibi 
tedbirler alınmış ve ne giibi tedbirler alınması 
düşünülmektedir ? 

BAŞKAN — Sayın Bakam, buyurunuz efen
dim ; süreniz 10 dakikadır. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muh
terem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Sayın Bingöl Milletvekili Celâlettin Ezman 
Bey tarafımdan verilen önergeye, Tarım Balka
nı olarak cevabımızı arz ediyorum. 

1972 - 1973 devresi bilhassa Güney, Güney
doğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde büyült 
'bir kuraklık ölçüsünde geçmiş ve ibunun nüeitii-
cesi olarak geniş ibir bölgede eiftçillerimiz ye-
ımeiklik ve hayvan yemi ihtiyaçlarını üretme 
imlkânına s'aihip olamamışlardır. 

• Bir örnek vereyim: Tanım Bakanlığı tara
fından ve Devlet Üretme Çiftlikleri olarak iş
letilen Ceylânpınar İşletilmesinde, 1971 senesin
de 110 bin toın 'buğday hasat edMmişfeen, 1972 
(Senesinde kötü hava şart lan dolayısıyl'e bıı 110 
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bin ton 3 hin ton seviyesinle düşmüştür. Bu 
kuraklık, çok geniş bir sahada memleketi et-
(kilediiğii için, o tarihte buna karşı birtakım 
tedbirler alınmak üzere HüMmeıtimiz gerekli 
incelemeleri yaptırmış ve Haziran ayı içinde çı
karılan bir fcaramaime ve' ıbu kararnameye isti
naden çıkarılan değişik tarihlerdeki uygulaıma-
ılıarlıa kuraklığın ıgetirdiği zararın en hafif bir 
şekilde atlatılması 'için bir. tedbirler dizisi ge-
rbiriilmaşltir. 

Bunları şöylece hulâsa 'etmıek mümkündür: 
Memleketin yem hakımıdnan daha iyi du

rumda olan bölgelerinden kuraklığın daha şid
detli olduğu bölgelerle ucuz ve kolay yem nak
lini sağlamak üzere Devlet Demiryolları İdaresi 
çük tenzıillâtlı bir taşıma tarifesi -sadece bu 
(tip yeni nalkline mahsus almak üzere - uygula
mıştır İki, bu ıuy.gulama hailem devamı etmekte
dir ve 15 Nisan 1974 tarihine kadar da uzatıla
caktır. 

Bıı tedbire ilâveten 14 Haziran 1973 gün ve 
7/66-58 sayılı Kararname iile bu bölgede ku
raklıktan zarar gören halkın yem ve yemeklik 
ihtiyaçlarına cevap vermek üzıeıre, Ziraat Ban
kasınca kendililerine 40/0 .ımıilyonluk bir kredi 
plasmanı -İki bunun yarısı yem yarılsı yemek
lik olmak üzere - verilmesi öngörülmüştür. 

Buma ilâveten *gsme aynı hölgelde, Devlet 
Üretime Çiftliklerinin elimdeki yem imkânları 
•bu bölge halikına tahsis edilmiş ve »eldeki bü
tün yem imikânı -ki, 5 ibıin ton civarında bir 
kaba yeımdir - ıböige halkına dağıtılmıştır. 

Buna ilâveten Toprak Mahsulleri Ofisince 
100 bin ton bir arpa ithali sağlanımış ve bunun 
tevziatıma da yeni geçilmiş ıbulunmalktaıdır. 

Diğer bir tedbir olarak, yem için önemli 
Ibir 'kaynak olan küspenin ihracatı kısıtlanmış 
ve Ibunun ımemlelket içıinıdelki yem ihtiyaçlarını 
karşılaması yönüne gidilmiştir. 

En nihayet, çiftçimin elinden çıkarma zo
rumda olduğu hayvanlarına, «öldü pahası» ol
maması için Et ve Balılk Kurumu, bunları de
ğer fiyatına çiftçiden lâlmalk üzere taiimatlan-
dırılmıştır. 

Ayrıca, Ibu (bölgedeki yem fabrikaları - ki 
mıevcutlar ve yapılmakta alanlar, (bilhassa mev
cut olan yem faibrilkaları - özellikle bu bölgenin 
(ihtiyaçlarını karşılamaya yöneltilmiştir. 

Kararnamenin getirdiği ibu tedlbirler dizisiin-
iden 'bir kısmı zamanında uygulanmıştır; fakat 

burada ifade etmek ziorumldayiim ki, maddî yar
dım olarak, yani 400 milyonluk yardım ola
rak bölgeye ilâve 'bir Ikredi, destek 'kredisi ola
rak göndenillmesi gereken paranın temininde/ 
birtakım müşkülâtlar çekilmiş, iz&ıtem zioriaınlmış 
olan Ziraat Bankaısınm lkayn;aklan ibu imkânı 
temin edemediğinden, başka kaymaklardan, ki 
'bunlar Maliyenin ve Mier!ke:z Bankasının Cay
maklarıdır, ıbu kaymaklardan bu imkânın bu-
lumıması yoluna gidilımişitir. 

Şu ana kadar 200 milyonluk bir imkân Zi
raat Bankasına temlin edilmiştir. Bu 200 mil
yonluk imkânın ilk taksiti 30ı Ocak 1974it© 
gönideraleibıilmişiir. Bu, maalesef geç olmuş-
Itur; geç olduğu .görülmektedir. 

Sayın soru sahibimin yönelttiği Bingöl ili 
ile ilgili uygulanmamız şu şekildedir: 

Çeşitli iliçielere olmak üzere Bingöl iline bu 
200 milyon liradan yemlik olarak 1 ımilyraı! 
790 (bin, yemeklik olarak da 3 milyon 800 bin 
liralık ıbir tahsiis yapılmıştır. Bunun büriınlci 
taksitimin oraya ulaşmış olduğunu öğrenmiş' 
(bulunuyorum,- İkinci taksitinin de yakında 
oraya ulaşması ımümkümdür. 

Burada şunu Muhterem Heyete ve soru sa
hibime arz etımıek isterim k i ; talbliî afetler eğer 
çok şiddetli gelirse - ki 1972 - 1973 afeti hu şe
kilde gelmiş ve söze konu olan yerlerde üretim 
umumiyetle % 50'nin altına düşmüştür- mem
leketin imkânlarının 'bütün afeti yenebilmesi1 

ımuihaikkak ki mümkün değildir. 

Bugünkü tabiî şartlarda Türk tarımı, hava 
şartlarından >en çok müteessir olacak bir durum 
arz etmektedir. Bizim 'burada (gördüğümüz; 
Ikısa vâdede bu alınan tedbirler imesıeleyi mu
hakkak ki hir ölçüde hafifletmiştir, fakat bu
rada her halde yapılması gereken en ıgüzel 
(tedbir, uzun vâdede bu (bölgelerin yem ve ye
meklik meselesini temel çözümlere bağlayacak; 
uzun vadeli bir çalışmanın ele almimaısı ve gö
türülmesidir. 

Muhtereım Başkan, benim ibu so.ru ile ilgili 
olarak arzım burada bitiyor. 

Yüee Heyete saygılar sunarım.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. ' 

Sayın Ezman, görüşmek istiyor musunuz 
(efendim? 
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HASAN OELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) 
—T Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN CELÂLETTtN EZMAN (Bingöl) 

— Sayın Başkan, sayın millleltnreklilleri; 
Sayın Tanım Bakanımın, soruma cevaben 

verdiği kıymetli izahlanndam dolayı kendileri
me teşekkür edenim. 

Ben Bingöl Milletvekiliyim. Bilhassa şu .son 
bir hafta içinde »bana dıetvamlı .olarak teller gön
derilmekte, mektuplar yazılmakta ve gerçek
ten bu yem sıkıntısımın olağanüstü bir derece
ye yükseldiği ifade ediimıektedir. 

Bizim, bilhassa Doğu Anadolu ve kısmen de 
Güneydoğu Anadolu'nun 'başlıca geçimi hay
vancılığa dayanır. Ailenin 20ı,, 30, 50 veya 100 
hayvanı varsa, her sonbahar bunun 10 tanesi-
nd, 20 taınıesini satarak kişilik ihtiyacını, zahi
resini, üst - başını ve giyeceğini bununla te
min eder. Yani, arz etmek işitiyorum İki, bunun 
dışımda aşağı - yukarı başka bir geliri, ibaşka 
bir servet kaynağı yoktur. Burada tanını da
hi hayvancılığa dayanır; tanmını hâlâ Öküzle 
yapıyor. Bugün bütün Bingöl'ümüzde, 170 bin 
200 bin nüfuslu Bingöl'ümüzde 10 tane traktör 
henüz ımevcut 'değildir. Binaenaleyh, iş (tarıma 
dahi gelse, gene (köylünün yegâne dayanağı 
(hayvanıdır. Bu sebeple; bu hayvanın telef ol
ması veya bu hayvanın hemen çok ucuz olarak 
'elden çıkarılması Doğu içim çok 'elim bir du
rum ifade eder. 

Elt Balık Kurumuna, satınalması emredil
miştir; ama zaten uzak ve yolsuz köylerden;, 
k a n n şiddetle bastırdığı bu mııntıfcadam hayva
nını, Bingöl'de Et ve Ballık Kurumu olmadığı 
için Elâzığ'a kadar getirmesi, .nakletmesi, za
ten başlı başına ağır bir yük ve hat tâ imkân
sız bir durumdur. 

Bu sebeple, bugünlkü Hükümetimizden, bü
tün gücünü bütün kuruluşlarıyla bu mevzua 
teksif etmesini ve alınmış olandan daha güçlü 
bir müdahalede bulunulmasını ben Bingöl Mil
letvekili olarak seçim (bölgem için ve aynı şe-
Ikilde aynı afetin tesiri altımda bulunan komşu 
çevre için de temenni etmekteyim. Yani, yeni' 
Hükümetimizin İM kamadmın da, yani Köy İş
leri ve Tanım bakanlıklanmııı elbirliği ile 'bü
tün güçlerini teksif ederek bu mevzua eğilımele-
rinli ve Bingöl'ün bu olağanüstü durumunu iza

leye çalışmalarını istirham ederim. Zira, bu 
iş yalnız Tanım Bakanlığının işi değildir. Bin
göl'de aynı zamande muazzam bir yol sıkmtı-
sı vardır şu zamanda, bilhassa Ikış ve İkann bas-
tırmasıyle, bununla aynı zamanda Köy İşleri' 
Bakanlığı ilgili bulunmaktadır. Bu diki bakan
lığın bütün .güçleriyle (bu mevzua gereken ehem
miyeti vermelerini tekrar istirham ediyorum. 

.Sayın Bakan'a da tekrar teşekkür eder, bun
dan sanıra alâkalannı daha fazla teksif etme
lerini istirham eder, hepinize saygılar suna-
rum (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
Sayın Nurettin Yılmaz, buradalar mı efen

dim? 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Burada

yım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sorunuz bu so

ruya çok yakın, Bakanın cevabını keındi so
runuz için de yeterli görüyor musunuz? 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Bizim 
başka ilâvelerimiz var ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizin bu soru
ya vereceğiniz cevap da aynı mıdır, değişik 
yönü var mıdır? •< 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sadece 
Mardin'e ast .rakamlan takdim edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

6. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, 
Çalışma Bakanlığı Basın Uzmanı Gökhan Evli-
yaoğlu'na dair sorusu ve Çalı§ma Bakam Önder 
Sav'ın sözlü cevabı (6/11) 

7. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
işçilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — Sayım Çıltınk?.. Burada. 
Sayın Doğan Öztunç ?.. Burada. 
Sayın Çalışma Bakanı burada. 
İki soruyu birlikte (mütalâa edeceğiz efen

dim. 
Şimdi, sorulan okutuyorum efendim. 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son günlerde 'basında, basım uzmanı olarak 

Almanya'da çalışan Gökhan Evliyaioğlu'nun 
türlü 'rezaletlerine ilişkim havadisler yer almak
ta, görevini aşan tutum ve davranış içerisinde 
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bulunduğu bildirildiği. hakle, 'Çallısına Balkanlı-
ğmca adı geçen hakkında her hangi bir işlemi 
yapılmaması karşısında., aşağıda yazılı husus
ların-.sözlü alarak Çalışma Bakanınca cevaplan-
dirılmaiunı talebede ıim. 

Saygılarımla. 12 . 1 . 1974 
Adana .Milletvekili 

Osman Çıtırık 

1. — Çalışma Bakanlığı ile Gökhan Evliya-
oğlu arasında yapılmış bir sözleşme var mıdır? 
Varsa 'bu anlaşmaya fgöre adı geçenin görevi 
nedir' ? 

2. — Yapılan .anlaşmaya göre basın uzmanı 
olan 'bir ikisinin, Çalışıma Başmüşaviri olarak 
dış iinemleketlcre .atanması, Bakanlığınızın 
mevzuatına uygun mudur? 

3. •— G'cMıan Evliyaoğlu'na. yurt dışına çı
karken verilmiş 'bulunan 'Çalışma Başmüşavir-
liği .belgesinin doğru olup olmadığı Bonn IBü-
yiiikelçiliğimizc'e Bakanlığınızdan sorulmuş mu
dur1? Sorulmuş ise Bakanlığınız ne cevap ver
miştir ? 

4. — Ba'sm uzmanı olarak işe alman, Çalış
ma BaiŞmüişaviri olarak Almanya'ya atanan 
'Gökhan Evliyaoğlu'na, 'bu görevinin dışında 
MİT ajanlarının görevi -dahiline giren işleri ta-
kıiıbetmesi için Bakanlığınızca bir talimat veril
miş «inidir? Başkanlığınızca böyle 'bir talimat ve
rilmemiş ise, bu görevleri yapması için 'başka 
'bii' merciden emir almış mıdır? Almış ise mer
ciin adı nedir? 

5. — Alman İSendlkalar Birliğinin Türk - İş'e 
gönderdiği şikâyetnamö doğru mudur? Doğru 
ise görevini kötüye kullanan 'bu uzman- hakkın
da Bakanlığınızca ne gibi işlem yapılması düşü
nülmektedir? 

G. — Almanya'da kalması sakıncalı hale gel
diği anlaşılan adı geçenin Türkiye'ye çağrılma
sı düşünülmekte midir? 

7. —- Adı gecenin Bakanlığınıza tayininde 
'bir usulsüzlük var mıdır? Bu usulsüzlükte ar
kadaşlık veya siyasî kanaat birliğinin .rolü var 
mıdır? 

BAŞKAN" — -.Diğer -soruyu okutuyorum efen-' 
dim. 
• . -ÇALIŞMA BAHANI ÖNDER SAV (Anka
ra) — Diğer soruyu bir başka zaanaıı cevapla
yacağım,. 

BAŞKAN. - — E L endim, hangi gerekçe., ile Sa
yın Bakan? 

•İçtüzüğümüz: bunu iki şeye bağlamış: Birisi, 
«(Millî çlkaalar esası» na başlamış; diğeri de ; 
«Gizli 'Oturumda ancak yapılabilir» demiş. Ha
zırdanız. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER 'SAV (Anika.-
ra) — Hazır değilim. '-Bugün muttali oldum; 
gerekli hazırlığı yapamadım. 

BAŞKAN — O vak.it> ikinci saraçla sizi «Bu
lunmamış» telâkki edebiliriz. 

BEFBT SEZGİN (Çanakkale) — Mehil ve
rirsiniz. 

BAŞKAN — «Yeni muttali oldum» diyor 
Sayın Bakan, bizim de söylediğimiz aynı şey 
efendim. 

'Sayın Öztunç'a ait soru önergesi, Sayın Ba
lkanın isteği üzerine ertelenmiştir. 

'Sayın Bakan, buyurunuz erendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Anka
ra) — 'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Gökhan. Evliyanğlu ile ilgili olmak 
üzere Sayın Çitinle arkadaşımızın önergesini 
dinlediniz. 

Sayın Evliyaoğlu, Çalışma Bakanlığjlmızla 
Bonn Başmüşaviriiğinde görevlendirilmek üze
re 'Basın - Yayın uzmanı olarak 1973 yılı Tem
muz .ayında .görevlendirilmiştir. 30 . 1 . 1974 ta
rikinde (kendisinin gidiş yöntemi ile gönderil
miş olan ıliğcr basın - yayın uzmanlarının ve 
Gökhan Evliyaoğlu'nun 'Söyleşmelerinin 'yenilen
memelerine karar verilmiş ve Şubat 1974 sonu 
itibariyle yurda dönmeleri istenmiştir. 

İmzalanan sözleşmeler iŞubat 1974 tarihine 
kadar geçerli olup, bir ay öncesinden, yenilen
meyeceği, uzatılmayacağı ya da feshedileceği 
bildirilmezse, bir yıl daha geçerli olacak şekil
de düzenlenmiş sözleşmelerdi. 

Bakanlığı devralır almaz bu sözlü soru 
önergesi dolayısıyle bu konuya muttali oklum. 
Bizzat, bu türde olan basın - yayın uzınanla-
rmm dosyalarını teker teker inceleyerek objek
tif bir uygulama yapmaya karar verdim ve 
25 . 9 . 1973 tarih ve Resmî -Gazetenin 14-G6G sa
yılı nüsihasında yayınlanan yönetmeliğin üçün
cü maddesinin hükmüne aykırı olarak yurt dı
şına gönderildiği sonucuna, vardım.. Bu nedenle, 
Gökhan Evliyaoğlu ve onun gidiş yöntemi ile 
gönderilmiş diğer basın - yayın uzmanlarının 
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sözleşmelerimin 'bir yıl daha geçerli olmaması 
için 30 Ocak 1974'tc yıldırım telgraf ve Dışiş
leri Bakanlığının teleksleri aracılığı ile sözleş
melerinin yenilenmeyeceğini kendilerine bildir-
dkn. 

Yönetmelik, «Bir başmüşavklik emrinde uz
manlar (görevlendirilmesi» ne müsait değildir, 
bir başmüşavirlik emrinde bir tek uzmanın 'gö
revlendirilebileceğini âmirdir. İki nedenle^ için
de öökhan Evliya oğlu'iıun da bulunduğu iba-
sın - yayın uzmanlarının yurt dışına gönderilişi, 
hazırlanmış olan yönetmeliğe aykırı bulunmak
ta ildi. 

Bunun da ötesinde, yine bu yönetm;cliğe gö
re, yurt dışına gönderilen basın - yayın uzman
larının yurt dışında bulundukları 'ülkenin dili
ni bilmeleri ya da o ülkede geçerli olabilecek bir 
dili, basın - yayını izleyebilecek •nitelikte konu-
şabilmeleri, anlamaları gerekli idi. 

'Gökhan Evliyaıoğlu'nun dosyasını inceledim. 
Bonn Çalışma LMüşavirliğlndm gelen yazıda 
aynen su ibare var: «Değil dil bilmek, yanına 
tercüman -almadan sakağa daki çıkamamakta
dır» diyor. 

Bunun da ötesinde, ödemede müşkülât çeki
yor Çalışma Bakanlığımız. İM aliye Bakanlığı ve 
Sayıştay ile .bu türdeki basın - yayın uzmanla
rının ücretlerinin ödenmesi konusunda' ihtilâf 
var. 

8 Ocak 1974 tarih ve Maliye Bakanlığının 
«Dış Ödemeler Saymanlığı Müdürlüğü» ibaresi
ni taşıyan bir yazıda aynen şöyle deniyor: «Bi
lindiği üzere, dış ülkelere sözleşmeli olarak bir 
şalısın atanabilmesi için o şahsın mutlaka ya
bancı dıil bilmesi şarttır. 'Halbuki yapılan ata
malarda ve bilhassa tayin: yönetmeliklerinde 
yer. alan Batsın - Yayın Genel Müdürlüğünden 
alınması gereken belge de, yabancı dil bildiği
nin tespit edildiğini «gösterir -mahiyeti taşıma-
yıp; sadece, tayin, edilen saham ifadesine göre 
yabancı dil bildiği ibaresi ile iktifa edildiği an
laşılmıştır. 

Bu durum karşısında ; yapılan atama, ka
nun ve atama yönetmeliklerine aykırı düşeceği 
cihetle, saymanlığımızea ödenecek maaş kanun
suz ödeme sayılacak ve »Sayıştayca zimmet lıük-
'nıolunmasına müncer olacaktır. 

Şimıdikl halde, bu şahısların hurdan böyle 
maaşlarının (kanunî şartların tahakkukuna ka-
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dar) transfer edilmemesi hususunda bugünkü 
tarihli yazı ile Merkez Bankasına, talimat veril
miştir. 

Bu itibarla, çok acele olarak yapılan atama
lardaki vaki noksanlıkların tamamlattırılarak; 
maaş, ücret bordrolarına eklenmek üzere say
manlığımıza gönderilmesi, aksi halde atamala
rın iptali cihetine gidileceğini arz ve rica ede
rim. 

Dış Ödemeler Saymanlık Müdürü» 

Bu da yetmiyor, Maliye Bakanlığı 16 Ocak 
1974 tarihinde ikinci bir yazı gönderiyor. Bu 
yazıda; bahsi geçen belgenin (yani kişinin dil 
bilip bilmediği konusundaki belgenin) yönet
meliğin emrettiği anlamda bir belge olmadığı 
Sayıştaya ihbar 'edilmiş bulunması ve Sayıştay 
tarafından ödemeyi yapacak saymanın dikkati» 
nin çekilmesi karşısında, 1050 sayılı Genel Mu
hasebe Kanununun 13 ncü ve 832 sayılı 'Sayış
tay Kanununun 46 ncı maddelerine göre yapıla
cak ödemelerin kanunlara, tüzüklere ve yönet
meliklere uygun olması zarureti ortaya çıkmak
tadır. 

Bu sebepten, muvakkat'e^ durdurulmuş olan 
ödemelerin yapılabilmesi için ya Genel Muhase
be Kanununun 13 ncü maddesine ıgöre ita âmi
ri tarafından mcisuiiyetin deruhde edilmesi ve
ya yönetmeliğin belirttiği yabancı dil tespit: 
belgelerinin ücret bordrolarına bağlanmak üze
re, Bakanlığın Dış Ödemeler Saymanlık Mü
dürlü ğ üne igö nde r ilere s i ge i ekm ekte di r. 

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica :cderim. 
Maliye B>;kanı 

.Sadık Tekin Müftüoğtu» 

Çalışma Bakanlığına 'Maliye Bakanlığından 
bu yazılar 'geliyor. Zamanın Çalışma Bakanının 
mesuliyet derulh.de etmesi isteniyor. Ben, görev 
aldığımdan bu yana, Gökhan Evliyaıoğlu'nun 
dosyasında ve diğer dosyalarda mesuliyet, de
ruhde edilişine ilişkin bir belgeye rastlamadım. 

dlem kişileri yurt dışına göndereceksiniz, 
hem de onları -yurt 'dışında ücret alalamaları 
gibi sorunla yüzyüze bırakacaksınız. Çalışma 
Bakanlığını devraldığımdan bu yana, yurt dı
şındaki bu tür kişilerin ücret alabilmeleri için 
uğraşmaktayım. ıHenüz 'de meseleyi çi'Lrümlütırş 
değiliz; bu da işin bir başka yönü. 
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İBu durumlar ortadayken, m'evzuaıt dışı iş
lemlerle yurt dışına gönderilmiş 'bulunan Gök
han Evliıyaoğlu'nun bir yıl daha yurt dışında 
kalması usulsüzlüğüne Çalışma (Bakanı olarak 
şemsiye geremezdim, Onun için yurt içime ça
ğırdım. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba

kan. 
Sayın Çıtırık, söz istiyorsunuz. 
'Buyurun, efendim. 

' OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Çalışma Bakanı Sayın Önder- Sav, 'Gökhan 
Evliyaoğlu'na ilişkin dosyayı gerçekten olbjefc-
tif olarak incelemişler. Yüce Meclise, Yüce 
Meclisin aracılığı ile de Türk kamuoyuna ger
çekleri yansıtmışlardır. 

Ancak, Alman kamuoyunun, basının aracılı
ğı ile de Türk kamuoyunun dikkatlerime sunu
lan bâzı hususları Yüce Meclise ^getirmişlerdir. 
Bunları ben Yüce M'eciisse 'beş dakika içerisin
de getireceğim. 

Almanya'dakıi Ford Fafbrifcasmda Türk işçi
lerinin katıldığı Ibir grev olmuştur. Sayın Gök-
han Evliyaoğlu her ne kadar basın uzmanı ola
rak 'alınmışsa da, 'Bonn'da Çalışma Başdanışma
nı olarak çalışıyor: Almanya'da çalışan işçile
rimizin haklarını korumak durumunda olan bir 
kişidir. Ancak, Ford 'Fabrikasında çıkan bu 
grevde falhrika balkonuna çıkarak oradan 'Türk 
işçilerime şöyle hitaibetnıişlerdir: «Bizi kışkırtı
yorlar, komüniföıtler kışkırtıyor, grevi bırakın..» 

Diğer bir olay, Almanya'nın RecikJinıghau-
sen şehrinde vücult bulmuştur. Alman Sendikalar 
.Birliği ile Türk - İş ıberalberce bir eğlence gece
si tertibe tmiştir. Bu geceye Sayın Çalışma Baş
danışmanı da, Başuzmanı da katılmışlardır. 
Bir Türk ses sanatkârı şarkı okumuş, türkü 
söylemiştir. Sayın Uzman, 'bu şarkıcıdan bir 
şaıkı söylemesini istemiştir. Şarkıcı, sıeansda 
kendisine ayrılan zamanın dolduğunu bildire
rek, b'U teklifi .reddetmiştir. Bunun üzerime de; 
«Sen de komünistisin, seni Türkiye'ye sokmaya
cağım» şeklinde konuşmuştur. 

Türk Hariciyesi Almanya'da bir açık otu
rum tertipler. Bu açık oturum, «Alman îş Hu
kuku» üzerindedir. Hariciyemiz de, Almanca-
yı gayet iyi bilen, Alman îş Hukukunu gayet 

iyi ıbilen bir müşaviri konuşmacı olarak görev
lendirmiştir. Konuşmacı kürsüye geldiğinde, 
Sayın Gökhan Evliyaoğlu çılkar gelir; «Ben ko
nuşacağım, sen konuşamazsın, in aşağı!» der. 
Birtakım tatsız olaylar, yumruklaşmalar vıe dö
vüşmeler olur. Neticede araya işçiler girer ve 
olayı yatıştırırlar. 

'BAŞKAN — Sayın Çitırık, bir dakikanızı 
.rica ediyorum. 

Bu bahsettiğimiz olaylar basında çıkmış olay
lar mıdır efendim? 

OSMAN ÇİTIRIK (Devamla) — Evet «fen
dim. 

BAŞKAN — Basına intikal etmiş olaylar 
mıdır ef endim? 

; OSMAN ÇITIRIK »(Devamla) — Bir kısmı 
intikal etmiştir efendim. 

ıBAŞIKAN— ıŞimdi, burada bulunmayan ki
şilerin özel hayatlarıyle de ilgili oluyor klonuş-
•manız; 'görev dışı konularda oluyor. Onun için 
rica 'edeyim, soru önergenizin çerçevesi içeri
sinde konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

OSMAN ÇİTIRIK (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Görüldüğü ve Sayın Çalışma Bakanının da 
söylediği g-iibi; usulsüz olarak atanmıştır. An
cak, Sayın Çalışma (Bakanımızdan «Bu kişinin 
atanmasında arkadaşlık veya siyasî kanaat rol 
oynamış mıdır?» şeklinde sormuştum. Sayın 
Bakanımız bunu nezaketle geçiştirdiler. 

Olaylar göstermektedir ki, bu kişi siyasî 
'kanaat birliği medeniyle atammıştır. Bu kişinin 
atanmasında usulsüzlük vardır. Arkadaşlarım, 
Devlet kadroları siyasî yeniklere arpalık olma 
durumundan, onlara 'birer teselli mükâfatı ol
ma durumundan kesin surette çıkarılmalıdır. 
Her siyasî yeniğe, 'her siyasî mevtaya; mevzu
atlar çiğnenerek böyle yerler bulunursa; iş© 
adara değil de adama iş bulunursa, sonuç böyle 
olur. 

Sayın Çalışma Bakanına, bu şahsın çalışma 
süresini uzatmadığı için teşekkür ediyorum. Bu 
ikisi en kısa zamanda Türkiye'ye dönmelidir. 
Sayın Bakan gereğini yapmıştır, kendilerin© 
tekrar teşekkür ederim. 

Saygıla.nmla. 
HASAiN TıOSYAıLI •(Kastamonu) — Seçile

meyen bir kimseye siyasî mevta denmez. 
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'BAŞKAN — Rica ediyorum, efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yilmaz'ın, 
son aylarda istifa eden savcı ve yargıçlara dair 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz? Bura
da. 

Sayın Adalet Bakanı? Yok. 
8 nnmara'b soru önergesi 'eırtelemımjjştiir efen

dim. 

9. — Mardin Milletvekili Nurettin Yilmaz'ın, 
Güneydoğuda çekilen yem sıkıntısına dair soru
su ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut özal'ın sözlü cevabı (6/14) 

'BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz? Bura
da. 

Sayın Gıda - Tıan-m ve Hayvancılık Bakanı? 
Burada. 

9 numaralı soruyu okutuyorum efendiim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygılarımla arz edeırim. 

21 . 1 . 1974 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Güneydoğu'da yemsizlifc nedeniyle 200 
/milyon lira değerinde hayvan öldüğü, Türk 
Veteırner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Baş
kanlığı raporlarından ve /mahallinde yapılan 
tahkikattan anlaşılmıştır. 

Bu hususta ne gibi tedbirlerin alındığı ve 
bundan sonra alınacağının açıklaniması ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZ AL (Erzurum) — Muhte
rem Balkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Buna benzer bir bagka konu dolayısıylc 
biraz 'evvel huzurlarınızı işgal etmiştim. Bu ba
kımdan, sualin sadece ve özellikle Mardin 
İline ve sayın soru sahibinin ilgilendiği konu
lara aiidolan kısimmı arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi, büyük ölçüde ibir hayvan ölümü 
olduğu ifade edilmektedir. IS omda verilen ra
kam 200 milyon olarak ifade edilmektedir. Bu 

konu devamlı takiıbediliyor. Doğadaki hayvan 
vefiyatı önemli bir konudur. Yalnız, gerek 
'basında, gerekse bazı meslek kuruluşlarının 
beyanlarında çılkan rakamların, kesin tetkik
lerden ziyade (bir nevi) tahminler© dayandığı 
burada ifade etlııne'k isterim. Bu Ibakımdae, ve-
ıri'len 200 milyon rakamı; bizim halen yap
makta olduğumuz, sürekli olarak yapmakta 
olduğumuz çalışmaları temsil .etmemektedir. 

Güneydoğu Anadoluda ve soru sahibinin 
özellikle ilgilendiği bölgede bir kuraklık var
dır; bu kuraklık bu sene çok şiddetli geç-
mişitir. 'Hükümet, 'bu kuraklıkla mevcut im
kânlar içinde mücadele için birtakım tedbir
ler almıştır. Bu tedbirlerden Ibiır kısmı çalış
mıştır, bir kıdmınm çalışması maalesef 'gecik
miştir. Özellikle naikdî olarak yapılan yardım 
kredi müesseselerimin imkânının sınırlı olması 
dolayısıyle gecikmiştir. Bu imkânları, maale
sef daha yeni harekete igeçlr'e'bilmiş durumun
dayız. İlk para gönderilmeSii Ocak ayının sonu
na rastlamaktadır. Mardin'e, temin edilen bu 
200 milyon yardım kredisinden 'göniderülen mik
tarları arz ediyorum efendim : 

Toplaim miktar olarak 10 619 000 lira gön-
derİlmıiştir. Veyalıut yoldadır; her halûkâjrda 
bir hafta içinda-bu paranın tamamı oraya ulaş
mış olacaktır. Bu paramın 6 milyonluk kıs
mı yem kredisi; 4,5 milyon civarındaki kısmı 
da yemeklik kredisi olarak talhsis edilmiştir. 
Bu krediden, diğer bütün vilâyetlerde olduğu 
gibi bu Vilâyetimizde de (borcu olsa dahi) 
herhangi Hv ilâve teminat gösterilmeden! fay-
dalanılabilmesi için ilgili kuruluışlanmıza ta
limatlar verilmiştir. 

Biraz evvel ifade ettiğim :g:bi, kuraklık 
tamamen, yağışların umulandan çok az olma
sındandır ve verimler büyük ölçüde düşmüş
tür. Türkiye'nin imkânları bu bölgeye ilâve 
yem vermeye zorlanmıştır; bunun içinde en 
müessir vasıta olarak ucuz nakliye ve temi
natsız 'kredi imkânları sağlanmıştır. Fakat iti
raf edelim ki, bu .gibi tedbirlerin tbu büyük ku
raklık afetini tamamen ortadan kaldırdığı veya 
yendiğini ifade >etmek durumunda değiliz. 

Yapılacak iş ; uzun vâdede (demin de arz 
ettiğim gibi) bu gibi büyük tabiî afetlere 
karşı bölgeyi koruyacak teknik, ekonomik ve 
daha geniş ölçüde ısosyo - ekonomik birtakım 
tedbirlerin alınmasıdır. 
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Sayın Balkan), benlin arzım bu kadar. 
Yüce Me'elisi hürmetle selâmlıyoram. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba

kan. 
Sayın Yılmaz, (buyurun efendilin. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 

Ülkemizin ve bilhassa Güney ve Güneydo-
ğıı'inun başlıca gelir kaynağı olan ve1 ekonomi
mize olumlu yönden büyük katkıları bulunan 
(hayvancılığın yok olma temiilkesiyle karşı kar
şıya bulunduğu, mahallinden gelen haberler
den ve özeülilMe1 Türik. Veteriner Hekimleri Bin
liği Merkez Konseyi Başkanlığınım raporla
rın d an an lası i mı ş bul un m aıkt adı r. 

Hayvan sahipleri yok pahasına satabildiği 
hayvanlarını satmış; yemsizlikten kefmiik ve 
deri haline gelen eldeki hayvanlar ıis<e (et ola-
raik hiçbir değeır ifade edem'eyee'efc derecede) 
alıcı bulamaz hale 'gelmiştir. 

Hayvan beslemesi yönünden hiçbir değer 
ifade etmeyen samanım kilosu 125 kuruş, arpa
nın kilosu is>e '225 kuruşa y ilkselim iştir. Hayvan 
sahipleri köylüler büyük güçlükler içerisinde 
(kalmıştır. Açlık nedeniyle iskelet haline gel-
ımlş olan kayvanlar, basit enfeksiyonlar halin
deki hastalıklara kile tahamımül edemeyeccfc-
Te,inden ölenler artmakta, gebe hayvanlar gı
dasızlıktan yavru atmakta, doğan kuzu ve 
buzağılar analarından yeteri kadar süt ala
mamakta ve1 ölüm nispeti daha da arlmakta
dır. 

İSayın, a.kadaşlar, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgesi, saihiiboldıığu topralk ve arazi 
şartlan nedeniyle büyük bir üretim potansi
yeline sahiptir. Bu potansiyelin tarım ve hay
vancılık faaliyetieni yönünde kaııalize e dil
im esi Türkiye'nin im i ili 'beslenmesine olduğu 
ıgiki, ihraç yol uy] e millî ekonomimize1 de bü-
yülk ölçüde katkıda bulunacak nitelik taşı
maktadır. 

Bölge hayvancılığının geliştirilmesi için 
öncelikle, tabiat ve iklime bağlı faktörlerin kont
rol alıtna alınması gerekmektedir Böylece, bir
kaç yılda basgösteren kuraldık afetinden hay
vanlarımız kurtulmuş olacaklardır. 

Değerli laikadaşlarım, açlık probleminin çö-
zii-ıiü için aşağıla (kısaca sıraladığım tedbir
ler (konulduğu takdirde umarım ki, bölgenin 

, 12 . 2 . 1974 O : 1 

başlıca gelir (kaynağı dlam hayvancılık, bölge 
halkımız için taşınması son derede güç bir, yük 
olmaktan' çıkacak; geri kalimiş bölgenin ve do-
layısıyic Tüıkiye'miızin ekonomik gücüne kat
kıları olacaktır. 

Türkiye'de, küspenin Ibol miktarda üreti-
ıminc çalışılmalı ve üretilen küspenin hayvan 
yeminde kullanılması temiınâ yoluna gidilmeli. 

Sayın arkadaşlar, bir 'kilogramı küspenin 
hayvan beslemede değeri üç kilogram arpaya 
ıbedeldir. Halbuki biz, küspeyi 3 liradan ihra-
eodıiyonız; arpayı ise 825 kuruşa (liimian tesli
mi) itihal ediyoruz. 

Yılda 650 000 ton civarında ürettiğimiz 
küspenin 400 '000 tonuna yakm kısmım biz, 
Devitil ola; ak iftira cediyoruz. Bunun önüne ge
çilmesi ve 'küspenin hayvan yeminde kulla-
mlaıasıcıa çalışılmalıdır. 

Daha evvelki tatıbikatlarcla bu böl
gede her ile ayda 150 ton arpa tah
sis ediliyormuş. Sadece Mardin İlinden bahse
deyim ; Mardin İlinde, resmî kayıtlara göre 
küçükbaş hayvan sayısı 1 272 000 dir. Büyük
baş hayvan sayısı ise ortalamıa 250 bin civa
rındadır. Her hayvanıa1 düşen arpa miktarı 
günlük 4 gram oluyor. Hayvanlarımızın bes
lenme yetersizliğinin, bu gülünç rakamla an
laşıldığını tahmin ediyorum. Küspe, arpa ve 
(benleri kesif yem ile kuru ot, kuru yon&a, sa
lman gibi yemleıin; değer fiyatına, Toprak 
Mahsulleri Ofisi veya Ziraî Donatım kurum
larınca ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması 
yoluna gidilmelidir ve hayvan sahibi köylü
lere zamanında dağıtımımın kimim olunması 
gerekir. Hayvan sahiplerinin hayvancılık bil
gisiyle donatılması bakımımdan eğilimlerinin 
temini yoluma gidilmelidir. 

İSayın 'aıkadaşlar, hayvancılığın tarım ge
lirleri içindeki payı % 35 olımas^ma rağmen, 
tahsis edilen kredi ancak % 2,5 tur. Bu öner
gemi verdiğimi 21 . 1 . 1974 tarihine kadar 
Güneydoğuya ve özellikle Mardin'e tek kuruş 
tahsis ed'ilmOş değildi. Sayın Bakanın bura
daki aç klaması da, 30 Ocaktan' sonra bu tah
sisatın ve yardımım .gönderildiği merke'ziııde1 

id i . 
Talebimiz, memkket içıln 'büyük bir gelir 

kaynağı olan hayvancılık yönünden, yeni Hü-
kıkmcün pro'grrnı:ın|:la vaat ettiği sözleri yerine1 
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getirmesi ve çok acil olarak gerekli tedbirleri 
almasıdır. 

Beni dinlediğiniz için sizlere ve Sayın Baş
kana saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl
maz. 

• 10. —• 'Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
ağır ceza mahkemelerine dair sorusu ve Adalet 
Bakam Şevket Kazan'm sözlü cevabı. (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz?... Burada. Sa
yın Adalet Bakanı ?... Burada. 

Soruyu okutuyorum. 
19 . 1 . 1974 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan sözlü (olarak cevaplandıri'lmasma delâlet
lerinizi arz ve rica 'ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

Türkiye'de adlî kaza görevini gören kaç 
ağır ceza mahkemesi vardır? 

Bu ağır ceza 'mahkemelerinin kaçı tmürettep 
ağır oeza mahkemesidir1? 

Adaletti vatandaşın ayağına "götürmek esas 
olduğuna göre, vatandaşı sosyal ve adlî huzu
ra kavuşturmak yönünden ımürettep ağır ceza 
mahkemelerinin müstakil ağır ceza mahkemele
rine dönüştürülmesi mevzuunda Bakanlığınızın 
eğilimi nedir? 

Bu mevzuda ne >gibi hazırlığınız mevcuttur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, .buyurunuz efen
dim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri: 

Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz tara
fından sorulan, «Türkiye'de adlî kaza görevini 
gören kaç 'ağır oeza mahkemesi vardır?» toonu-
isunldaki soruya cevap arz etmeye gelmiş bulu
nuyorum. 

Türkiye'de halen 116 yerde 139 ağır ceza 
mahkemesi mevcut .bulunmaktadır. Bunun ya
nında 'ayrıca, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, 
Adana ve Diyarbakır il merkezlerinde 5 adet 
Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş bulun
maktadır. 

Sayın Oğuz, «Bu ağır ceza mahkemelerinin 
kaçı mürettep ağır ceza mahkemesidir?» diye 
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soruyorlar. Yapılan incelemeler neticesinde; 
ağır ceza mahkemelerinden 78 yerdeki ağır ce
za mahkemelerinin 101 adedinin müstakil ola
rak - Ibir başkan ve iki üyeden müteşekkil du
rumda - çalıştıkları; 38 yerdeki ıağır ceza mah
kemelerinin ise mürettep durumda oldukları - k i 
Hınıs ve Gürün gibi yerlerde - .ortaya çıkmış bu
lunuyor. 

Malûmunuz olduğu veçhile; mürettep mah
kemeler, o yere tayin edilen hâkimin, hukuk 
ve oeza hâlkiımi ile birleşmesi neticesinde orada 
'müstakil bir :ağır ceza mahkemesinin kurula
maması hallerinde, memldketimjizde uygulan
makta >olan bir yoldur. 

Sayın Oğuz; «Bu 'ağır ceza mahkemelerin
den mürettep olanlarının, müstakil ağır ceza 
mahkemeleri haline döndürülmesi için, Adalet 
Bakanlığınca bir çalışma yapılıyor mu, yapıl
mıyor mu?» diye soruyorlar. 

Şüphesiz ki, bu konuda Adalet Bakanlığın
ca çalışmalar yapılmaktadır. Gayemiz, bütün 
ağır ceza mahkemelerinin müstakil hale gelme
sidir; temennimiz budur. Ama, bunun gerçek
leş ehilmesi. için birtakım imkânlara sahibolmak 
lâzımdır. Gerek çevrelerin iş durumu, gerek hâ
kimlerin ve Cumhuriyet savcılarının kadrola
rında günden güne .artan boşalmalar ve kâtip 
kadrolarındaki .noksanlıklar; mürettep ağır ce
za mahkemelerinin süratle müstakil ıağır ceza 
ımahkemeleri haline getirilmesine şüphesiz im
kân bırakmamaktadır. Bununla 'beraber, ilk 
fırsatta müstakil hale getirilecek olan ağır ce
za mahkemeleri arasında, - Sayın Oğuz'un Mar
din Milletvekili olduğunu nazarı dikkate almak 
suretiyle - Midyat'taki mürettep ağır ceza mah
kemesini gösterebiliriz. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Talât Oğuz; buyurunuz efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım,; 
Sayın Adliye Bakanına sözlü soruma ver

miş oldukları cevap dolayısıyle şükranlarımı 
arz etmeyi bir vecibe addederim. 

Bugün her yerde söyleriz: «Mülkün temeli 
adalettir. Türk hâkimi bağımsızdır.» Fakat, 
Türk hâkimine adaletin tecelli etmesi babında, 
hak ve adaletin tevzii yönünde yüklenilen me-
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suliyeıtin karşılığı olarak, maalesef gerekli ola
nağın tanınmaraasınm üzüntüsü ve İstırabı için
deyiz. 

Bugün Sayın Bakan Yüce Meclisin huzurun
da dnruımu ara ettiler; Türkiye'de mûrettep 
ağır ceza mahkemelerinin yekûnunu de açık
ladılar. Bugün, mürettep «ağır ceza mahkeme
leri,. müstakil ağır ceza mahkemeleri gilbi, ada
letin tevzii yönümde, ıgerefcli sürati ve emniyeti 
gösterememektedirler. Adaleti vatandaşın aya
ğına götürmek esas kural olduğuna ve hukuk 
devletinde de hu nizamı müdafaa ettiğimize gö
re, Türkiye'nin her yerinde müstakil ağır ceza 
mahkemeleri kurmanın imkânını vermemiz ikti
za eder. 

Bugün, Türk mahkemelerine, bir yılda 
2 100 000 dava dosyası intikal etmektedir ve 
Türk mahkemelerinde vazife gören bir hâkim 
9 vazifeyi birden görmekte ve "bu 9 işin mesu
liyetini deruhde etmektedir. Halen Türkiye'de 
mevcut 2 956 hâkimlik kadrosunun % 20'si ta-
nırmen boş bulunmaktadır. 

••Meseleyi adlî kurallar açısından ve mem
leketin sosyal dönümü yönünden açmak ve hal
lenmek iktiza öder. 

Şimdi, mürettep ağır ceza mahkemelerinin 
durumuna değinmek istiyorum. Müretltep ağır 
ceza mahkemelerinden murat; müstakil ağır 
ceza mahkemesi olmayıp 'ta, orada vazife gören 
sulh hâkiminin, sor'gu hâkıimıindn, vazifesinin 
bitimi halinde, müstakil ağır ceza mahkemesi
ne girip, görev ifa etmesi demektir. Bu dâ
hi, hazı zamanlarda, davaların hukukî ve fii
lî sebeplerle başka yere gitmesine olanak ha
zırlar. Bu durum da, vatandaşın aleyhine bir 
kuralın yaratılmasını ica'bettirir 'ki; adaletin 
tecellisi bakımımdan bunu doğru »bulmamak
tayız. 

Reniiım, ysni Hükümetten ve yeni Hüküme
tin Adliye Bakanından istirhamım şu olacak
tır. 

Adaletin süratle, emniyetle vatandaşın aya
ğına götürülmesi ba'bında; hâkimlere, Türk 
sosyal hayatı açışımdan tanınması iteabeden 
Ibütün" olanakların tanınması gerektiği kanı
sını taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarıım; 'bugün Türkiye' 
d'e, maddî olanaklar yüzümden istifa veya emek
li ölmek suretiyle meslekten ayrılan hâkim 

I adedi çoğalmaktadır. Biz, Türk hâkiminin ba-
I ğımısız olarak, adaleti kanıunlaıra ve nizamla-
I ra uygun olarak, Anayasanın kendisine ver-
I imiş olduğu kurallar içerisinde ifa etmesinin 
I huzuru içerisindeyiz. Bugün İngiltere'de bir 
I İngiliz hâkimine sınırsız çek verilmiştir. Ama, 

hu sınırsız çeki bir İngiliz hâkiminin (bugüne 
I kadar suiistimal lettiği ide görülmemiştİT. Biz 
I bu olanağın, - İngiliz hâkiminden daha fazla 
I olarak - bu memlekette adaletin tecellisi ba.-

hında, hayatını, varlığını veren Türk hâkimi
ne tanınmasını arzu öderiz İki; adalet ve hak 

I tecelli letsiin; Anayasa kuralı daima teessüs 'et
sin ve hukuk prensipleri açısından Ibu mıemle-

I kete imal olacak bir hukuk düzemi kurulsun. 
I Maruzatım bundan ibarettir. 
I Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teş'ekkür ederim Sayın Oğuz. 

11. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
I boykota katılıp ceza alan öğretmenlere dair Mil-
I lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) 

I BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 
Soru sahibi İçel Millet vekilli Sayın Süley

man Şimşek i . . Yok. İlgili Sayın Millî Eğitim 
I Bakamı buradalar. 
I Soru önergesi, hir defaya mahsus olarak er-
I telenmişftir. 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
I ner'in, Bakanlar Kurulu kararıyle 15 Ekim 1973 
I tarihinden sonra tâyin edilenlere dair Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/18) 

BAŞKAN —• Diğer soruya geçiyoruz. Sayın 
Çaneri yoklar. 

Bu soruyu Başbakan adına cevaplandıra
cak sayın Hükümet üyesi?... 

I DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Ben cevaplandıracağım. 

BAŞKAN —Soru önergesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

13. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevil-
gen'in, üniversite ve yüksek okullara alınan öğ
rencilere dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mus
tafa tfstünrağhn sözlü cevabı (6/19) 

14. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'm, Tunceli ili ve ilçelerindeki öğretmen sı
kıntısına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mus-

( tafa Üstündağ'm sözlü cevabı (6/22) 
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BAŞKAN — İSayın Gündüz Sewlgem?... Bu
radalar.. 

Sayın ıSüleym an Yıldı ram. ?... Buradala r. 
İSayın Millî Eğitim Balkanı?... Buradalar. 
Soru önergelerini okutuyorum. 

22 . 1 . 1074 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayım Millî Eğittim 

Bakanı taraflından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda delâletlerinizi saygılarum'la arz 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz iSeviligen 

'1. ,1972 •- 1973 ders yılımda lise ve dengi 
okullardan mezun olan talelbe adedi nedir? 

2. T973 - 1974 ders yılında Türkiye'deki 
üniversite ve yüksek okullara alınan talelbe ade
di nedir? 

3. 19164 yılından beri istanbul'da öğrenime 
devaım eden ve bina, dershane, lâboratuvar işıga'l 
ettiği yer ve tevsi imkânları bakımımdan em
sallerimden üstün olan malî imkânları ve öğre
tim kadrosu bakımımdan da emsallerinden da
ha mükemmel .olan DMJMjA'ne bağlı Işık Mü
hendislik Yüksek Okuluna evvelki senelerde 
kaç talebe alınmıiş, bu seme kaç -talebe alınmış
tır? 

4. Bu, ders yılımda mezkûr okula talelbe 
alınmamışsa ne sebepten 'alınmamıştır? 

5. Birkaç yıldır bu okula talelbe alınma
yışımın selbefoi olarak, umumiyetle milliyetçi 
(gençlerin yetişmesi dolayısıyle okulu 'kapatmak 
gayreti1 'mü, yoksa tesislerin eski sahibime iade
sini 'temin etmek için vakıf şartları ortadan 
kalklsun diye elkulu kapatmak gayreti mi ağır-
lık teşkil etmektedir?. 

(Millet Meclisi Bıaşkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

lkanı tararfmdam sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı rica ederdim. 

«Saygılarımla. 
(24 . 1 . 1<974 

Süleyman Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Sora : Tunceli Lisesi ve bu ile bağlı ilçe
lerdeki lise ve ortaokullarda son derece öğ
retmen sıkıntısı çekilimekltedir. Gelir kaynak
ları kısa olan alimizde, tüm ümiltlerini 'eğitime J 
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(bağlayan halkımızın ve eğitim çağındaki genç
lerimizin öğretmemsizliği hdçlbir mâzerelt ile 
izah edilemez. Anayasamızda yer alam «Eğitim
de eşitlik» kuralı »bu ilimiz için siöz konusu ola-
mıaz. Üniversite giriş sınavlarına diğer bütün 
lise mezunları ile e§it 'olarak katılan Tunceli 
ili ve ilçe liseleri 'mezunlarının, diğer liseler 
ıgilbi öğretmem, .araç ve gereçlerle donatılma-
sı halinde .ancak, «Eğitimde eşitlik» kuralım
dan söz "edilebilir. Fakat, şu anda me öğretmem 
(bakımından me de araç bakımından, değil eşit
lik, ibir benzerlik bile görmek mümkün değil
dir. 

Durum böyle iiken ilgili Bakanlığa yapılan 
öğretmen talelbi menfi karşılanmaktadır. Kal
dı ki, modern öğretim yapan Tunceli Lise
sinde Kimya dersi son sınıflarda okultnlm.ası-
na rağmen bu lisede bugüne dek, hir kimya 
öğretmeni tayin edilmemiştir. 

Ayrıca, kendi branş derslerindin yanında 
diğer dersıleri de takviye eden 'Tuncelili öğ
retmenlerin1, sübjektif Ibâzı nedenlerle tayibi 
yapılmaktadır. 

1. Bir yıl içinde Tunceli Lisesinde bulu
nan öğretmenlerden kaç tanesinin naklinin 
diğer yerlere yapıldığını, 

ı2. Yapılan bu nakillerim yerine yenisinin 
yapılıp yapılmadığınım, yemi atanma yapıldı 
sse kaç tanedir 

3. 'Tunceli Lisesinden bir yıl içinde nak
ledilen bu öğretmenlerim nakil konusunda bir 
talepleri! olmadığıma göre nakil selbepleri var 
mıdır? 

4. Suçlu olduğu için nakli. yapılan öğret
men var mıdır? Varsa bu suçtan dolayı adlî ma
kamların da kloğuşturma yapması için bir giri
şlimde bulunmuş mudur? 

BAŞKAN —Millî Eğitim Bakanı Sayın Üs-
tündağ, buyurunuz. 

MltLLÎ EĞİTİM BIAKANI MUSTAJ^A ÜS-
TÜGSDDlAĞ (Konya) — Sayım İBaşkam, sayım mil-
letJvekilleıri; 

Manisa Mjilletivekili Sayın Gündüz iSevil-
.gen'in, «Üniversite ve yükseik okullara almam 
Öğrencilere ıdadr» verdiği sözlü soru önerge-* 
lerime cevabımı arz ediyorum. 

119172 - 1978 öğretini yılımda 77 734 öğren
ci, lise ve demgi ortadereeeli okullardan me
zun olmuştur. Ancak üniversitede branş de1-
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ğişltirmek için üniversite imtihanın» giren öğ
rencilerle, geçen yıllardan kalan ve tekrar üni
versite imtihanıma giren öğrenciler toplamı 
İlik imtihanda 140 binin üzerinde, (iBildiğiniz gi-
Ibıi ümtihan tekrar .edildi) ikinci imtihanda da 
119 binin üzerinde idi. 

1973 - 1974 yılında üniversitelerimize 15 922, 
akademi ve yüksek okullara da 21 029 olmak 
üzere, toplam 36 951 öğrenci kontenjanı ayrıl
mış, 'kayıtlar bu kontenjanlar üzerinden ger
çekleştirilmiştir. 

Sayın sora sahibi milletvekili arkadaşımın 
«îîstanlbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka-
demüsindeiki Işık Mühendislik Okulu» konusun
da sorduğu sloruyu, soruş açısından tetkik et-
Itiriyorum. Henüz, soruyu aldığımdan bu yana, 
yeterli cevapları alamadım. Konunun üzerinde 
dikkatle duracağum. 

iSayın Gündüz Sevilgen'in sorularına olan 
eevalbım bu kadardrı. 

Sayın Başkan, ikinci soruya cevaplarımı arz 
edeyim mil . . 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. Şimdi, bu 
•birinci soruyu cevaplandırmış oluyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) —• Evet, cevaplandırmış 
oluyorum. 

BAŞKAN — Cevaplandırmış oluyorsunuz; 
peki efendim, buyurunuz, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUlSTÂRA ÜS. 
TÜNDAĞ (Devamla) —• İkinci soruya geçiyo
rum . 

Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman Yıldı
rım'in, «Tunceli ili ve ilçeleri ortaokul ve lise
lerindeki öğretmen sıkıntısına dair» verdiği söz
lü soruya cevap arz etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde orta öğ
retim seviyesinin bazı kollarında büyük çap
ta öğretmen ihtiyacı içerisindeyiz. Şu anda, 
(Özellikle fen (kolları, yabancı dil kolları ve iş, 
beden eğitimi kolları ağırlık kazanarak) 10 ibi-
ne yakın öğretmenin ihtiyacı içerisindeyiz. 

Bakanlık görevine 'başladığım günlerde, 
117 ııci dönemden askerlik dönüşü yapan ve 
çeşitli branşlardan, 277 öğretmen atanmak 
için müracaat etmiştir. Bunlardan medburi hiz
metli 14 öğretmenin kur 'a ile, geriye kalan 268, 
öğretmenin eş ve diğer mazeretleri dikkate alı
narak, 20'si yönetici olmak üzere, dilekleri is

tikametinde İhtiyaçlı yerlere atanmaları ya
pılmıştır. Kabul edenlere 1 Şubat 1974 tarihin
den itdjbaren göreve başlama yazıları verilmiş
tir. Bazılarının kararnameleri imza safhasın
dadır. 

önümüzde, orta öğrettim düzeyinde öğret
men silkintisi kendisini gösternıeıktediir. Sürat
le bu ihtiyaçlarımızı giderme yönünde tedbir 
almamız gereği vardır. Arkadaşımızın da so
rusu (bu listikâmelttedir. Yalnız, Tunceli'de de
ğil, memleketin pek çok yreinde (bu ihtiyaç bi
zi zorlamaktadır. Diğer yönü ile, /hepimizin bil
diği gfiıbi, onib inlere e öğrenci üniversiteye glire-
ımedikleri İçin beklemektedir. Fizik kapasitele
rimiz, okullanımi'z mevcuttur, gece öğrenimi 
yapma imkânlarımız vardır. Yeterli tıeıd'blirler 
alınarak kusa zamanda bu ihtiyaçlara cevap 
verme olanağımız mevcuttur. Önümüzdeki ders 
yulı ile birilikte bu adımlar atılacaktır. 

Arkadaşımızın, «Kendi filinden, 1978 - 1974 
öğretim yılı içinden kaç öğretmen alındığı!» ko
nusundaki sorusuna gelince: 15 öğretin enlin nak
li yapılmıştır. Bu 15 öğretmenin nakline 'karşı
lık yaklaşık olarak ayni miktar öğretmen de 
Tunceli'ye verilmiştir. 

Bu 'tayinlerden bazıları öğretmenlerin iste
ği ile, bazılarının tayinleri de istekleri dışında 
yapılmıştır. İstek dışında yapılan tayinler gö
reve 'başladığını günden bu yana dikkatle ince
lettirilerek durdurulmuştur. Gerekirse öğret
menler eski görevlerine iade edileceklerdir. 

imkânlar nispetinde öğretmen İhtiyacımızı 
Millî Eğitim Bakanlığı karşılamaya çalışmak
tadır. İhtiyaç büyüktür, eldeki imkân azdır. Bu
nu arkadaşlarımın takdirlerine sunar, heplini<-
ze saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Sevilgen söz hakkınızı kullanacaksı
nız; buyurun efendim. 

Sayın Sevülgen süreniz beş dakikadır efen
dim. 

GÜNDÜZ SEİVİLGEN (Manisa) — Muhte
rem Başkan, Yüre Meclisimizin değerli üyele
r i ; 

Önce, göreve başlar başlamaz, ayağının to
zu üle huzurlarınıza gelerek, bu sözlü soru öner
geme verdikleri cevabî malûmat dolayisıyle, 
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'biraz noksan ıda olsa, Sayın Bakan arkadaşıma 
(teşekkürlerimi arz etmeyi vazife sayıyorum. 

Önergemiz yeni Hükümet teşekkül etmeden 
evvel verilmişti ve aslında şimalin muhatabı es
ki Hükümet ve ©ski MJiillî Eğitim Bakanı idi. 

Kanaatlime göre, evvelki Hükümetin bir yan
lış tatbikatını ortaya koyarak, yeni Hüküme
tin de aynı yanılgıya düşmemesini temni için 
söz almış bulunuyorum. Maksadımız Mir hadi
seyi tespittir. 

(Sayın Bakan arkadaşımın verdiğıi malûma
ta göre, 1972 - 1973 ders yılında 77 700 civa
rında otlan İse ve dengi okul mezununun, an
cak bu ders yılında 36 900 civarındakine yük
sek' tahsil yapma imkânı sağlanmıştır. Buna 
göre, geride 40 binden fazla vatan evlâdının 
dışarıda kalması gübi 'bir durum aşikâr olarak 
oıltıada görülmektedir. 

Hal böyle iken, 1964 yılından beni önce özel 
dkul olarak, sonra 1'969'da valkıf haline getiri
len, blilâhara da devletleştirildilkten sonra Is-
tanlbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisine bağlı olarak faaliyette bulunan 'bir 
yüksek okula, geçmiş dlktJidarlar döneminde, 
üç senedir adeta kapanmıaya terk edilireesi-
ne, talebe alınmadığum istiilhlbar etmiş bulu
nuyorum. 

Bir tarafta 40 binden fazla vaitan evlâdı dı
şarıda kalacak, öbür tarafta da 'bir yüksek 
dkul kapanmaya terkedilecek. Bu akıl alır bir 
şey değildir. 

Mezkûr okul, 13 dönümlük bür arazi üze
rine kurulmuştur. Bir 'büyük bina ile; 13 dersa-
ne, spor salonu, kütüphane, konferans salonu, 
okuma salonları, hidrolik, fizik, topoıgradya, 
zemin mekaniği, yapı malzemesi, makine, elek
trik ve ölçme lâ'boratuvarlarını ihtriiva etımek-
tediir. Bu özelliklerine ilâveten, ulaşım imkân
ları, işgal ettiiği mevki, maddî imkânlar, öğre
tini kadrosu da nazarı alınırsa 'emsallerinden 
çok üstün vasıflara sahiptir bu Işık Mühen
dislik Okulu. Ancak (bunlara rağmen, 3 sene
dir bu dkula talebe alınmamasının selbdbi an
laşır (bir şey değildir. 

Kuruluşundan (bugüne kadar vatanperver, 
kanun ve nizamlara saygılı, millî değerlere bağ
lı gençler yetiştiren bu müessese aeaJba ibu hü
viyetinden dolayı cezalandırılmak mı isten
mektedir? Yoksa, vakıf şartları ortadan kalk-
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sın da binası eski sahibine iade edilsin sionrafkd 
incelemelerinden' sonra, 'Sayın Balkanımız ta
raflından teferruatı ile yüksek huzurlarınıza 
getirilmesini öneımle istirham edeceğim. 
Hepinizi hürmetlerimi arz ederim. (M. S. P. ve 

C. H. P. 'srralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Se-

vilgen. 
Sayın Yıldırım siz de söz hakkınızı kulla

nacaksınız ; buyurun efendim. 
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 

Başkan, saygı değer milletvekilleri; 
Sözlü soru önergeme cevap veren Sayın 

Millî Eğitim Bakanı Üstündağ'a şükranlarımı 
arz ederim. 

Bendeniz, sözlü soru önergemi, 24,. 1 . ÜJ974 
(tarihinde ve geçen Hükümet zamanında vermiş 
(bulunmaktayım. Bu önergemi Sayın Üstündağ 
detaylı olarak cevaplandırmıştır. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Tunceli, liktisa-
den geri kalmış 'illerin belki de en önde gele
nidir. İlimiz, gelmiş geçmiş iktidarlar tarafın
dan, eğitim öakumından da gerfi bırakılmıştır. 
Tunceli halkı fakirdir, hiçbir iktisadî olanağı 
yoktur, bütün ümidini eğitime bağlamıştır. Kal-
dıki, Sayın Üstündağ%ı da iarz ettiği gibi, bir 
yıl içinde 15 öğretmen nakli yapılmıştır, bun
ların çoğunun nakilleri istekleri olmadığı hal
de, sayın geçen Bakan zamanında, gerekçesiz 
ve sübjektif olarak yapılmıştır. Yeni Millî Eği
tim Bakanı Sayın Üstiindağ'dan listlirhamumız; 
gerek araç ve gereç b-akımından ve gerekse öğ
retmen sıkıntısı bakımından ilimizde sıkıntı
sı hissedilen bu durumları 'gidermesidir. Say
gılarımı arz 6der, hepinizi sayı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl
dırım. 

15. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, TJr-
fa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen 
olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/24). 

BAŞKAN — Sayın Celâl Paydaş?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakakanıl . . Yok. 

Soru önergesi1 ertelenmiş/tir. 

16. — Muş Milletvekili A. Hamdı Çelebi'nin, 
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu İllerine kurak
lık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/9) 
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BAŞKAN — Sayın A. Hamdi Çelefbül. Yok
lar. Soruyu, Başibafcan adına .Sayım Gıda ~;Tarıım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal cıevaplan1-
ıdıraoaiklar idi; kendjilerd 'buradalar. 

iSoru sahilhi burada Ibullunmadıkların için s'o-
TU önergesi 'bir defaya mahsus olmalk üzere er-
Itefenımiştir. 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
m, Güneydoğu bölgemizdeki mayın tarlalarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

BAŞKAN —. Gündemin 11 nci sırasında yer 
olan sıoru ömergesinü Sayın Barbakan adına aoa-
ıba hangi Balkan cevaplandıracak efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Ben cevaplandıracağıım efem-
dliım. 

BAŞKAN — Sayım Birler cevaplandi'raoafc-
lar. 

Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma, 
Aşağıdaki sorumum iSayım Barbakandan sözlü 

olaralk cevaplandırılmasına aracılığımızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
22 . 1 . \WM 

Mardlin Milletvekilli 
;Nurelttm Yılmaz 

Soru : 
Mayın tarlalarında parçalanarak yılida yüz

lerce aile ocağımım sıönmesıime, vatamıda.§lammızın 
sakat kalmasıina selbelbolan Güneydoğudaiki ıma-
yın tarlalarının ekonomlimize olumlu Ikaitkıda 
Ibulunması yönünde kaldırılmasınım düşünülüp 
Idüşünülm'ediğıindn ceıvaplamdıriılmaisını, 

BAŞKAN —• iSalyıtn Bıakam, 'buyurunuz' ef em-
d'im. 

DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokalt) —• Sayım Başkan, ısayım imillelfcve-
fcillteri; Mardin Milletvekili .Sayım Nmrettiin 
Yılmaz'ım sorusuna Başibaikan adıma oelbalbımı-
zı arz ediyorum.., 

Hüiküm'elt Proigraimmm 9 ncu sayfasında ay-
m'ön «Güney sınırlammızdaikd mıayımlanımış saha-
larm kaçakçılığı önleyecek: sosyal, elbomoımik, 
kültürel ve başka tedbirler getirilerek mayun!-
lardan arınması ve tarım içim fcuıllanalması im-
Ikânları aranacaktır» derilnıektedlir. Hükümeti

miz, Yüce Meclisin tasvibime mazhar olan Prog
ramındaki Ibu amlayış içerisinde (imikânları araş
tırma ve gerekli tedbirleri alma, dolayısiyle so-
muca ulaşıma çalışmalarına başlamıştır. 

Arz eder, saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşetekür ederim .Sayın Baikan. 
(Sayın Yılmaz, buyurunuz efemdiim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar, Hükümetin Güney
doğudaki mayınları kaldıracağına ve o sahaları 
tarımsal saha haline getireceğine dair taahhüdü 
tüm halkımızı sevindirmiştir elbet. Umutları yi
tirilmiş bulunan fakir halkımıza umut vermiştir. 
Bu nedenle bir milletvekili olarak Hükümete 
şükranlarımı sunarım. 

Sayın arkadaşlar, Güneydoğuda kaçakçılığı 
karın tokluğuna, aç, perişan ve yaşantıları se
falet içerisinde geçen zavallı köylü yapmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanızı 
rica ediyorum; 

İçtüzüğümüzün ilgili maddesi, sayın bakan
lara yöneltilen sorulara karşı aldığınız cevap
lar şayet sizin bölgenizden, sorunuzla ilgili hu
sus hakkında aldığınız özel bilgilere aykırı ise 
size söz hakkı tanıyor. 

Sayın Bakan, Yüce Meclisin güvenoyuna 
mazhar olan Hükümet Programı gereğince bu 
konu üzerinde Hükümetin çalışacağını ve kısa 
zamanda da gereklerini yerine getireceğini ifade 
etti. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Neleri' 
yapmaları lâzım geldiğini söylüyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, İçtüzüğe aykırı 
oluyor bu... Her ne kadar zamanımız müsait ise 
de, bunların önümüzdeki uygulamalara örnek 
tutulacağı endişesiyle sizi ikaz etmek lüzumunu 
hissettim. Kısaca tamamlayınız efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Beş 
yüz metre karşıdaki Suriye köyünden sırtıyla 
bir yükü kırk lira karşılığında getiren köylü, 
çok kez utanç tarlası olan mayın tarlasında can 
vermektedir. Kim kırk lira uğruna ölmeyi, ço
cuklarını yetim, karısını dul bırakmayı göze 
alabilir bir toplumda, Bunu göze alabilenin için
de bulunduğu sosyo - ekonomik zaruretlerine 
Hükümetin eğilmesini bir umut olarak görüyor 
halkımız ve bunu Hükümetten temenni ediyo
ruz. 
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1898 yılında hâkim Magnaud'un Fransız Yar-
gıtaymda yerleşmiş kararı önemini toplumu
muzda da muhafaza etmiştir. Ne diyor hâkim 
Magnaud sayın arkadaşlar? «Aç çocukları için 
hırsızlık yapan şahıs suçlu değildir. Suçlu olan, 
kusuru olmayan kişiyi aç bırakan toplumdur» 

Sayın arkadaşlar, aç ve sefil çocukları için, 
hırsızlığın da ötesinde ölüme giden ve umutları 
mayın tarlalarında sönen vatandaşlarımız asla 
suçlu değillerdir. Asıl suçlu olan o zavallıları 
aç bırakanlardır. Mayının döşenişinden habersiz 
olan ve kendisine gerekli bilgi verilmeyen nice 
vatan evlâdı Mehmetçik mayın tarlasında şehit 
olmuştur. 20 nci Asır insanı için utanç verici 
olan mayınların şu ana ikaıdar 'kaçakçılığı önle
yemediği de anlaşılmıştır. Geçimi temin olunabi
len halkımız yaşama yerine niçin ölmeyi tercih 
etsin? Sosyo - ekonomik yara olan ve vatandaş
larımızı öldürmekten ve sakat bırakmaktan baş
ka bir göreve yaramayan mayınların daha çok 
köylü ve görevli Mehmetçiklerin canlarına kıy-
dırılmaması bakımından hemen temizlettirilme-
sinde ve yaklaşık 300 bin dekar civarındaki bu 
araziler üzerinde devlet üretme çiftliklerinin ku
rulmasını ve geri kalan arazilerin muhtaç çift
çilere dağıtılmasını arz eder sayın Başkana ve 
siz kıymetli arkadaşlarıma saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, yasalarımızın 
suç kabul ettiği bir fiilin suç sayılmaması lâ
zım geldiğini ifade ettiniz. Bunu bir kanun anla
yışı şeklinde değil; vâki hâdiselerin bir felsefe
sinin yapılmış olduğu şeklinde anlıyorum. Aksi 
takdirde beyanınız İçtüzüğümüze ters düşüyor. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Evet, 
bir Fransız Yargıtayı içtihadının tefsirini yapı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

18. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yildı-
rım'ın Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23). 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım?... Burada. Sa
yın içişleri Bakanı?... Yok. Soru önergesi ertelen
miştir efendim. 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
mazhn, son aylarda istifa eden savcı ve yargıç
lara dair Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/13) ' 

BAŞKAN — Gündem'delki 8 numaralı soruya 
dönüyoruz. Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

21 . 1 . 1974 
Mardin Milletvekili 

Nurettin Yılmaz 

Son 6 ayda 810 yargıç ve savcının istifa ettik
leri öğrenilmiştir. 

a) İstifa eden yargıç ve savcıların istifaları
nın sebebi, 

b) istifaları önleyecek tedbirlerin düşünü
lüp düşünülmediğinin açıklanması? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 

'Kocaeli) — Sayın Başkan, ve Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Mardin Milletvekili sayın Nurettin Yılmaz 
tarafından Adalet Bakanlığına tevcih olunan so
rularla ilgili cevapları vermek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. 

Sayın Yılmaz sorusunda, altı ayda 810 yargıç 
ve savcının istifa ettiklerini öğrendiklerini belir
tiyorlar. Bu konuda kendilerine kesin bir rakam 
olarak, son altı ay içerisinde istifa eden veya yaş 
haddine uğramadan kendi isteği ile emekli olan 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları sayısının 656 ol
duğunu malumaten arz ederim. 

Sayın Yılmaz istifa eden yargıç ve savcıların 
istifalarının sebeplerini soruyorlar. Bu sebepleri 
Bakanlık çerçevesinde ve Yüksek Hâkimler Ku
rulu muvacehesinde yaptığımız incelemeler neti
cesinde üç noktada toplamak mümkündür: 

Bunlardan birincisi; malî ve sosyal olanakla
rın hâkimlerimize ve savcılarımıza nispetle çok 
kısıtlı olmasıdır. Bunun bir örneğini sizlere arz 
etmek isterim; staja başlamış olan bir hâkim 
adayının bürüt aylığı 1995 lira olarak görülmek
le beraber, eline geçen para 1206 liradır. Hâkim 
olduğu zaman bürüt olarak aylığı 2695 lira ol
makla beraber, eline geçen para 1773 liradır. 

Bu gerçekler karşısında 15 sene bu şerefli 
ve asil mesleğe hizmet edebilmek için, bir gaye 
uğruna okuyup yetişenler neticede maalesef tat
min olamamaktadırlar. Bu tatminsizlikleri nede-
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niyle serbest mesleklere kaymakta veya başka iş 
sahalarına yönelmektedirler. 

Ayrıca yine hâkim ve savcılarımıza, hizmetle
rini huzur içinde yerine getirebilmeleri için ge
rekli sosyal imkânlar da temin edilmiş değildir. 
Bugün birçok devlet memurları lojmanlarında 
rahatlıkla sosyal imkâna sahipken, bilhassa mah
rumiyet bölgelerinde hâkimlerimiz ikâmet edebi
lecek yer bulmakta sıkıntı çekmektedirler. 

İkinci bir sebep olarak, bölgeler arası denge
sizliği ifade edebiliriz. Bölgeler arası dengesizlik
ten maksat, bilindiği üzere hizmet bölgelere ay
rılmış bulunuyor. Bâzı bölgeler, bilhassa doğu 
bölgelerine tayin edilen hâkimler ya hakikaten 
meslekte eskimiş, ve hakikaten tecrübeli eleman-

. 1ar ise bu tecrübeyi kazandıktan sonra böyle kö
şede kıyıda hizmet etmeyi kendi durumları ile 
kabili telif görmüyorlar ve ayrılıyorlar, ö te yan
dan, yeniler de, şüphesiz büyük şehirlerin şar t-
lariyle bu imkânları güç olan yerlerde vazife al
dıkları zaman intibak sıkıntısı çekiyorlar ve bir 
müddet sabretseler bile bir müddet sonra onlar
da ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Bilhassa üçüncü bir sebep olarak - zaten birin
cinin bir cevabıdır - serbest meslekte kendilerine 
daha fazla imkân bulabilmektedirler. Meselâ bu
gün avukatlık mesleğine yeni atılmış bir avuka
tın bir ayda kazandığı para hâkimlikten kazandı
ğının1 en az üç mislidir. Bunu sizlere asgari bir 
ölçü olarak arzediyorum, tabiî bu rakam çok da
ha yukarıya çıkabilir. Ama yeni başlamış, tecrü
besiz bir avukatın hâkimlikten elde edeceği, eli
ne geçebilecek bu maddî imkâna karşı üç misli 
bir imkâna sahip olması şüphesiz onları serbest 
mesleğe doğru çekmektedir. 

ilşte istifa ve yaş haddine uğramadan kendi 
isteğiyle emekli olmalar karşısında hakikaten 
hâkimlik ve savcılık kadrolarında büyük bir 
düşüş, tehlikeli bir düşüş ısöz konusudur. Bu 
boşalmaları önlemek için Bakanlığıimızıca öte
mden beri birtakım tedJbirler düşünülmüştü, ama 
ıson olarak yapılan görüşmeler neticesinde isti
faları ve yaş haddine uğramadan kendi isteği 
ile emekli olmalarını Önlemek açıısıhdan şu ted
birler düşünülmektedir : 

. Bunların 'başında daha evvel Yüce Meclise 
sevk edilen ve fakat geçen yasama devresinin 
sona ermesi dolayısıyle kadük olan «Hâkimler 
ve savcılar kanunu tasarısı» yeniden gözden ge-

ririlecek, günün şartları nazarı dikkate alınmak 
suretiyle değişiklik yapılması ilâzıımgelen yerle
rinde değişiklik yapılacak ve süratle kanunlaş
tırılması gayesiyle Yüce Meclislere sevk edile
cektir. 

İkinci olarak; (bilhassa mahrumiyet bölge
lerinden başlanmak suretiyle konut ve lojman 
ihtiyacının giderilmesi için bütçedeki ödenekler 
mümkün olduğu kadar değerlendirilmeye çalı
şılacak ve bilhassa tahkikatlar için taşıt imkân
ları ıgözıönünde tutulacak ve bu imkânlar sağ
lanacaktır. 

Çok enteresan (bir husus olduğu için sizlere 
şunu arz ediyorum; 'bu son ,gezilerimiz sırasında 
Gerede'de Gerede Savcısı tahkikat için şuraya 
veya buraya 'gidebilmek amacıyle vasıta aradı
ğı zaman özel arabaların bile 'kendilerine yar
dımcı 'olmadıklarından dolayı acı acı yakmmış-
tır. Şüphesiz tahkikatlar için taşıt temini, ada
let hizmetlerinin süratle ııeticelendirilimeisi ve 
zamanında adalet hizmetlerinde delillerin de
ğerlendirilmesi bakımından büyük ünemi haiz
dir ve bu Bakanlığımızca ele alınacak en önemli 
konulardan biridir. 

Bunun yanında diğer sosyal haklardan ya
ra rlanabilnıeleri için savcılarımız ve hâkimleri
mizin ihtiyaçları yerinde tespit edilecek, bu 
hususta geniş çapta çalışmalar yapılacak ve bu 
hazırlık çalışmaları neticesinde de sosyal hak
larının daha müreffeh bir imkânı onlara sağla
yabilecek seviyeye ulaşabilmesi için her türlü 
faaliyetler gösterilecektir. 

İSayın Yılmaz'in sorusuna cevaplarımızı böy
lece arz etmiş oluyorum, hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim İSayın Ba
kan. 

ıSaym Yılmaz, buyurunuz efendim. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 
İSayın Bakanın izahatını kendi kanımıza gö

re az ve eksik bulduğumuzdan dolayı konuşuna, 
lüzumunu hissettik. Millet adına Devletin hü
kümranlık hakkına istinaden hükmeden şahıs 
olan hâkim tarafsız, bilinçli, geçim ve gelecek 
endişesi olmayan ve halkına güven veren kişi 
olmalıdır. Mülkün temeli olan adaletin nüvesini 
teşkil eden hâkim ve savcılarımızın bu vasıfta 
olmalarında Adalet Bakanlığının hassas olma-
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sı icalbeder. Millet adına hükmetmek gibi ulvî 
ve Manevî değeri üstün olan !bu adalet müesse
sesinden ayrılma zorunluğunda kalan bakim ve 
savcıların ayrılış nedenleri üzerinde Hükümet 
olarak, Parlâmento olarak ve millet olarak eğil
meliyiz. 

Mart 1973 tarihinden 15 Kasım 19/73 tarihi
ne kadar Yüksek Hâkimler Kurulunun istatis
tiklerinle istinaden tespit edilmiş makamlarıdır. 
ibunlar- 5'9'0'ı Ihâkim olmak üzere 810 'savcı ve hâ
kim kadrosu (boşalmıştır. 2 ®56 hâkim kadrosu 
içindeki münhal kadro ıbuıgün % 20'dir. Kadro
lardaki noksanlık % 20 seviyede iken, zor şart
lar altında yılda tahmini olarak açılan 2 mil
yon 100 'bin dâvanın üstesinden gelmek için 
mesai ısaati tanımadan ve insanüstü bir 'gayret
le çalışan, yokluklar ile mücadele eden hâkim
ler, yeri (boşalan hâkimlerin de işlerine bakmak
ta ve dolayısryle dâvalar sürüncemede kalmak
ta ve bu yüzden vatandaş son (müracaat kapısı 
olan adliyeden yeni 'bir talik kâğıdı alarak ge
ri dönmektedir. Davaların ulamasından bıkkın
lık getiren halkın adalete olan inancı sarsılmak
ta ve âdeta çok kez vatandaş «ilıkakı hakkı»' 
tercih etme yoluna (gitmektedir., Herkesin saygı 
duyduğu bu müesseseden Yüksek Hâkimler Ku
rulunun raporu kabul (olunduğu takdirde, niçin 
her gün iki hâkim ve bir savcı istifa ediyor 

Bütün ülkemizi saran hayat pahalılığı nede
niyle cazibesini yitirmiş hâkimlik mesleğinin 
cazip hale getirilmesi için elbetteki hükümet 
tedbir almalıdır. 

Bütün hayatım ilçelerde geçtiği için hâkim 
ve savcıların içinde bulunduğu müşkülâtı çok 
iyi bilerek şu önerilerde bulunuyorum : 

En Ibaş'ta gelen ımesele Ibir konut problemi
dir. Gerçi İSaym Bakan ıbu 'konunun halledilece
ğini bize müjdelediler, fakat konutların bulun
duğu ilçelerde dahi tıpkı kaymakamlık konutu 
gijbi hâkim ve savcılara özellikle bir konut tah
sis edilmediğinden, hâkim ve savcı başka yere 
tayin edildiğande onun ikotnıutu oradaki mal 
(müdürüne, aradaki sağlık memuruna, oradaki 
bir başçavuşa veriliyor ve üç ay sionra gelen hâ
kim veya savcı da konutsuz kalıyor. Bu bakım
dan tıpkı kaymakamların özelikle isme tıalh-
sis edilen konutları gibi hâkim ve savcılara da 
bu şekilde konut tahsisi elzemdir. 

îş güçlüğü riski ile eleman teminindeki güç
lük tazminatı hâkim ve savcılarla bu sınıftan. 
sayılanlara verilmelidir. Maaş üstü ek gösterge 
rakamlarının artırılması, Emekli Sandığı Ka-
nununda değişiklik yapılarak itibarî hizmet sü
resinden ve yıpranma tazminatından hâkimlerin 
faydalandırılması cihetine gidilmelidir. 

Sayın Bakan, gerçi Hâkimler Kanununun 
çıkmakta olduğunu söylediler, İİ961 Anayasası
na göre çıkması gereken ıbu kanun şu ana kadar 
çıkmamıştır. Bunun da biran evvel çıkmasının 
temini gerekmektedir. 

İSaym Bakan, iyi bir noktaya daha temas et
tiler : Çok yerde hâkim ve kaymakamların ara
sım açan araba durumu vardır. Sağlık memur
larının, teknisyenlerin ve orada 'bulunan bütün 
memurların arabaları olmasına rağmen, maale
sef adalet mahkemelerinin ve savcının hiçbir 
vasıtası yoktur. Ödenekleri de olmadığı için çok 
kez keşiflere geç gidilmektedir. Bu konuyu da 
ele alacakları için Bayın Bakana huzurunuzda 
teşekkür ederim. 

»Sayın arkadaşlarım, usul kanunları hüküm
leri ve Ihizmet gereği olarak mesai saatleri dı
şında ve çok kez tatil günlerinde de çalışmak 
durumunda .bulunan hâkim ve savcılar ile bu1 

sınıftan sayılanların zaman mefhumu tanıma
yan fikrî çalışmaları sonucu meydana gelen 
yorgunluk ve mahrumiyet bölgelerindeki çeşit
li yokluk ve sıkıntıları nazara alındığında ki
şinin güven kaynağı olan hâkim ve savcıların 
ımalî ve sosyal sorunlarının behemalhal halledil
mesinde sayısız âmme yararının olduğu gerçeği 
karşısında Adalet Bakanlığından gerekli ıslaha
t ın yapılmasını arz eder, hepinize ve Sayın Baş
kana saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Muhterem arkadaşlarım, (bugün gündeml

imizde çalışmalarımızı sürdürmemizi gerektiren 
başka fbir husus kalmamıştır. Gelecek birleşim
de soru önergelerinin görüşülmesine devam edil
mek ve; 

13 Şubat (1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

K a p a m a Sajaftli : 17,20 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Erzurum'un yakaca Jcihtiyacına dair sorusu ve 
Enerji <ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kay-
ra'nm yazılı cevabı. (7/13) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki arz edeceğim sorunun Sayın Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasına emir ve 'müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Rasim Cinisli 

(Soru : 
1. Birbuçuk aydan beri kışın bütün şidde

tini kar altında yaşayan Erzuruımda yakacak 
sıkıntısı • vardır. Erzurumda altı ay soba yanar. 
Yılın yarısı ısınma problemi ile geçer. Bu uzun 
kış mevsiminin hükümran olduğu yörelerde hü
kümetlerin özel tedbir alması istenmektedir. 
Böyle bir tedbir düşünülmekte midir? Düşünü
lüyorsa nasıl? ve ne zamaaı uygulanacak? 

2. Kışın en şiddetli günlerini yaşayan Er
zurumlular kömür bulamıyorlar. Şu anda kö-
tmür karnesi olan ve parasını yatıran 3 000 aile 
kömür almak için Mart ayını veya Şubat ayını 
bekliyorlar. Bazı illerimizde karnesi olmayan
lara kömür dağıtıldığı halde Erzurum'da altı 
ay kışı karne elinde kömür alamadan geçiren
ler oluyor. 

1966 yılında muhtarların tespitine gö^e veri
len karne sahiplerinden başka geçen zaman 
içinde yeni yerleşenlere ve şehrin büyük ekseri
yetine kömür verilmiyor. 

1960 dan Iberi Erzurum'a kok tahsisi -21 bin 
•ton olarak dondurulmuştur. Bu 21 bin tonun 
ancak 14,000 tonu halka dağıtılır diğer kısmı 
resmî dairelere verilir. 

iŞehrin Kok Kömürü ihtiyacı 50 bin ton ci
varında olduğuna göre bahsini ettiğimiz 21 bin 
ton tahsisi artırmayı düşünüyor musunuz? 

i3. Bu 21 bin ton tahsisin on ibir aydan beri 
9 bin ton gönderilmiştir. Kış geçtikten sonra 
kömür bir işe yaramaz. Kışın her türlü hasta
lığın anası olduğunu bilen ilgililer halkın sağ
lığını korumak için önce kömür göndermeyi son
rada sair tedbirleri almayı düşünüyorlarmı ? 

Erzurum'da bir ton kömür vasat aileyi iki, 
lilkibuçuik ay -ancak ısıtır. Halbuki altı ay yaksın 
dîye verilen kömürün miktarı 500 Kg. dır yani 
Erzurum'a yeni yerleşen ailelerin de kok kö
mürü talelbi vardır. Şehir nüfusu hızla artıyor. 
O nisbette şehircilik gelişiyor. Eskisi gibi Te
zek ve sair yakacaklar yapılmıyor orman ürün
leri yok. Bütün bu sebepler sıkıntıyı daha da 
artırıyor. 

Bu sıkıntılara çare bulmak için sayın Hü
kümetin ne gilbi tedbirler düşündüğünü öğren
mek istiyorum. _ 

T. C. 
Enerji ve Talbiî 

Kaynaklar Bakanlığı 9 . 2 .1974 
Sayı : 112/053.2/65 - 4713 

Konu : Erzurum Milletvekili Ra
sim Cinisli'nin yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ': Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-

lüğü'nün; 
a) 0 . 1 . 1974 gün ve 7/13 - 121/1403 sa

yılı, 
b) 30 . 1 . 1974 gün ve 7/13 - 121/1403 sa^ 

yılı yazıları. 
Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Er

zurum ilinin yakacak ihtiyacı ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Rasim Cinisli'nin 
«Erzurum'un yakacak ihtiyacı» ile ilgili yazılı 

soru önergesi cevabıdır 
Soru o 
Biribuçuk aydan beri kışın bütün şiddetini 

kar altına yaşayan Erzurum'da yakacak sıkın
tısı vardır. Erzurum'da altı ay soba yanar. Yı
lın yarısı ısınma problemi ile geçer. Bu uzun 
kış mevsiminin hükümran olduğu yerlerde hü
kümetlerin özel tedbir alması istenmektedir. 
Böyle bir tedbir düşünülmekte midir? Düşünü
lüyorsa nasıl? ve ne zaman uygulanacaktır? 

Kışın en şiddetli günlerini yaşayan Erzu
rumlular kömür bulamıyorlar. Şu anda kömür 
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karnesi olan ve parasını yatıran 3 000 aile kö
mür almaık için Mart ayını veya Şubat ayını 
.bekliyorlar. Bazı illerimizde karnesi olmayan
lara kömür dağıtıldığı halde Erzurum'da altı 
ay kışı karne elinde kömür alamadan geçirenler 
oluyor. 

19'56 yılından muhtarların tespitine göre ve
rilen karne sahiplerinden başka geçen zaman 
içinde yeni yerleşenlere ve şehrin büyük ekse
riyetine kömür verilmiyor. 

196.0'dan beri Erzurum'a Kok tansisi 21 bin 
ton olarak dondurulmuştur. Bu 21 bin tonun 
ancak 14 000 tonu halka dağıtılır diğer kısmı 
resmî dairelere verilir. 

ŞeJhrin kak (kömürü ihtiyacı 50. bin ton ci
varında olduğuna göre bahsini ettiğimiz 21 bin 
ton tahsili artırmayı" düşünüyor musunuz ? 

Bu 21 bin ton tahsisin on bir aydan beri 9 
bin ton gönderilmiştir. Kış geç/tikten sonra kö-
ımür bir işe yaraımaz. Kışın her türlü hasıta-
liığın anası .olduğunu bilen ilgililer halikın 
sağlığını korumak için önce kömür göndermeyi 
sonra da sair tedbirleri almayı düşünüyorlar mı ? 

Erzurum'da bir ton kömür vasat aileyi iki, 
ikabuçuk ay ancak ısıtır. Halbuki altı ay yak-

*'Sin diye verilen kömürün miktarı 500 kg. dır 
yani Erzurum'a yeni yerleşen ailelerin de kok 
kömürü talebi vardır. Şehir nüfusu hızla artı
yor. O nispette şehircilik gelişiyor. Eskisi gibi 
ve sair yakacaklar yapılmıyor, orman ürünleri 
yok. Bütün bu sebepler sıkıntıyı daha da artı
rıyor. 

Bu sıkıntılara çare bulmak için sayın Hükü
metin ne gibi tedbirler düşündüğünü öğren
mek istiyorum. 

Cevap : 
Malûmları olduğu üzere, Bakanlığımızın 

'Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü; Erzurum'un kömür ihtiyacının zama
nında karşılanabilmesini sağlamak amaciyle, 
yaz aylarında depo edilmesini teminen bir K.S.T. 
(Kömür Satış ve Tevzii) Satış Şubesi kurmuş
tur. 

Aşağıdaki tablodan izleneceği gibi 1973 -
1974 teshin sezonunda Nisan ayından itibaren 
Kok Kömürü sevkedilerek ihtiyaçlarının karşı
lanmasına başlanmıştır. 

Nisan 1,973 tarihi ile 18 Ocak 1974 tarihleri 
arasında 12.998 ton miktarında Kok Kömürü 
sevkiyatı yapılmış bulunmaktadır. 

Aylar Kok sevkiyatı 
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Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 18 gün 

1 876 
1 419 
2 043 
1 577 
1 216 

953 
1 548 

794 
1 019 

553 

Toplam 12 998 (tondur. 

Ayrıca Erzurum'un kazaları olan Aşkale, 
Hasankale (Pasinler) Horasan ve Aşkale dör
düncü ve Altıncı Zırihlı Tugay Komutanlığının 
siparişleri olan 1 161 ton Kok Kömürü tamamen 
(gönderilmiştir. 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Kok Kömü
rünün tamamına yakın miktarını Demir-Çelik 
Sektörlerinden ve gazhanelerden tedarik ede
rek tevzi yapmaktadır. İçinde bulunulan 1973 -
1974 tesihin sezonunda Karabük Demir Çelik 
İşletmesinden programa nazaran 50 000 ton ka-> 
dar -eksik Kok tedarik edilmesi nedeniyle Ni
san 1973 ayından Ocak 1974 ayının 18 nci gü
nüne kadar Erzurum'a 12 998 ton Kok sevke-
dilebilmiş ve kontenjanları bulunan 22 000 tona 
göre 9 002 ton kontenjan bakiyeleri Kok Kö
mürü kalmıştır. Adı geçen ilin bu Kok Kömürü 
bakiyesinin de, ithal edilen ve İskenderun'da 
tahliyesi yapılan Kok Kömüründen günde 200 
ton Erzurum'a gönderilmek suretiyle, ihtiyaç
ların acilen karşılanmasına çalışılmaktadır. 

Erzurum İlinin 1973 - 1974 teshin yılı Taş
kömürü kontenjanı 10 000 ton olup, bunu 2 500 
tonu Atatürk Üniversitesi, 7 500 tonu ise il mer
kezi ihtiyacı içindir. 

Erzurum 11 merkezinin 7 500 ton olan Taş
kömürü .kontenjanının 5 154 tonu 18 . 1 . 1974 
tarihine kadar sevkedilmiş olup, kontenjan ba-

- klyesi 2 346 ton Taşkömürü, Erzurum'a bergün 
, bir vagon üzerinden şevki yapılarak kısa bir 

zaman içinde tamamlanmasına çalışılmaktadır. 
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Ayrıca, Erzurum'da Türkiye Kömür İşlet

meleri Genel Müdürlüğü'nün Aşkale ocağımdan 
üretilen 15 - 25 mm ve + 25 mm en'atlı 33 500 
ton linyit kömürü ile Aşkale ocağı ve Erzurum 
Briket Fabrikasında imal edilen toplam 25 000 
ton linyit briketi de Erzurum'un yakıt ihtiyacı
na arz edilmektedir. 

Bu suretle kış mevsimi gedmeden ihtiyaç 
salhiplerinin yakıt ihtiyaçlarının eldeki bütün 
olanaklar kullanılarak karşılanmasına çalışıl
maktadır. 

TKİ Genel Müdürlüğü, kışı çok sert geçen 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu Bölgesinin ya
kıt sorununun halli için 1963 yılından beri ça
lışmalara başlamıştır. Bu amaçla Erzurum Kü
kürtlü Linyit Oeağı sahiplerinden devrabnmak 
suretiyle Şark Linyitleri İşletmesi kurulmuş ve 
•evvelce 20 000 tonun altında linyit üretimi ya
pabilen bu ocağın üretim kapasitesi kısa süre
de iki katına çıkarılmıştır. Bunun yanısıra Şark 
Linyitleri İşletmesinde üretilen toz kömürlerinin 
Ibir kısmı ile pazarlanması mümkün olmayan 
özel sektör linyit tozlarını değerlendirmek üze
re yıllık kapasitesi 40 000 ton olan bir Linyit 
Briketi Falbrikası kurulmuştur. 1972 yılında da 
Erzincan - Çilhoroz Linyit İşletmesi TKİ Ge
nel Müdürlüğü bünyesine dahil edilmiştir. 

Ancak:, bölgedeki mevcut işletmelerin üre
timlerini optiıral bir seviyeye çıkarmak, işletil
meyen kömür sahalarında yeni üretim üniteleri 

-kurmak, toz ve düşük kalorili linyitleri çağımız 
teknolojisine uygun şekilde kıymetlendirerek 
pazarlanmasını sağlamak ve böylece Doğu ve 
Güneydoğu - Anadolu bölgelerinin enerji ve 
yakıt isteklerini bölgesel olarak karşılamak 
amaciyle, Batıdaki Garp Linyitleri İşletmesi 
müessesesinin paralelinde, Merkezi Erzurum'da 
olmak üzere Doğu Linyitleri İşletmesi müessese
sinin kurulması kararlaştırılarak, Şark Linyit
leri İşletmesi ile Erzincan - Çilhoroz Linyit İş
letmesi bu müesseseye bağlanmıştır. 

Doğu Linyitleri İşletmeleri (D.L.l.) Müesse
sesi önümüzdeki yıllarda bölıgenin rezervi mü
sait diğer kömür ocaklarını da bünyesine kat
mak suretiyle Doğu ve Güneydoğu - Anadolu 
bölgesinin ve bu arada Erzurum'un yakıt ihti
yacını tam ve ekonomik bir şekilde karşılaya
caktır. 

Bu 21 biri ton tahsisin on bir aydan beri 9 
bin ton gönderilmiştir. Kış geçtikten sonra kö

mür bir işe yaramaz. Kışın her türlü hastalığın 
anası olduğunu bilen ilgililer halkın sağlığını 
korumak için önce kömür göndermeyi sonra
dan sair tedbirleri almayı düşünüyorlar mı? 

Erzurum'da bir ton kömür vasat aileyi iki, 
buçuk ay ancak ısıtır. Halbuki altı ay yaksın 
diye verilen kömürün miktarı 500 kg. dır yani 
Erzurum'a yeni yerleşen ailelerin de Kok Kö
mürü talebi vardır. Şehir nüfusu hızla artıyor. 
O nispette şehircilik gelişiyor. Eskisi gibi Tezek 

2. — Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ'm, 
Erzurum İlinin yakacak ihtiyacına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Cahit Kay-
ra'nm yazılı cevabı ^(7/22) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunda delâletlerinizi saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Yahya Akdağ 
Erzurum Milletvekili 

1. Yurdumuzun en soğuk bölgesi olan ve 
mahallî yakacak kaynakları bulunmayan Erzu
rum İlinde Kömür Tevzii Müdürlüğünce vatan
daşlarımızdan kömür bedelleri Ekim/1973 ayın
da peşin olarak tahsil edildiği halde bugüne 
kadar bu istihkak sahiplerinin kömür ihtiyaç
ları karılanmamıştiT. 

2. 'Milletvekili olarak, Aralık/1973 ayı ba
şında Kömür Tevzii Genel Müdürlüğüne şifahen 
vâki müracaatımızda 10 Aralık 1973 tarihinden 
itibaren her gün enaz 75 ton Kok Kömürü gön
derileceği tarafımıza bildirilmişti. Halbuki Er
zurumlu vatandaşlarımızın şikayetlerinden ve 
şahsen ilgili makamlardan yaptığımız inceleme
lerden elde ettiğimiz bilgiye göre mevsimin en 
soğuk hava şartlarının hüküm sürdüğü bu gün
lerde ancak ortalama olarak günde 40 ton kadar 
kömür sevkedilebiMiği öğrenilmiştir. 

8. Her gün yüzlerce vatandaşımız bedelleri
ni ödedikleri kömürlerini alabilmek ümidiyle 
Kömür Tevzii Müdürlüğü önünde kuyrukta bek
letilmişler, bugün ,git yarın gel alışkanlığı ile 
mutazarrır edilmektedir. Kışın şiddetlendiği ıbu 
mevsimde Erzurum İlimizin hayati ihtiyacı olan 
Kok Kömürünün istihkak sahiplerine ne zama
na kadar teslim edilebileceğini ve yeni ihtiyaç 
sahiplerine kömür tevzii etmenin kış mevsimi 
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geçmeden mümkün olup olmadığının kesin ola
rak bildirilmesini saygı ile arz ve rica ederim. 

T. C. 
Enerji ve Tafbiî Kaynaklar Bakanlığı 

ISayı : 112/053 - 4/67 - 4716 
9 . 2 . 1974 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Yafaya Akdağ'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür-

liifü : 14 . 1 . 1974 gün ve 7/22 - 191/2482 sa
yılı yazıları; 

Erzurum Milletvekili Sayın Yahya Akdağ'm 
Erzurum İlinin yakacak ihtiyacı ile ilgili ya
zılı soru önergesinin cevaibı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Caihit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Yahya Akdağ'm 
«Erzurum'un yakacak ihtiyacına» dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır 

Soru v: 
Yurdumuzun en soğuk bölgesi olan ve 

mahallî yakacak kaynakları bulunmayan Erzu
rum İlinde Kömür Tevzii Müdürlüğünce vatan
daşlarımızdan kömür bedelleri Ekim/1973 ayın
da peşin olarak tahsil edildiği halde 'bugüne 
kadar bu istihkak sahiplerinin kömür ihtiyaç
ları karılanmamıştır. 

Milletvekili olarak, Aralık/1973 ayı ba
şında Kömür Tevzii Genel Müdürlüğüne şifahen 
vâki müracaatımızda 10 Aralık 1973 tarihinden 
itibaren her gün enaz 75 ton Kok Kömürü gön
derileceği tarafımıza bildirilmişti. Halbuki Er
zurumlu vatandaşlarımızın şikayetlerinden ve 
şahsen ilgili makamlardan yaptığımız inceleme
lerden elde ettiğimiz bilgiye göre mevsimin en 
soğuk hava şartlarının hüküm sürdüğü bu gün
lerde ancak ortalama olarak günde 40 ton kadar 
kömür sevkedilebilıdiği öğrenilmiştir. 

Her gün yüzlerce vatandaşımız bedelleri
ni ödedikleri kömürlerini alabilmek ümidiyle 
Kömür Tevzii Müdürlüğü önünde kuyrukta bek
letilmişler, bugün git yarın gel alışkanlığı ile 

mutazarrır edilmektedir. Kışın şiddetlendiği ıbu 
mevsimde Erzurum İlimizin hayati ihtiyacı olan 
Kok Kömürünün istihkak sahiplerine ne zama
na kadar teslim edilebileceğini ve yeni ihtiyaç 
sahiplerine kömür tevzii etmenin kış mevsimi 
geçmeden mümkün olup olmadığının kesin ola
rak bildirilmesini saygı ile arz ve riea ederim. 

Cevap ': 
Malûmları olduğu üzere, Bakanlığımızın 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü; Erzurum'un kömür ihtiyacının za
manında karşılanafbi'lmesini sağlamak amaciyle, 
yaz aylarında depo edilmesini teminen bir K.S.T. 
('Kömür Satış ve Tevzii) satış şubesi kunmuş-
tur. 

Aşağıdaki tablodan izleneceği gibi 1973 -
1974 teshin sezonunda Nisan ayından itibaren 
Kok Kömürü sevkedilerek ihtiyaçlarının karşı
lanmasına başlanmıştır. 

Nisan 1073 tarihi ile 18 Ocak 1974 tarihleri 
arasında 12 998 ton miktarında Kok Kömürü 
sevkiyatı yapılmış bulunmaktadır. 

Aylar Kok sevkiyatı 
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Nisan 
IMayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
EMm 
Kasımı 
AraİJk 
Ocak 18 gün 

1 876 
1 419 
2 043 
1 577 
1 216 

953 
1 548 

794 
1 019 

553 

Toplam 12 9,98 -tondur. 

Aynca Erzurum'un kazaları olan Aşkale, Ha-
sanikale (Pasinler) Horasan ve Aşkajie dördüncü 
ve Altıncı Zırhlı Tugay Komutanlığının sipariş
leri olan 1161 ton Kok Kömürü tamamen gön
derilmiştir. 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Kok Kömürü
nün tamamına yakın mlüktarını Demir Çellilk Sek
törlerinden ve gazhanelerden tedarik ederek tevzi 
yapmaktadır. İçinde bulunulan 1973 - 1974 tes
hin sezonunda Karabük Demir Çelik İşletmesin
den proıgrama nazaran 50 000 ton kadar eksik 
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kok tedarik edilmesi nedeniyle Nisan 1973 ayın
dan Ocak 1974 ayının 18 nci gününe kadar Er
zurum'a 12998 ton kok sevkedilelbilmiiş ve kon
tenjanları 'bulunan 22 000 tona göre 9 002 ton 
kontenjan bakiyeleri Kok Kömürü kalmıştır. 
Adı geçen ilin ,bu Kok Kömürü bakiyesi de, it
hal edilen ve İskenderun'da tahliyesi yapılan 
Kok Kömüründen günde 200 ıton Erzurum'a gön
derilmek suretiyle ihtiyaçları acilen karşılanma
ya çalışılmaktadır. 

Erzurum Üniversitesince siparişe bağlanan 
2 500 ıton Taşkömürü tamamen sevkedilımiştir. 

Erzurum 11 merkezinin 7 500 ton olan Taş
kömürü kontenjanının 5 154 tonu 18 . 1 . 1974 
tarihine kadar seıvkedilmiş olup, kontenjan baki
yesi, 2 346 ton Taşkömürü, Erzurum'a hergün 
bir vagon üzerinden şevki yapılarak kısa bir 
zaman içinde tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Ayrıca, Erzurum'da Türkiye Kömür İşlet
meleri Genel Müdürlüğünün Aşkale ocağından 
üretilen 15 - 25 mim ve + 25 mm eib'atlı 33 500 
ton Linyit Kömürü ile Aşkale ocağı ve Erzurum 
(Briket Fabrikasında imal edilen toplam 25 000 
ton Linyit Briketi de Erzurum'un yakıt ihtiya
cına arz edilmektedir. 

'Bu sunetle kış mevsimi geçmeden ihtiyaç 
sahiplerinin yakıt ihtiyaçlarının eldeki bütün 
olanaklar kullanılarak karşılanmasına çalışıl
maktadır. 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, 
Hakkâri İline bağlı ilçelere doktor tayinine dair 
sorusu we Sağlık ve ^Sosyal Yardım Bakanı \Selâ-
hattin 'Cizrelioğlu'nun yazılı cevabı (7/35) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanlığı tara

fından yazılı olaark cevaplandırılması hususun
da delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ede
rim. 21 . 1 . 1974 

(Hakkâri Milletvekili 
Mikâil îlçin 

Hakkâri'nin kaç ilçesinde hanjgi tarihten beri 
doktor bulunmamaktadır, doktoru bulunmayan 
kazalara doktor tayini hususumda ne düşünül
mektedir ? 

T. C. 
Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Zatişleri ve Muamelât Genel 
Müdürlüğü 8 . 2 . 1974 

Encümen Şubesi 14048 

Millet Meclisi Başkanlığı 
îllgi : 25 . 1 . 1974 gün ve 7/35 - 261/3125 

sayılı yazıya karşı. 
Hakkâri İline bağlı ilçelere doktor tayinine 

dair Hakkâri MıilletvekiM Sayın Mikâil llçin'in 
yazılı soru önergesinin cevapları ilişik listeye 
çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
iSelâhattin Cizrelioğlu 

iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Hakkâri Milletvekili' Sayın Mikâil llçin'in 
yazdı soru önergesinle; cevabım 

Soru, : Hakkârinin kaç ilçesinde hangi ta-
rhten beri doktor bıüunmamaktadır, doktoru 
bulunmayan kazalara- doktor tayini hususun
da ne düşünülmektedir? 

öeva/p : Hakkârinin iki İlkesinde hekim yok
tur. 

a : Bunlardan biri Yüksekoıvia İlçesidir. Bu 
ilçenin Sağlık Ocağı Tabipliği 5/10/1973 tari
himde ocak tabibinin' askere .gitmesiyle boşal
mıştır. 

Bundami sonra 5/12/1973 tarihinde Doktor 
Mete Dikmeni'in tayini yapılmış isede adı,gıeıçıen 
mecbur hizmet (borcumu para v'erorek ödemek 
suretiyle görevine gitmemiştir, iSon olarak 
4/2/1974 tarihinde Dr. Mehmet Şenol'un tayini 
yapılmıştır. 

b : Diğer İlçe Çukurcadır. 
Bu İlçenin 'Sağlık Ocağı Tabibliği 27/12/1972 

tarihinde oealk tabibinin askere gitmesiyle bo-
gıaüımışıtır. Bu tarihten, sonra ilçeye! tayini ya
pılan 4 hekimden, 

(1) Dr. Abdullah öztürk : 3/2/1973 tari
hinde tayin edilmiş mıecburî hizmet borcunu, 
para ödeyerek igö:nervine gitmemiştir. 

(2) Dr. Mustafa Dimçel : 22/3/1973 tarihin
de tayin edilmiş askere ıgiderdk ıgötfetvine ilti
hak etmemiştir. 
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(3) Dr. Selalıattin özdimç : 24/7/1973 tari
himde tayin eldilmiş, mıeciburî hizmet b'oreumu 
para ödeyerek ıgöneıvitıe gitmemiştir. 

(4) Dr. Erdal Sevinç : 13/10/1973 tarihinde 
itayisn edilmiş isede askere (giderek görevine ilti
hak iedemjenıiştir. 

Son olarak bu İlçeye 4/2/1974 tarihinde Dr. 
Alaâıtltin Küçıükkonyalı'nım tayini yapılmıştır. 

4 — Hakkâri Milletvekili sMikâil îlçin'in, 
Hakkâri Akşam Kız Sanat Okuluna dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam Mustafa Üstündağ'ın ya
zılı cevabı (7/38) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlı

ğı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususumda delallet buyurulmasını saygılarımla 
arz ve rica ederim. 21 . 1 . 1974 

Hakkâri Milletvekili 
Mükâil İlcin 

Hakkari Akşam Kız Sanat Okulunun, kız 
Kanat enstitüsünle çevrilmesi hususunda ilgili 
Bakanlıkta bir çalışmanın ımetvcut olup olma
dığı. 

Hakkâri'nin diyer kazalarımda birer akşam 
kıız sanıaıt okulunu/n açılıp açıflmıyaeağı husu
sunda Bakanlıkça bir çalışma yapılıp yapılma
dığımın tarafıma bildirilmesi. 

T. C. 
Millî Eğittim Bakanlığı 
Kız Teknik 'Öğretim 9 . 2 . 1974 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi : Yatırım 
Sayı : 420 (31. A) 

4882 
Konu : Hakkâri Kı̂ r Ens. açıl
ması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 25 . 1 . 1974 tarih ve 7/38 - 264/3128 

sayılı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürdüğü 
yazışma, 

Hakkâri merkezinde faaliyet gösteren Pra
tik Kız Samıat Okullunun Kız Enstitüsü halline 
dönüştürülmesi ve ilçelerimde Pratik Kız Sanat 
Okulu açılması konusunda Bakanlığımızca bir 
çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında, Sayın 
Milletvekili Milkâil Ilçin tarafımdan verileni 
21 . 1 . 1974 tarihli soru önergesi incelenmiştir. 

1973 yatırım programında bitirilen Hakkâri 
Pratik Kız Sanat Okulu binasının, bâzı eksiklik
lerinin 1974 malî yılımda tamamlanması için ön 
hazırlıklar yapılmıştır. Halem faaliyette bulunan 
Pratik Kız Sanat Okulunun öğrenci sayısı çok 
azdır. Ekli cetvelde de görüldüğü üzere son he§ 
yıl içinde öğrenci artışlarında dikkati çekecek 
bir gelişme olmamıştır. 

Çevrenin özelliği gözönünde bulundurularak, 
nüfus yoğunluğunun azlığıma rağmen, 1974 -
1975 öğretim yılımda Balkıamlıği'mızca varılacak 
karara göre Kız Sanat Ortaokulunun açılması 
imkânları araştırılacaktır. 

Hakkâri İlçelerimde Pratik Kız Sanat Okulu 
açılması konusunda Valilikçe herhangi bir tek
lif yapılmamıştır. Mahallinden teklif geldiğimde 
konunun dikkate alınmasına çalışılacaktır. 

Duruma bilgilerinizi saygı ile arz ederim. 

Mustafa Üstümdağ 
Millî Eğitim Bakanı 

Hakkâri Pratik Kız Sanat Okulunum 5 Yıllık 
öğrenci Durumu 

öğrenci Yılı 

1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 
1972 - 1973 
1973 - 1974 

Yeni Kayıt 

17 
30 
13 
15 
23 

öğrenci Sayısı 

23 
39 
30 
25 
38 

- . .y . .se-; ı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinin andiçmesi 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 

tekmeHd.dk buğdayın ofisıloree fırınlara tahsisine 
dair Ticaret Bakanından sözlü, sora önergesi 
(6/4) 

2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Ankara veya izmir Belediyesince Göltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine da
ir 'Başbakandan sözlü, sora önergesi (6/7) 

3. — Muş Milletvekili A. Haindi Çelebi'nlıı, 
Muş -• Bulanık karayoluna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü ısoru önergesi (6/8) 

4. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin, 
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sıkıntı
sına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Adana Milletvekili Osman Çıtırck'm, 
Çalışma Bakanlığı basın uzmanı Gökhan Evliya-
oğlu'na dair Çalığıma Balkanından sözlü soru öner
gesi 06/11) 

7. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılanaz'm, 
son aylarda istifa eden savcı ve yargıçlara dair ' 
Adalet Bakanından SÖ'ZJIÜ sora önergesi (6/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılma'z'ın, 
Güneydoğuda çekilen yem sıkıntısına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/14) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, ağır 
cem mahkemelerine dair Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/15) 

10. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
'boykota katılıp ceza alan öğretmenlere dair Mil
lî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/16) 

11.—Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Güneydoğu bölgemizdeki mayın tarlalarına dair 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/17) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin, Bakanlar Kurulu kararıyle 15 Ekim 
1973 tarihinden sonra tayin edilenlere dair Baş
bakandan'sözlü soru önergesi (6/18) 

13. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-
vilgen'in, üniversite ve yüksek okullara alman 
öğrencilere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/19) 

14. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Baka
nından sözlü sora ö'nergesi (6/20) 

15. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/21) 

16. — Tunceli Mlil'letvekili Süleyman Yıldı
rım'm, Tunceli ili 've ilçelerindeki öğretmen sı
kıntısına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 'so
ru önergesi (6/22) 

17. — Tunceli Milletvekili 'Süleyman Yıldı
rım'in, Tunceli - Mazğirt Kaymakamına dair 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23). 

18. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Ur
fa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen 
olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/24). 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

http://tekmeHd.dk

