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sundaki gündem dışı konuşmasına da Ulaştır
ma Balkanı Ferda Güley cevap verdi. 

Gumlhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün; 
Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın vefatı do-
layısıyle, Millet Meclisi Başkana ve üyelerine 
İtaıziyetlerini bildiren telgrafı .okundu ve, 

Aynı konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı ile Tarım İş Sendikası Merkez Yönetim 
Kurulunun da birer telgrafı okluğu Genel Ku
rulun bilgilisine sunu'ldu. 

Millet Meclisi Başkanının da, vefat eden 
Yavuz Acar'a Tanrıdan ralhmet, yakınlarına 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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başsağlığı dileyen ve Genel Kurulu saygı du
ruşuna davet eden tezkeresi okunarak bir da-
Ikiikalık saygı duruşumda bulunuldu. 

Gümrük ve Tekel Baikanı Malhmet Tünk-
ımıenoğlutoıuı; Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonundan çekildiğine dair önengeısi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muş Millet vekıili Ahmet Hamdi Çelebi'inin, 
1973 yılınjda Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair 
Başbakandan sözlü soruşumun (6/9) yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergesi lOİkunarak; gere
ğinin yapılacağı bildirildi. 

'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdüllkerliım 
Doğru'nun çekilmesi ile açılmış bulunan Millet 
Meclisi BaşkanvekiHiğine Afyon Karaıhisar Mil
letvekili Rasim Hancıoğlu. 

Dilekçe Karma Komisyonunda boşalan bir 
üyeLğe de Çorum Milletvekili Cahit Angın se
çildiler. 

Kamu İktisadî Teşebbüsler} Karma Komis
yonunda açıik bulunan bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

21 Şbat 1974 Berşemlbe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşiimıe saat 15,581de son 
verildi. 

Başkian 
Başkanveklili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Yozıgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

21 . 2 . 1974 Perşembe 

Teklif 
1. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-

manoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 20 . 6 .1973 gün ve 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/111) (Tarım, Orman, Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarına). 

Sözlü sanılar 
2. — Antalya Milletvekili İnsan Ataöv'ün, 

öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/41) 

3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı 'nın, Tür
kiye Şeker faıbrikalarında uygulanan ihale yön
temine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/42) 

Yazılı sorular 
4. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/54) 

5. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, dep
rem nedeniyle Bingöl ve Burdur ilinden sınav
sız olarak üniversitelere kabul edilen öğrencile
re dair Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/55) 

— 651 — 
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BAŞKAN : Başkanvefeii AJhmıeıt iÇaikmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi IKeıskin (Kaıtanıonu), Zefkaî Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 neü Birlejimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak. Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını 
rica ederim. 

;(Yıoklanra yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere geçiyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır, sırası ile 
üç arkadaşıma söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1:— İçel (Milletvekili Oral 'Mavioğlu'nun, Çu
kurova (bölgesindeki {kuraklık ve alınması gere
ken tedbirler konusunda gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Oral Mavioğlu, Çuku
rova 'bölgesindeki kuraklığın doğurduğu zorluk
lar hakkında alınacak tedbirler konusunda, 
(buyurun. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gündem dışı süz alarak sizlerin bilgisine 
sunmak ve Hükümetin özenini sağlamak istedi
ğim konu; 1973 yılında yurdumuzun birçok 
kesiminde meydana gelen kuraklığın, seçim böl
gem olan İçel'de, kış mevsimi geçmiş olmasına 
rağmen, bütün şiddeti ile devam etmekte oldu
ğunu belirtmektir. 

'Seçim bölgem olan İçel'de narenciye, tur
fanda sebze, turfanda üzüm ve pamuk gibi 
ekonomik değeri yüksek olan ürünler yetişmek
tedir. Bu bölgede 1973 yılı kuraklığı bu ürünle
re geniş ölçüde etki etmiştir. 

Seçim bölgemiz olan İçel'in su problemi bu 
yıl da halledilmediği takdirde, bu bölgede mil
lî servet haline gelmiş olan narenciye bahçele
rinin kuruması söz konusudur. 

Geçici bütçede yer almayacak bir tedbir, 
yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçek
leştirilmeyecek bir tedbir buradaki hallicelerin 
mutlâlka-kurumasına yol açacaktır. 

Size, Ziraat Odalarından aldığım birkaç ra 
kamı," sadece 1973 yılı kuraklığınım etkisini gös
termek bakımından belirtmek istiyorum. 

1972 yılında bir dekarlık bahçeden alınan 
narenciye 5 000 kilogram iken, 1973 yılında bu 
rakam 1 800 kilograma düşmüştür. Hatta bölge
nin belli kesimlerinde narenciye bahçelerinden 
ürün alınamamıştır, verimsiz ürün alınmıştır, 
satılamayacak, satışa elverişli olmayan ürünler 
alınmıştır. 

1973 yılı kuraklığına tedbir almayan daha 
önceki hükümetlerin kusurları nedeni ile naren
ciye bahçelerinin, üzüm bağlarının, sebze bahçe
lerinin sulanlamaması dolayısıyle fiyatlarda 
önemli ölçüde artış olduğu gibi, ihracat imkân
ları da önlemli ölçüde düşmüştür. 

Şimdi bölgemde yapılması gereken tedbir
leri Hükümete yansıtmak ve sizlerin geçici 
'bütçede görüşlerinize sunmak bakımından bir
kaç tane talebimiz olacaktır. 

Özellikle Tarsus yöresinde geçmiş Hükü
met devresinde yapılan birtakım ihaleler so
nucu su kanalları yarıda bırakılmıştır. Şaibeli 
ıbir müteahhide yapılan bu ihaleler sonucu ya
pımlar durmuş, devletten aldığı parayı başka 
yerlerde kullanan müteahhit yapımı durdura
rak o bölge insanının kuraklıktan daiha da şid
detli bir şekilde etkilenmesi yoluna gitmiştir. 
O devrin hükümetleri maalesef bu duruma göz 
yummuşlardır. Yapılmasına başlanmış olan bu 
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ıkanaletler bir yıldır 'bırakılmış vaziyettedir. Bu 
ihalenin sorumluları ve bu ihalenin bir tarafa 
(bırakılarak su kanaletlerinin biran önce faali
yete geçirilmesi konusunda, halktan yana Hü
kümetimizden gerekli çabayı sarfetmesini bekli
yoruz. 

Öte yandan yeraltı, yerüstü sularının kuru
ması nedeniyle yeraltında mevcut bulunan su
lardan kısa süre içerisinde, yani şu bir iki aylık 
dönem içerisinde acilen yaralanmak gerekmek
tedir. 

Sondaj .makinaları ve yeraltı sularını yer-
üstüne çıkaracak makinelerin yoğun bir çalış
ması sonucu bu bölgenin, kuraklığın kötü etki
sinden bir nebze olsun kurtulması sağlanmış 
olacaktır. 

Geçici "bütçede, yani Mart ve Nisan aylarını 
(kapsayan bu bütçede sizlerin de bu bilgiler 
ışığı altında bize yardımcı olmanızı rica eder, 
(hepinizi saygı ile selâmlarım. (O. H. P. sırala
rından alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ma-
vioğlu. 

2. — [Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin İlinin Mazıdağı ilçesindeki fosfat yatak
ları hakkında [gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Ta
lât Oğuz, Mardin'deki fosfat madenleriyle il-
ıgili olarak gündem dışı söz talep etmiştir. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
'TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türk Köylüsünün kaderiyle ilgili, Türk 

Çiftçisini yakından alâkadar eden, gübre sana
yiinde kullanılan ve Türkiye'de kullanılması za
rurî bir hale gelen Mardin İlinin Mazıdağı böl
gesindeki fosfat yataklariyle ilgili olarak gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye nüfusunun yüz
de 75'i köylüdür ve yüzde 75'i ziraatle iştigal 
etmektedir. Ziraati yaygın bir hale getirmek, 
vatan satihma yaymak ve verimliliği artırabil
mek için ziraate katkıda 'bulunacak, bulunması 
icalbeden bâzı imkânların, bâzı olanakların Türk 
Çiftçisine tanınması zaruretine inanmış bulun
maktayız. 

iSon yıllarda Türk Çiftçisinin kimyevî güb
reye karşı alâkası daha ziyade artmış ve kim
yevî gübre kullanmak suretiyle verimini artır

mak cihetine gitmiştir. Son 10 yıl zarfında kal
kınma plânları nazarı itibare alındığı takdirde, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı nazarı iti-
ıbare alındığı takdirde, 1961 yılında Türk Çift
çisi 295 bin ton kimyevî gübre kullanmıştır. 
Bu miktarın, yapılan istatistiklere göre 1973 
yılında 3 milyon 330 bin tona çıktığı ve hatta 
1977 yılında ise 5 milyon 612 bin tona çıkacağı 
ileri sürülmektedir. Şu duruma göre kimyevî 
gübre sanayiinde kullanılan fosfat, amonyak, 
sülfürik asit ve sülfüroz asit gibi maddelerin 
ibir kısmı, Türkiye'de faaliyette bulunan Azot 
Sanayii, Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi, 
Bandırma Gübre Faibrikası gilbi özel ve Kamu 
İktisadî Devlet Teşekkülleri tarafından temin 
edilmekte ve 'bunda kullanılan fosfatın tamamı 
yabancı memleketlerden, hu arada Arap mem
leketlerinden ithal edilmıektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 1971 yılında Türkiye 265 
bin ton fosfat ithal etmiş durumdadır. 1972 
yılında bu miktar 550 bin tona, 1973 yılında 
ise 9O0 'bin tona çıkmış bulunmaktadır. 1972 yı
lma kadar 1 ton fosfat 13 - 14 dolar arasında 
ithal edilmişken, 1973 yılında 1 tonu 55 dolara 
çıkmak suretiyle Türkiye her yıl 700 milyon 
lira. yani 50 milyon dolar yabancı memleket
lere ödeme mükellefiyetine katlanmaktadır. 

Kaynaklarımız meydanda, gerek İkinci Beş 
Yıllık Plân, gerek Üçüncü Beş Yıllık Plân tet
kike tabi tutulduğu takdirde, Mardin bölgesi
nin Mazıdağı mıntıkasındaki fosfat yatakları
nın işletilmiesi, Tüıfc Köylüsüne elverişli bir hale 
«getirilmesi önıhedef olarak alınmıştır, önplâna 
alınmıştır. Ama önplâna alındığı halde, maale
sef millî servet mesabesinde bulunan bu yatak
lar işletilmemekte ve Türkiye'yi telâfisi gay
ri mümkün zararlara müeddî kılmaktadır. 

Bir kısım yetkililer fosfatın tenorunun dü
şük, rezervinin az olduğunu ileri sürmektedir
ler. Bir ara Türkiye Petrolleri için de aynı şey 
söylenmiş, ama milliyetçi, Atatürkçü Türk mü
hendisleri yaptıkları tetkikat neticesinde Türki
ye'nin hemen hemen her tarafında petrol oldu
ğunu saptamış ve bugünkü petrol ihtiyacının 
üç tehiri yerli kaynaklarımız tarafından karşı
lanmaktadır. 

Yine İkinci Beş Yıllık Plânın, hatırımda 
kaldığına ,göre, 601 nci sayfasında bu fosfat 
yataklarının işletilmesi, elverişli bir hale ge-
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'tirilme'si için, Etlbank yetkililerine ve MiTA'ya 
gerekli imkânlar verilmektedir. Ama buna rağ
men, yıllar .geçtiği halde Türk Köylüsünün yü
zünü güldürecek, işsizliği ortadan kaldıracak, 
mutlu bir Türkiye yaratacak yeraltı servetleri
nin, kaynaklarının, bilhassa fosfatın maalesef 
işletilmesi üzerinde ciddî olarak durulmamak-
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, tamamlayınız lüt-
sflen. 

ITALÂJT OĞUZ (Devamla) — Hükümetten 
istirhamım, bu kaynakların biran evveıl işletil
mesi cihetine gidilmesi ve Türk Köylüsüne, 
Türk Çiftçisine gerekli imkânın sağlanmasıdır. 

ISözlerimi burada bitirir. Yüce Meclisi saygı
larımla selâmlarım efendim. (C. G. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

3. — Burdur Milletvekili Osman AykuVun, 
orman - 'köylü ilişkileri ve ormanlarda uygulanan 
kesimler konusunda gündem dvşı demeci «ve Or
man Bakana Ahmet Şener'in cevabı. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın Os
man Aykul, orman - köylü ilişkileri ve orman
lardaki .kesimle ilgili olarak gündem dışı söz 
istemektedir. 

iSayın Aykul, buyurun efendim. 
OISMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Yıllardan bu yana ülkemizde sürdürülmek

te olan bozuk orman düzeninin bâzı yönlerini 
açıklamak amaciyle söz almış bulunuyorum. 

Orman içinde yasayan köylülerimizin orman
la ilgili durumlarını Yüce Meclise özetler halin
de aktaracağım. Orman içinde yaşamakta olan 
köy halkı, hayatlarını ciddî sıkıntılar içinde 
(geçirmektedir. Değişen ve gelişen dünya şartla
rına göre, orman içi köylülerinin sıkıntılı gün
leri geride bırakmaları gerekirken, gün geçmi
yor ki, bu sıkıntı bir kat daha artmasın. Son 
yıllarda orman varlığımız zengin ve varlıklı ki
şilerin lehine büyük bir tüketime talbi tutulmuş, 
(böylece köylümüzün yakacak ve yapacak" gibi 
ihtiyaçlarımı karşılayamaz hale gelmiştir, bu te
me] ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. 
Bu temel ihtiyaçlarını orman içi köylüleri bile 
karşılayamazken, orman içinde bulunmayan; 
köylülerimizin durumu ise yürekler acısıdır. Bu 

acı igerçek ortada i/kem, ayrıca 'çeşitli ormanlık' 
bölgeler «Ormıan ıslahı» amaciyle düz olarak 
kesilmiş Lir. Köy balkımın uyarmalarına rağmen 
bu uygulamalar durdurullamamış, hâlâ devam 
^etmektedir. Büyük ağaçlıklar grubu içinde ve 
çevresindeki büyüme ve -geilıişme durumunda bu
lunan >çaan ve meşje fidanlarının düz olarak k'e^ 
silmesi, ayrıca kesim sonucu elde edilen ve köy
lüye verildiği zaman yakılabüecek kesilmiş fi-
danların, kerestle ve odum artıklarının bir »araya 
toplanarak köy halkının gözü Önümde yakılması 
orm an içi ve çevresindeki köylüleri 'büyük üzün
tülerle sıevk etmiştir. 

Orman yöneticileriyle aırallaırılnıin açılmasını 
istermeyen köylülerimiz, orman varlığımızın bu 
yönden tüketilmesini uygun bulmamaktadırlar. 
Bu nedenle geçmiş dönem hükümetlerinin yan-
ihış bir uygulaması olan d)üz kesitinin yeni iş ba
şıma gelen değerli hükümqt üyelerimiz ve Sayın 
Orman Bakanımız Ahmıelt Semer tarafından dur-
duruflae ağına veya daha iyi bir sistemim getiri
leceğine yürekten inanmaktayım. 

Konuyu özlefştirerek maddeler halimde Yü
ce Meclise sunıuyorum.: 

1. Bir .çam ağacının vıeya çam fidanının ye
tişime süresi bellidir. Burdur, Bucak, Saımatt ve 
Doğambaba ormanlarımda kol, bacak ve saban 
•oku kalınlığındaki fidanlar kesilerek düz kesi
me ta,bi tuıtulmıuştur. 

2. Bu uygulamalar sonucu onmanı iiçi köyle
rindeki iç sahalar da <ortadam fcalka,oak vte dara
ltacaktır. Aziziye ve Afcçaköy Orman Bölıge şef
liklerinin kaldıımlması ve şehirlere götürülmesi 
buma bir örmektir. Geçmiş hükümet zanıanmdıt 
alınmış <olan bu karar, hizmeti vatandaşın ayağı
ma /götürmie ve mahrumiyet foölg'elaımin kal
kındırılması ilkelerine aykırı düşmektedir. 

3. Ülkemiz toprakları toprak kaymasına uğ
ramakta, seller, kum, çakıl ve tasjları verimli 
toipırakların üzerime götürmekte ve bu toprak
lar işe yaramaz hale 'gelmektedir. 

4. Orman Bakanlığınca yeniden orman yetiş
tirilmesini ve ormanlıklar kurulmasını takdirle 
karşılamaktayız. Ancak bu uygulama ve çalış
maların Türkiye'nin şıart, imkân ve ihtiyaçları 
dikkate lalıraaralk binlleroe hektar boş ararı, 
çıplak dağ ve tepeler değeırİlendirilerek buralar 
ormanlık halline ıgetirdlirse daha ekonomik olur 
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ve. .-ülkemiz ;bu çalışmalardan dahaiyi yararlanır 
'kanaatindeyim. 

ı5. Bu biçim kesim sonucu bol miktarda ke
reste ve' (odun elde edildiği halde, ormanda ku
cak kucağa yaşayanı köylülerimizin kalkınd;<>L 
görülmemiştir. Halkımız onmamın içinde olmalı
na rağmen ormandan yararlanmada geri pif'na 
itilmiştir. Bir avuç varlıklı kereste tüccarı ile 
kerteste şirketlerine daha çok kazanç olanaklın'; 
sağlanmıştır. Ormanı bekleyen ve koruyan/ köylü 
ise suçlu duruma düşürtülerek mahkemen ore 
sevk edilmiş ve .cezalandırılmıştır. Ödenmesi 
mümkün olmayan maddî cezalara çarptırıl;^ıs
tır. Köylü, bu u'ygulalmalarda Devleti yanında 
ıgörmesi gerekirken, karşısında görmüştür. Böy
lece bozuk orman düzemi köylüye bir şey getir
memiş, fakat onun çevresindeki zenginlik kay
naklarını allıp götürmüştür. 

6. Köylüye verilen ihtiyaç keresteleri, ge
nel olarak odun niceliğinde düşük kaliteli tom
ruklardır. Siyasî nüfuz sahibi olanlar kereste
nin iyisini almaktadırlar. İhtiyaç kerestesi ala
mayan köylüler sıkıntı içindedir. Yeni ev yap1ı-
ran vatandaşlar, yapacak ihtiyacı yönlünden1 sı
kıntı -çtekmektediırler. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Ay-
kül. 

. OSMAN AYKUL (Devamla) — Ayrıca ihti
yaç kerestelerinin veriliş yerleri uygun düşme
mekte, köylere yakın bölge şeflikleri olduğu 
halde uzak yerlerden ihtiyaç kerestesi verilmek
te ve köylüÛ'er bu ihtiyaç kerestelerini köyleri
me1 göitürmekte /güçlük (çekmektedirler. 

Orman olma vasfın! yitirtmiş arazilerin eki
lir - dikilir hale getirilebilmesi için, orman ida
resiyle sürüp ıgiden çeliişkilW bür çözüme bağ
lanmalı ve (gerekli yasalar çıkarılmalıdır. 

Yeni iş başına yellen Hükümetimiz ve Orman 
Bakanımız Sayın Ahmet Şener'in, 'orman varlı
ğımızı varlıklı tüccarlara sömüırtrneyeriek köylü
müzün sanayi ve ticarî yönden kalkınmasınia 
dönüştüreceklerinle, orman gelirlerinden köy 
halkının ıgeıreği gibi yararlanmaları için .gerek
li çalışmaların ynpılacağma samimi duygularla 
inanmaktayım. 
- iBozuk orman düzeni son bulmalıdır. Orman 
varlığımızın kesim ve ıttüketiminde, yenliden 
orman yetiştirme çalınmalarımda halkçı ve in

sancıl yöntemler uygulanması, orman personiefli 
ile köy halkının ilişkilerinin mıüspeit yönde ge
liştirilmesi, teşkilâtın modern bir anlayışa uygun 
olarak yeniden kurulması en büyük temen
nimdir. 

Sayın Ortman Bakanımıza başarılar diler, 
Yüce M)eclisfe saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından aükıışllar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın Bakan... Buyu

run. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Burdur Milletvekili Sayın Osman Aykul'un, 
Orman Bakanlığına mütedair olan sorunlarını 
dinledim. Kendisine, bu konuda bana fırsat 
verdiği için teşekkür ederim. 

ıSaym Başkan, arkadaşını bilhassa halk ve 
orman ilişkileri konusunu ele almış bulunmak
tadır. Bakanlığımı ve Hükümeti bu konuda 
vazifeye davet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 15 750 köyümüz or
man içinde ve orman yakınındadır. Bu köylerde 
8 - 9 milyon insan yaşamaktadır, milyonlarca hay
van beslenmektedir. Fakat bu orman içinde bulu
nan köyler, kuruluş itibariyle, jeolojik bünye iti
bariyle, toprak yapısı itibariyle, florası itiba
riyle en fakir yerlerde kurulmuş bulunmakta
dır. Bu meyanda, Türkiye'nin en büyük soru
nunu teşkil etmektedir bu konu. 

Hükümetimiz, programında bu konuya çok 
önemli yer vermiştir, orman içinde ve orman 
yakınında bulunan köylerin kalkınması konu-
smcla kredi yönünden, toprak edindirme yö
nünden.. Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun 19 ve 213 ncü maddeleri de buna cevaz ver
mektedir. Orman niteliğini kayibetmiş olan yer
ler için - Anayasanın 131 nei maddesinin 5 nei 
fıkrasının değiştirilmesiyle orman rejimi dışı
na çıkarılması gereken yerler için - ziraat edi
lebilen, bağ, zeytin, meyve, sebze gibi herhangi 
Ibir ziraata elverişli olan ve orman niteliğini 
f ennen ve ilmen kaybetmiş olan yerler için, Ana
yasanın emri gereğince '6831 sayılı Kanunun 
değiştirilmesiyle ortaya konulan 1744 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre, 7 ve 11 nei 
maddesinde derpiş olunan kadastro komisyon-
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l an bir mahkeme niteliğinde kurulacaktır.. Bu 
hususta Bakanlığım gerekli yönetmeliği tespit 
etmiş, bakanlıkların mütalâasını almak üzere 
önümüzdeki hafta içinde Danıştaya sevk edi
lecektir. Danıştaydan geldikten sonra, Allah 
nasip ederse Mayıs ayında bu komisyonlar faali
yete geçirilecek; bu memleketin en büyük der
di bulunan orman ve ziraat arazilerinin sınırı 
tespit edilerek, bu ihtilâflar ortadan kaldırıla
caktır. 

Ayrıca .arkadaşımız teknik bir hususu orta
ya koymuştur, fakat kendisinin de bu konuyu 
bilmesi gerekir: Çam ormanlarının kesiminde 
meyilli kesim uygulanmaz. Meyilli kesim, ağaç
larda, yeniden fışkın, filiz verebilmesi; o kütük
ten verecek «olduğu gizli tomurcukların faali
yete geçmesi için bir unsurdur, doğrudur. O za
man meyilli kesilmesi, çürümemesi ve suları 
tam (bünyesine almaması için gereklidir. Ama 
arkadaşımız bilmelidir ki; çam ormanların da 
kesim düz de olsa, meyilli de olsa filiz vermez. 
O halde, onun için bu kesimde bir yanlışlık ol
masa gerektir. Kendisine hunu aktaran, noksan 
bir bilgi ile aktarmış ve arkadaşım da bunu bu 
şekilde ortaya koymuştur. Bu, aslında bir or
man kesim tekniğidir, elbetteki arkadaşımın bu
nu bilmemesi kendisinin bir kusuru değildir. 

Yeniden orman kurulması konusunda, Ba
kanlığımda şimdiye kadar tatbik edilen orman 
politikasında !bir yanlış husus tespit etmiş bul
maktayım, arz ediyorum: 

Bugün orman içinde ve yakınında kurulmuş 
olan 50 - 80 - 1O0 - 150 senelik köyler vardır. 
Ama, Orman Bakanlığı Teşkilâtının, sanki baş
ka bir yerde alan yokmuş, ağaçlandırılacak yer 
yokmuş gilbi, buradaki bulunan vatanda.:''arın 
tarlalarını mutlaka ağaçlandırma progran içi
ne almasında ben sakınca gördüm ve bu 1: ırsus-
ta kesin emri verdim: Evvelâ diğer taraflar 
ağaçlandırılacak, ondan sonra bu olacaktır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu hususu tespit eder ve söylerken, muhte
rem Meclisimiz bilmelidir ki; bu konudaki söz
lerim, o orman içinde bulunan köylüler geçim 
sıkıntısı çekiyor diye, ormanların kesilmesine, 
yakılmasına yardım manasında değildir. Elbet
te, o orman içinde yaşayan vatandaşlarımızın 
durumu da dikkate alınacaktır. Orman köyle
rine aidolan Umum Müdürlüğümün yaptığı pro

jelere göre - onun yönetmeliği de çıkmak üze
redir - 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü madde
sine göre, geçen sene burada verilmiş olan bir 
yetkiyle, bugün Orman Bakanlığında bir fonda, 
Ibilhassa orman feöyleri için 100 milyon lira 
(birikmiştir arkadaşlarım. 6831 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin hükmü hâlâ yürürlüktedir 
ve bunu da Köy İşleri Bakanlığı yürütmek
tedir. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
üyelerin senelerden beri uğraşması suretiyle, 
bu fona - 13 ncü maddenin hükmünü yerine ge
tirmek için - 195'6 senesinden beri ancak 15 -17 
milyon lira konulaibilmiştir. O hailde, ıgeçen se
ne çok iyi bir kararla ve çjdk iyi bir niyetle tes
pit eıdilem bu madde ile, bugün Orman Bakan
lığına, gelecekte bu ^rman içinde yaşayan fa
kir vatandaşlarımızın (Anayasanın 41 nci mad
desinde emrettiği hükme göre) insanca yaşa
ma düzeyine çıkabilmeleri içim, 'bu fon onlar adı
na ve onların kalkındırılmaları uğrunda, Yö
netmelik çıktığı zaman kullanılacaktır, ve in
şallah 1974 yılı içinde bu fonun sarfına da baş
layacağım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, .alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığımı dev
raldığım zaman bir problem ile karşı karşıya 
kaldım ve bunu Türkiye Büyülk Millet Meclisi 
üyelerine arz ediyorum (Çünkü buıgüın 2 veya 
10 arkadaşım gelmjişse, yarın 50 - 60 arkada
şım kemdi bölgeleri için geleceklerdir): 

6831 sayılı Kanunun (hükümleri dışında, bir 
de 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Kuru
luş Kanunu vardır. Bu 3204 sayılı Kanunun 
1, 2 ve 11 nci maddeleri hükümlerine dayanı
larak, Orman Genel Müdürlüğünce, öncelilkle 
ve talbiatiyle Hükümetin de halberi olmak üze
re, 83 or/m.an bölgesi kapatılmıştır. Bunun ku
ruluşundaki amaç şu idi: O köylerde ve bil
hassa o rejiyonidalki bulunan ormanların işletil
mesi ile hem memleket servetinin artması, hem 
de orada yaşayan insanların kalkınması için 
kurulmuş işletmeler ve bölgeler vardır. Fakat 
bunlar, (her nedense) onların sosyal ve ekono
mik tarafları, düşünülmeden ve evleviyetle bu 
müessesenin siyaisî görüşleri alınmadan kapa
tılmıştır. 

Bakanlığıma ilk geldiğinde bu manzara ile kar
şı karşıya geldim. Arkadaşlarımın ikazı ile bunu 
ele aldım ve simidi tetkik ettiriyorum. Yapıl-
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TMŞ (plan puanlamalarda sanki toomputerde ya
pılmış gibi; «Burası 28 puan aldı; kapaltılmaya 
mahkûmdur. Burası 50 veya 100 puan aldı; ka
patılmayacaktır. .. •»> 

Muhterem arkadaşlarım, elb etteki Bakanlı
ğımda bir teknik heyet, .bir fen kurulu vardır, 
bunun da mütalâası alınmıştır. Her ne olursa 
lOİsun; sosyal ve ekonomik tarafı ağır bastığı 
ve siyasî birçok nedenleri ortaya .koyduğu için 
Ibunu tekraren tetkik ettiriyorum. Bunu da 
en iyi bir neticeye' bağlayacağım. Arkadaşım 
sosyal ve .ekonomik nedenler ve vatandaş hu
zuru yönümden bumu tekraren ıte'tkik ettirdik
ten sonra bir karara varacağımı bilmelidir. 
Burdurlda aynı şekilde yapılmış olan hatalar 
vardır. Bu hataları tashih .etmek için arkadaşı
mın yanında da emir verdim ve durumu yeni
den tetkik ettiriyorum. Bakanlığımın bir hak
sizlik yapmasına sureti fcatiyede, asla müsaade 
etmeyeceğim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; konunun bir de 
siyasî karar yönü vardır. Ben, burada bulunan 
milletvekillerinin ve Türk Milletinin şeref ve 
haysiyetini taşıyarak orada Bakanlık yapmak
tayım. Siyasî kararı hiçjbir teknik elemana ver-
dirtmeyeceğim, Siyasî karar, hangi partiden 
olurlarsa olsunlar, sizlerden, 'burada bulunan 
milletvekillerinden ve Türk Parlâmentosundan 
gelecek «evet» lerle-oluşur. «Evet» lerini ve
receklerde buyursun versinler. Siyasî «Hayır» ı 
aneak Bakan verecektir ve şimdi Bakan olarak 
da ben vereceğim. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Bu'nedenle Orman Bakanlığıma aidolan 
hususları tamamiyle ele almışımdır. Elb etteki 
Hükümet Programını (Anayasa başta olmak 
üzere) uygulayacağım, kanunlarımızı uygula
maya mechurum, Kanunlarımızda, mevzuatı
mızda noksanlıklar ve boşluklar vardır, fazla
lıklar da olalbilir. Milleti rahatsız edecek bir 
mevzuat varsa, onu huzurumuza getirip değiş
tireceğim. Nitekim, bugün komisyonda görüşül
mekte olan 6831 sayılı Kanun hakkında 
feütüm partilerden teklifler yapılmıştır, onları 
komisyonda görüşeceğiz. Orman içinde yaşayan 
köylü vatandaşlarımızın kuvvetli kooperatifler 
kurmak suretiyle (7 kişilik kooperatifler de
ğil orada bulunan köylünün asgarî % 80 'inin 

iştirak etmesi suretiyle kurulacak olan koope
ratiflere tâlbi olmak üzere) bu 34 ncü madde, 
bugünkü anlamı ile düzenlenecektir. Bu husus
ta sizin tasvibinizi aldıktan ve buradan geçtik
ten sonra bunun daha faydalı olacağı kanısın
dayım. 

Arkadaşrmım buyurmuş olduğu, (Bilhassa 
zatı ihtiyaç, yani yakacak) ihtiyaç için bugün tat-
hikattar ancak % 60 verilehiliyor; % 40 ise, ya
kacak odun olarak, sanayie kaydırmak üzere 
verilmektedir. Baltalık ormanlarda sanayi odu
nu yoktur; yanlıştır o. Arkadaşlarımız, balta
lık ormanda bulunanı, yakacak odun olarak uy
gun gördükleri ve «% 100te kadar» tâbirini kul
landıkları ızaman elibetteki ben de o kanuna 
talbi olacağım ve o kanunun emrettiği hüküm
leri yerine getireceğim; ama bugün sızıltıya 
meydan vermemek için, vatandaşlarımın huzur
suz olmamaları için gerektiği şekilde (% 60*da 
ve pazarlama suretiyle satışının % 40'ı da yi
ne .onlara, 7 lira farkeltmök, kârlarından 7 lira 
zarar etınek üzere) kendilerine verilmesi için 
emir vermişimdir. Bu bölge milletvekili arka
daşlarımın da bu konuda bilgisi olması için bu
nu söylemiş bulumyoruım. 

iSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, or
man köylüsünün kalkınması konusunda şimdi
ye kadar tatbik edilen bir husus vardı: Her 
bütçe yılında çeşitli maksatlarla faslına konul
muş olan paraların yatırımına .gidildiğinde, ka
saba ve yakınındaki köylere, ondan sonra ova 
köylerine para veriliyor; tam dağ köylerine, or
man içindeki köylere sıra geldiğinde para bi
tiyordu, zaman .bitiyordu. Birdahiaki sene...' 

Hayır arkadaşlarım, yeni tatbikatım şu ola
caktır hu konuda: Orman Bakanlığı olarak or
man köylerinden ve yüksek köylerden, o fakir 
köylerden kalkınmaya haşlayacağımı size arz 
ediyorum. (Alkışlar) Hiçjbir surette bu, başka 
türlü talthîk edilecek değildir. Artık bir gün 
de onlara sıra gelmiş olsun, onun için bunu size 
arz ediyorum. Bu sırayı yerine getirmek için 
tatbikatım böyle olacaktır. Bu şekilde olduğu 
takdirde, bu tatbikatın sizin tasviplerinize maz-
har olacağı kanısındayım ve sizin bu konudaki 
hem emirlerinizi, hem yardımlarınızı da bekleye
ceğim. 

.Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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B) TEZKERELER 

1. •— Vazife ile 'yurt dışına gidecek olan Dış
işleri 'Bakanı 'Turan Güneş'e Millî Savunma Ba
kanı Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö* 
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/170) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başlkanlığma 
Vazife ile yuıit dışınla 'gidecek olan Dışişle-

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. i— D. P. Grup Başkanveklileri Sakarya 
Milletvekili Vedat Önsal ile Denizli Milletvekili 
Hasan tforkmazcan'ın; fiyat artışlarını önle* 
mek için alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol 
Komitesinin çalışmalarını incelemek üzere Ana
yasanın 88 nci mıaddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/5) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önerge
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özellikle son yıllarda fiyatlar hızlı bir artış 

Igöstermiş'tir. Gerekli tedbirler alınmadığı tak-
ıdirde, ekonomimizi menfi yfönde 'etkileyen bu 
artışların önümüzdeki yıllarda da devam ede
ceğini gösteren belirtiler vardır. 

Fiyat artışlarını kontrol altına alabilmek 
ma'ksadıyle fiyt kontrol komitesi kurulmuştur. 
Ancak 'bu komitenin çalışmaları fiyat hareket
lerini önlemek yolunda yetersiz kalmıştır. Ham
madde fiyatlarındaki yükselmeler ve Devlet ta
rafından üretilen ara malı fiyatlarına yapılan 
zamlar dolayısıyle maliyetlerde hasıl olan yük
selmeler imalâtçıları yeni fiyatlar istemek mec
buriyetinde bırakmaktadır. Bu şekildeki müra
caatların çokluğu ve komitenin kifayetsiz bir 
teşkilâta dayanmalkta oluşu dolayısıyle, fiyat 
kontrol komitesi gerekli tetkikleri zamanında 
yaparak netieelendirememektedir. Haklı talep
lerin aylarca bekletilmesi dolayısıyle zararına 
çalışmak durumunda kalan küçük sanayici ve 

VE ÖNERGELER "\ '""'":" 

I ri Bakanı Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne 
'kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma, 
Bakanı Hasan Işık'ın veikillik etmesinin, Baş
bakanın telklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim,. 

Fahri S. Korut ürk 
Cumlhur'faaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I imalâtçılar işlerini tatil etmekte ve işyerlerini 
kapamaktadırlar. 

Bunun neticesinde üretim düşmekte ve böyle 
I işyerlerinde çalışan işçiler işsiz kalmaktadırlar. 

Üretimin düşmesi ise piyasada mal darlığına 
sebebiyet vererek fiyat artışlarını ve karabor
sayı körüklemefctedir. 

ı Yeni bir tip veya yeni bir isimle yapılan ima
lâtın kontrol dışında kalması ise muvazaaya ve 
muhayyel firmaların kurulmasına sebebiyet ver-

' inektedir. Bu muhayel firmalar araeıhğıyle eski 
I imâlat yeni isim ve yeni tiple devam ettirilerek, 

kontrolün dışında kalabilmektedir. 

| Öte yandan küçük sanayici ve imalâtçıların 
I yeni fiyat- tespiti yolundaki müracaatlarının ay

larca bekletildiği, bazı büyük firmaların ise mü
racaatlarına kısa zamanda cevap aldıkları yo
lunda şikâyetler çoğalmalktadır. 

Bu durumda namuslu tüccar ve küçük sa
nayici ezilmektedir. 

Fiyat artışları ise yanlış tatbikat neticesi. 
âdeta körüklenmektedir. 

Meseleye eğilmek ve âcil bir çözüme bağla-
I ımak gereğin'e inanıyoruz. Aksi halde sınaî ge-
! üşmemiz aksayacak, üretim düşecek ve üretimin 

düşmesi fiyat artışlarına yol açacak ve istihdam 
| sorunu daha güç çözülür bir hale gelecektir. 

Hükümetin alması gerekli tedbirlerin yanın
da Meclisimizin de bu çok önemli konuya eğil-. 

I mesi lüzumuna inanıyoruz. 
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İFiyaıt kontrol komitesinin çalışmalarını . ve 
fiyat artışlarını önlemek yolunda alınacak ted
birleri incelemek üzere Anayasamızın 88 nci 

maddesi ve içtüzüğümüzün 102 nci maddesi gere

ğince IM'eıclis Araştırması açılması yolunda ge

rekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi D. P. 
Grubu adına arz ederiz. 

Vedat lönsal Hasan Korkmazcan 
D. P. Grup Başkanvekili D. P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu önerge gündemdeki yerini 
alacak ve sırası .geldiğinde görüşülecektir. 

1. .— [Gündemde Ajer alan seçimlerin £6.2.1974 
Salı gününe ertelenmesine dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 'bir önerisi 
vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 4 

Komisyon çalışmalarının yoğunlaşmış olma
sı dikkate alınarak, gündemde yer alan seçim
lerin 26 . 2 . 1974 Salı gününe ertelenmesinin 
Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

•Millet Meclisi Başkanı 
Kemal Güven 
A, P. Grulbu 
Başkanvekili 

Nalhit Menteşe 
D. P. (Grubu 

Başkanvekili Y. 
Yasin BozJkurt-

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

Şu hale göre sözlü 
başlıyoruz. 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Selçuk Erverdi 
M. S. P. Grulbu 
Başkanvekili 

Feihmi Cumalıoğlu 
C. G. P. Grubu 

Görevlisi 
Salih Yıldız 

edenler... Etmeyenler.., 

soruların görüşülmesine 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

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

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğim sorunun sözlü olarak 

Başbakan tarafından cevaplandırılması için ara
cılığınızı sayıgı ile rica ederim. 23 . 11 . 1973 

BAŞKAN — Sayın Kandemir? Yoklar. 
Sayın Ticaret Bakanı?. Buradalar. 
Bir defaya malhsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

2. — Kars 'Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Ankara veya İzmir Belediyesince ıGöltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine dair 
Başbakandan tsorusu ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Fehim Adak'ın sözlü cevabı (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım?. Bura
dalar. 

Sayın Basjbakan? 
TİCARET BAKANI FEHİM ADAK (Mar

din) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Ticaret 
Bakanı cevaplayacaklar. 

ıSonı önergesi sahibi var, Bakan var; öner
geyi okutuyorum. 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Soru 

Demire! kardeşlerin öncülüğünde kurulan 
Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Ano
nim Şirketi (GÖLTAŞ) ne İller Bankasınca ithal 
etmekte olduğu makinaları İzmir Gümrüğünden 
çekilebilmesi için 18 000 000 liralık teminat mek
tubu kredisi, verilmiştir. Ayrıca şirketin makine 
aksamına ilişik Gümrük Vergisinin taksitlendi-
rilmediği yapılan araştırmalarla tespit olunmuş
tur. 

Bâzı kuruluşların bu gibi işlemleri büyük 
bir titizlikle yapılırlken Göltaş'a ait bu işlemin 
yapılmaması Başkent'in iş ve sanayi çevrelerin
de değişik şekilde söylentilere sebep olmakta
dır. 
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Bu itibarla; 
1. Kısa adiyle Göltaş Şirketine 18 000 000 

liralık teminat mektubunun Ankara veya İz
mir Belediyesince verilip verilmediği? 

2. Verilmiş ise bu işlemin mevzuata uygun 
olup 'olmadığı, Demire! kardeşler için siyasî bir 
nüfuzun tesir gösterip göstermediği? 

3. Faiz hatti itibariyle Belediyenin zarara 
uğrayıp uğramadığı? 

4. Gıöltaş'ın gümrük resminin Bakanlar 
Kurulunca ne zaman taksiıtlendirileceği? 

6. Taksitlendirme işlemi bugüne kadar ya
pılmadığına göre gümrük resminin muafiyete' 
uğratılmasının mı% düşünüldüğü hususlarının 
sözlü olarak cevaplandırılmasını Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 94 ncü maddesi gereğince saygı ile 
rica ederim. 

BAŞKAN — Başbakan adına Ticaret Ba
kanı Sayın Fehim Adak. 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA TİÖARET BAKANI 

EEHİM ADAK (Mardin) — Muhterem Baş-
fkan, muhterem milletvekilleri; 

Güller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, kusa adı ile GÖLTAŞ; 14 bele
diye, 1 özel idare ve 2420 özel ve tüzel kişiden 
ımürekkep bir kuruluştur. Sermayesi 80 milyon 
Liradır. 

Bu umumî izahattan sonra, soru önergesi ile 
ilgili cevaplar sırası ile şöyledir : 

1. GÖLTAŞ'm 18 milyon Türk Liralık te
minat mektubu ,Ankara ve İzmir belediyelerin
ce değil, İller Bankasınca verilmiştir. 

Adı geçen şirket, yatırım ile ilgili olarak 
11 . 7 . 1969 gün ve 115 sayılı teşvik belgesini 
de almış ve buna istinaden yapmış olduğu mü-
racat üzerine de 27 357 188, Türk Lirası tuta
rındaki Gümrük Vergi ve Resimleri, 13.11.1971 
tarih ve 7/3438 sayılı Bakanlar Kurulu karan 
ile 5 yıl olarak tatksitlendirilmiştir. 

Bu taksitlendirme işlemi dolayısıyle ithal 
konusu malların gümrüklerden çekilebilmesi 
için, gümrük idaresine tevdii gerekli teminat 
mektubu, İller Bankası tarafından verilmiştir. 

Şirketin talebi, Banka Müdürler Komisyo
nunca 2 . 12 . 1971 günü uygun görülerek 5 yıl
da ve 5 eşit taksitte kullanılmak üzere 18 mil
yon Türk Lirası olarak karşılanmıştır. 

[izmir Gümrükler İdaresine verilmiş olan te
minat mektubunun tarihi 25 . 5 . 1972'dir. 
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İlk taksit olan 4 814 1321 Türk Liralık kısmı, 
adı geçen şirket tarafından, İzmir Gümrükler 
İdaresine 14 . 11 . 1973 tarihinde ödenmiştir. 

Diğer taraftan, teminat mektufbunun veril
mesinde, siyasî, bir nüfuzun mevcudiyeti tespit 
olunmamıştır. Bu nıevi teminat mektuplarında 
bankaca alman komisyon % 4 olmakla beraber, 
GÖLTAŞ için verilen teminat mektubu karşılığı 
komisyon, İller Bankası Müdürler Kurulu kara
rınca (karar 2 . 12 . 1971 gün ve 53/2330 sa
yılıdır) % 2,5 olarak tespit edilmiştir. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi, taksitlendir
me işlemi, 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3433 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile tekemmül etmiş bu
lunmaktadır. Taiksiıtlendirme işleri tamamlandı
ğına göre, Gümrük Vergi ve Resimlerinin muafi
yete uğratılmasının düşünülmesi sıöz konusu bu
lunmamaktadır. 

Firma, muafiyet uygulamasına tabi tutulma
sı ile ilgili talebini 23 . 6 . 1973 tarihli yazı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına intikal ettir
miş, ancak mezkûr bakanlığın 14 . 6 . 1078 gün 
ve 4474 sayılı yazısı ile, «mevzuat muvacehesin
de, muafiyetten yararlanabilmeleri için yapıla
bilecek herhangi bir işlemin bulunmadığı» ken
dilerine (bildirilmiştir. 

Bunun üzerine, söz konusu şirket tarafından, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aleyhine Danış-
tayda dava ikâme edilmiş olup, bu dava halen 
devam etmektedir. 

İSaygıyle arz ederim (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
IS ayın Yıldırım buyurun. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baka

nın verdiği izaJhatı yeterli görüyorum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim; vsoru cevaplan
dırılmıştır. 

3. .— [Gaziantep Milletvekili İbrahim <Hortoğ-
lu'nun, [Gazianteb'in su sıkıntısının giderilmemle 
dair Enerji m 'Tabiî Kaynaklar Bakanından •söz
lü soru \önergesi '(6/39) \(1) 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu?. Yok. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?. Yok. 

Sözlü soru ertelenmiştir. 

(1) İçtüzüğün \96 ncı maddesi uyarınca söz-
I lü soruya çevrilmiştir. 
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4.— 'Gaziantep Milletvekili ibrahim Ilortoğ-
lu'nun, 1975 yılında imtiyazı sona erecek olan 
Osmanlı (Bankasının durumuna dair Başbakan
dan sözlü 'soru /önergesi (6/40) (1) 

BıAŞKAN — Sayın Hortoğlu yok. Sayın Baş
bakan adına Sayın Maliye Balkanı (buradalar. 

ISoru sahibi olmadığı için sözlü soru önergesi 
bir defaya malhsus olmak üzere ertelenmiştir. 

5. — tfçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
boykota katılıp ceza alan {öğretmenlere dair so
rusu \ve Millî Eğitim [Bakanı Mustafa Üstündağ'ın 
sözlü cevabı \(6/16) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek? Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı..- Buradalar. 

[Sözlü soru önengesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Balkanı ta

rafından sözlü olarak cevaplanidırılmaisına delâ
letinizi rica ederim. 

Saygılar sunarım. 21 . 1 . 1974 
C. H. P. İçel Milletvekili 

ıSüleyman Şimşek 
Soru : 
1. Boykota katıldığı nedeniyle en az (50) 

bin öğretmenin cezalandırıldığı söyleniyor, bu 
doğru mudur? Bu doğru ve cezalandırılan öğret
men de var ise : 

a) Bunun ne kadarı idarece ve ne kadarı 
da mahkemece cezalandırılmıştır ? 

b) İdarece uygulanan cezaların mahiyeti ve 
çeşitleri nelerdir1? 

2. " Boykota katıldığı gerekçesiyle okul mü
dürlüğü, müdür yardımcılığı ve benzeri gibi ıgö-
revlerin bir kısım öğretmenlere verilmediği söy
leniyor. Özellikle ilkokul öğretmenlerine uygu
landığı söylenilen bu işlemler doğru mudur? 
Eğer doğru ise : 

a) Bunun hukukî ve idarî gerekçesi nedir? 
b) Bu emri veren yetkililer kimlerdir, bu 

•bir kararname midir, yoksa bir prensip kararı 
mıdır ve bu tasarruf halen uygulanmakta mı
dır ? 

3. Boykota katılan öğretmenleri cezalandı
ran ve çoğunlukla milliyetçi öğretmenler der
neği üyesi bulunan ,disiplin kurulu üyesi öğret
menlerin çoğunun bugün yönetici kadrosunda 

. (1) İçtüzüğün 96 ncı 'maddesi uyarınca söz
lü soruya çevrilmiştir. 

oldukları söyleniyor, bu doğru mudur? öğret
menin kendi dalında yükselmesinde, sınıf içi 
ve sınıf dışı çalışması bir ölçü olmuyor mu? 

4. Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan bitir
diği halde boykota katıldı gerekçesi ile diplo
malarının 'gerektirdiği bir ıgöreve atanmadığı 
söyleniyor bu doğru mudur? 

Doğru ise bunların atanması ne zaman yapı
lacaktır ve bu ıgibi atanması yapılmayan kaç öğ
retmen vardır? 

ı5. Millî Eğitim Bakanlığı, müdürler komis
yonunca haklarında idarî işlemler uygulanan 
bâzı öğretmenler, bu işlemleri Danıştaya götü
rüp ve danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı 
aldıkları halde, Danıştaym bu kararların bâzı
larının uygulanmadığı söyleniyor, bu doğru mu
dur? Doğru ise: 

a) Şimdiye kadar kaç öğretmen hakkında 
Danıştay kararı uygulanmamıştır, bunlar ara
sında mahkemeye intikal edenleri var mıdır? 

b) Danıştay kararlarının, Millî Eğitim Ba
kanlığınca uygulanmamasının idarî ve hukukî 
igerekçesi neye dayanmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Üstündağ. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MÎUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in 
boykota katılıp da cezalandırılan öğretmenlere 
dair verdiği sözlü sorusuna cevap arz edece
ğim. 

15 - 18 Aralık 1969 tarihleri arasında yapılan 
öğretmen boykotuna, Bakanlıktaki bulunan ka
yıtlara göre, 45 435 öğretmenin katılmış olduğu 
görülmektedir. 

İdarî yönden orta dereceli okullardan boy
kota katılan 8 772 öğretmen ve idareci ile ilgili 
dosyalar Bakanlığımız Müdürler Komisyonuna 
intikal etmiş olup bugüne kadar Komisyonca 
bir karar da mevcut değildir. 

İlköğretim kesiminde ise 36 663 öğretmen 
boykota katılmış il disiplin komisyonları kararı 
ve valiliklerin teklifleri gereğince 936 öğretme
nin il içinde görev yerleri değiştirilmiş; 145 öğ
retmen de idarî görevden alınmıştır. 

Boykota katılanlar, genellikle, idarî görev
lere o günden bu yana atanamamışlardır. Bu 
konuda Danıştay nezdinde dava açanların hepsi 
de davayı kazanmış olduklarından, idarece Da-
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•nıştay kararlarına uyulmak suretiyle kısmen es
ki görevlerine veya eski görevlerine denk görev
lere iade edilmişler, mümkün olmadığı takdir
de de hakları baki kalmak üzere herlhanıgi bir 
ıgöreve tayinleri hususunda ilgili valiliklere emir
ler verilmesine rağmen, henüz yerine getirilme
yenler vardır. 

Ayrıca, boykot anında 308 öğretmene vali
liklerce işten el çektirilmiş ve sonunda hepsi gö
revlerine iade edilmişlerdir. Keza, valiliklerce 
'göreve başlatılmaları sakıncalı görülen 36 öğret
menin bakanlık emrine alınmaları teklif edilmiş, 
bakanlık teklife uyarak bu öğretmenleri bakan
lık emrine almış, ancak ilgililerin Danıştaydan 
aldıkları karar gereğince bakanlık emrine alma 
işlemi kaldırılarak görevlerine iade edilmişler
dir. 

Bu durumda 2 000 ilkokul öğretmenine de 
il millî eğitim disiplin kurullarınca 1 ilâ 3 gün
lük maaş kesimi cezaları verilmiştir. 

İlköğretimde görevli olup da dışarıdan eği
tim enstitüsünden mezun olan 105 öğretmenin 
ilköğretim müfettişliği dilekleri bugüne kadar 
yerine getirilmemiştir. Oysa eğitim enstitülerini 
»okul dışından bitirme imtihanlarının kaldırıl
ması ve eğitim 'bölümlerine de çok malhdut sa
yıda yatılı öğrenci alınması, bununla berajber 
öğretmen sayısının büyük bir hızla artması kar
şısında, ilköğretim müfettişi ihtiyacı da günden 
ıgüne teftiş ve rehberlik hizmetlerini büyük öl
çüde aksatacak derecede önemli bir problem çı
karmış olmaktadır millî eğitim sistemimizde. 
İlköğretimde şu anda teftiş ve rehberlik hizmet
leri telâfisi güç bir çıkmazın içindedir. 

Halen ülkemizde 1308 müfettiş tarafından 
165 binin üzerinde öğretmenin teftiş, meslekî 
yardım ve rehberlik .hizmetleri, ayrıca inceleme 
ve soruşturma işleri yürütülmektedir. Bu du
rumda Türkiye ortalamasına göre bir müfettişe 
127 adedin üzerinde öğretmen düşmektedir. Ça
ğımızın teftiş anlayışına göre, öğretmene fay
dalı ve etkili meslekî yardım ve rehberlik yapı
labilmesi için bir müfettişe en çok ortalama 80 
civarında öğretmenin düşmesi gerekmektedir. 
Öğretmen sayısı bu oranın üstüne çıktığı takdir
de müfettişlik müessesesinden beklenen fay
danın sağlanması da mümkün görülememekte
dir. 

Millî eğitimimizin içinde bulunduğu bu ko
şullar göziömüne alınarak boykota katılma ne
deniyle tayin edilemeyen ilköğretim müfettiş
liği formasyonunu kazanmış meslektaşlarımızın 
en kısa sürede durumları incelenerek atanma
ları cihetine ıgidilacektir. Bu konudaki çalışma 
ve gerekli görüşmelere bakanlığımızda başlan
mıştır. 

Diğer taraftan ortaöğretim kesiminde boy
kot dolayısıyle 597 öğretmen hakkında adlî ko
vuşturma yapılmış, bunlardan bir kısmı beraat 
etmiş, bir kısmı da muhtelif cezalar almışlar
dır. Adliyeye intikal etmiş dosyalar hakkında 
da disiplin yönünden henüz idarî işlemler ta
mamlanmamıştır. İlköğretim kesiminde adlî ko
vuşturmaya uğrayan öğretmenlerin bir kısmı 
beraat etmiş, bir kısmına verilen cezaların da 
tecili cihetine gidildiği anlaşılmıştır. 

Durumu bu şekilde belirtir, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Bakan. 
iSayın Şimşek buyurun efendim, görüşmeniz 

beş dakika ile sınırlıdır. 
iSÜLE^MAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Baş

kam, değerli arkadaşlarım. 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Üstündağ'ı 

birlikte dinledik. Soru sahibi olarak kendileri
ne teşekkür etmek için söz almış bulunuyorum. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, doyuru
cu açıklamaları pek çoğumuz gibi beni de mut
lu kıldı. 

Bendeniz ömrünün 26 yılını eğitim hizmeti
nin çeşitli dallarında harcamış bir arkadaşını
zım. Bu konuda pek çok acı ve tatlı anılarım 
vardır. 

'Sayın arkadaşlarım, hiç şüpihesiz her mes
leğin kendisine göre sevilecek ve öğünülecek 
yönleri vardır. Ama her toplumun bünyesinde 
öğretmenlik mesleğinin bir başka anlamı olmak 
ıgereıkir. Eflâtun, «Tanrı gökten inse de ken
disine bir meslek seçmek isteseydi, hiç şüphesiz 
öğretmenliği seçerdi» diyor. Büyük Atatürk 
ise, yeni nesli Atatürkçü Türk öğretmenlerine 
emanet ederek öbür dünyaya ıglöçmüştür. Top
lumumuz ise «Eti senin kemiği benim» gibiler
den çocuğunu öğretmenine teslim edecek kadar 
soylu, anlayışlı bir davranış içinde bulunmakta
dır. 
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Ne yazık. ki,, son birkaç yıldır Millî Eğitim | 
Bakanı olan zatın ve onun temsil ettiği siyasî 
kuruluşun sakat tutum ve davranışlarından do
layı bu karşılıklı sevgi ve saygıdan doğan iliş
ki bozulmuştur. Hiç değilse sarsılmıştır. Bu ki, 
toplumumuz açısından memleketimizin ve ulu
sumuzun geleceğini ister istemez teslim edece
ğimiz çocuklarımızın yetişmesi, öğretmen öğren
ci ilişkisi, yine öğretmen veli ilişkisi bakımın- I 
dan arzu etmediğimiz bir güvensizlik ortamı 
yaratmıştır. 

Bugün bu konuda bir bunalımın mevcut ol
duğunu ve bu bunalımın da geçmiş uygulama
ların hatasından meydana geldiğini kalbul et
mek zorundayız. Bu denli yanlış tutum ve dav
ranışın toplumumuzda bir yara açmış olduğunu 
görmezlikten gelemeyiz ve bu yarayı en kısa 
süre içinde sarmak, iyi etmek zorundayız. 

Bugün çoğu Devletin polisinin ve jandar
masının bulunmadığı 'sapa yurt köşelerinde öğ
retmen vardır. Bu öğretmen gerçekten Atatürk- I 
çülüğü ve Cumhuriyetin amaçlarını çevresine I 
yaymakta ve kendisine 'verilmiş Ibulunan yetki 
ve 'sorumluluk duygusu içinde görevini yüz 
âkıyle yapmaktadır. Öyleyse (bu toplumun öğ
retmenine, yalnızca çocuğunu okutması bakı
mından değil, daiha pekço'k yönlerden ihtiyacı 
vardır. Onun kişiliğine ve itibarına saygılı ol- I 
maya mecburuz. İşte Millî Eğitim Bakanımızın 
doyurucu açıklamasını ibu yönüyle değerlendi
riyor ve kendisini tebrik ediyorum. Öğretmenle
rimizin geçmişin hataları sonucu zedelenen iti
barının en kısa 'süre içinde tamir 'edileceğine I 
yürekten in'anıyorum. Günkü bundan (böyle ttıiç 
bir Türk öğretmenine, 

1. K<!Sen öztürkçe konuşuyorsun, öztürkçe I 
konuşmaları için çocuklara öneride .bulunuyor
sun» diye sioru açılmayacaktır, 

2. Bundan Iböyle, müfredat programının 
kapsamına girdiği halde «Neden çağdaş yazar- I 
lan okutuyorsun?» diye 'soru açılmayacak ve 
Türk öğretmeni cezalandırılmayacaktır. 

Bundan Iböyle ı^Veıigi kaçakçılığı var, özel
likle televizyon vergileri ödenmiyor» dediği 
için Jhiç ıbir Türk öğretmeni kıyıma uğratıla-
mayacaktır, 

Bundan ıböyle lıie bir Türk öğretmeni «Tev-
fik 'Fikret'le Mehmet Akif'i karşılaştırıyorsun» 
diye sürülnıeyecektir, I 
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(Bundan ıböyle ibinlerce Türk öğretmeni 'bura
da Ihuzursuz, tedirgin olduğu için yurt dışına 
işçi lolarak gitmek istemeyecektir. Bundan (böy
le artık hiejbir Türk öğretmeni boynuna yular 
takılıp da sokakta ıgezdirilmeyece'ktir sevgili 
arkadaşlarım. 

(Saygılar sunarım. *(€. H. P. sıralarından al
kışlar, A. iP. sıralarından ı«Ayıp ayıp» sesleri). 

BAŞKAN— 'Teşekkür 'ederim (Sayın Şimşek, 
soru cevaplandırılmıştır. Müsaade fbuyurun efen
dim. 

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

BAŞKAN — ISaym IÇaneri? Yok. Başbakan 
adına İSaym Birler?. Buradalar. iSözlü-soru sa
hibi ikinci defa Ibulunmadığından soru düşmüş
tür. 

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

Bx\;ŞKAN — 7 nei sıradaki soruya 'geçiyo
ruz. 

Sayın Öztunç 1 Burada. «Sayan Çalışma Ba
kanı t Yok. ISoru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 nci sıradaki sözlü soruya ge
çiyoruz. 

ıSaym Önceli Burada. ISayın Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı?. Yok. Soru >ertelenmiş-
tir. 

ABDÜDKADİR ÖNOEL (Urfa) — Sayın 
Başkan, yazılı cevap vermelerini rica edeceğim. 

BAŞKx\N — Gereği yapılacaktır. 

9. — 'Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'ın 'Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri Bakanından sözlü soru »önergesi (6/23) 

BAŞKAN — 9 numaralı soruya geçiyoruz. 

ıSaym Yıldırım? Ydk. (Sayın İçişler] Ba
kanı? Yok. Soru ertelenmiştir. 
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10. •— Urfa Milletvekili 'Celâl Paydaş'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

BAŞKAN — 10 ncu sıradalri soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Paydaş1?. Yok. Sayın İçişleri Bakanı? 
Yok. Soru ertelenmiştir. 

11. — Bingöl Milletvekili Hasan C. Ezman'ın, 
Doğu Anadolunun yem ihtiyacına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/25) 

(BAŞKAN — 11 nci sıradaki soruya ıgeçiyo-
ruız. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet (Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 11 numarasında yazılı sözlü sorum, 

(bundan önce cevaplandırıldığı için gündemden 
çıkarılmasmı arz ederim. 

Bingöl 
Hasan Gelâlettın Ezman 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikâü îlçin'in, 
devletleştii'ilen özel okullarda okuyan eski öğ
rencilerden alınan ücrete dair Başbakandan soru
su ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı Mus
tafa Üstündağhn, yazılı cevabı (7/33) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından 

yazık olarak cevaplandırılması hususunda delâ
let ibuyurulmasını 'saygılarımla arz ederim. 

21 . 1 . 1974 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil İlcin 

Yüksek dereceli 'özel (okullar dovletleştiril-
dikten Sonra eski öğrencilerden (bugüne kadar 
alınan 4 ilâ i5 Ibin lira arasındaki ücretin Ibu-
ıgürikü Ihayat ışartları karşısında 1973 - 1974 öğ
retim yılından itibaren alınmaması, (bunun Ibü-

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
12. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemtr'in, 

Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Kandemir? Yok. Sayın Başbakan adı
na Sayın Devlet Bakanı Birler (buradalar. Soru 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü 'soru önergesi (6/27) 

BAŞKAN — 13 ncü sıradaki soruya (geçiyo
ruz. 

Sayın Unsal?. Yok. Sayın Ulaştırma Ba
kanı?. Buradalar. Soru !bir defaya malhSus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

Şimdi igündemde yer alan seçimleri, Mec
lis araştırması önıgörüşmesini yapmak ve sözlü 
soruların ıgörüşmeSine devam etmek için; 
06 . 2 . 1974 Sah iğünü »saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 16,15 

tün öğrencilere tatbiki müm'kün olmadığı tak
dirde hiç değilse dar gelirli kimselerin çocuk
larından ibu ücretin alınmaması, bu hususta Ma
liye Bakanlığınca Ibir çalışma yapılıp yapılma
dığı hususundaki düşüncelerinin /bildirilmesini. 

T. .C 
Millî Eğitim Baıkanhğı 

Bakanlifk Müşavirliği 
Bölüm : Parlâmento - İrtibat 
Sayı : 031. 2/177 
Komi : 

(20/2/1974) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 1 . 1974 gün ve 7/33-259 (3121) 
sayılı Başbakanlık ifadeli yazınız : 

- » • ^>9<m» •<••• 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 



M. Meclisi B : 44 21 . 2 . 1974 O : 1 

Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in Devlet-
1 ektirilen özeıl Yüksıek Okullarda 'okuyan 'eslki 
öğrencilerden alınan ücrete dair yazılı sora öner
gesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

İBilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Mustafa üstündağ 
(Millî Eğitim Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Mikâil' llçin'in, Dev-
letleştirülen özel Yüksek Okullarda okuyan 'es
ki öğrencilerden ücret alınmamasınla dair yazılı 
sorru önergesinle cevabımız. 

Mevcut kanun ve yönetmelik değişmedikçe 
özel Yüksek Okullardan intikal eden. öğrenci
lerden, öğrenim ücretinin alınmaması hususu 
mümkün görülemıemekteidir. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. •— Milletvdkilierinin andiçmesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
föEÇİM 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

•GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ankara Milletvekili Rauf Kande-

mir'in, Ekmeklik ıbuğdaym ofisleree fırınlara 
tahsisine dair Ticaret Balkanından sözlü sıoru 
•önergem. (6/4) 

2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırum'ın, 
Ankara veya İzmir Belediyesince Gölfcaş Şirke
tine teminait mektubu verilip verilmediğine 
dair Barbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

3. — (Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'tin sn sıkıntısının ıgiderilme-
sine dair Enerji ve Taibiî Kaymaklar Bakanın
dan sözlü soru önergelsi (6/39) (*) 

4. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, 1975 yılında imtiyazı sona erecek olan 
Osmanlı Bankasının durumuna dair Başbakan
dan sözlü soru, önergelsi (6/40)' (*) 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
'boykota katılıp ceza alan öğretmenlere dair 

Millî Eğitim, Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/16) 

6. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin-j Bakanlar Kurulu kararıyle 15 Ekim; 
1973 tarihinden <sonra tâyin edilenlere dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) 

7. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz-
tunç'un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü ısoru önergesi (6/20) 

8. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in 
Urfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair Gı
da - Tanım, ve Hayvancılık Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/21)' 

9. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı-
rım'm Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri' Balkanından sözlü soru önergesi (6/23) 

10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len' olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

11. — Bingöl Milletvekili Hasan C. Ezman' 
m, Doğu Anadolunun yem ihtiyacına dair Gıda 
- Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/25)< 

12. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir , 

in, Devlet kuıruluşlanndalki israfın 'önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru .önergesi (6/26) 

.13. — Istanlbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının piioft ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

(*) İçtüzüğün 96 %c% maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 


