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IV. — Sorular vte o&vajpiar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 

Sayfa 
170 

176:178 
178,179 

179 

179 

1. — Bingöl Milletvekili Abdullah Ba-
•zencir'in, Bingöl ilinde deprem nede
niyle yapılan prefabrike evlere dair so
rusu ve İmar ve İsikân Bakanı Ali To-
puz'uıı yazılı cevabı. (7/66) 179,181 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Ke
mal Erkovatn'ın, son günlerde kazaya 
uğrayan T. H. Y. uçaklarıma dair sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ferda Güley'in ya
zılı oevaibı (7/71) 1181*183 

3. — Gaziantep Milletvekili İbrahim 
Hortoğlu'nun, ham/petrol fiyatlarına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Sayfa 
Bakam Cahit Kayra'nm yazılı cevabı 
(7/75) * (183,184 

4. — Yozgat Milletvekili İhsan Ars-
lan'rnı, Eti'bank'a bağlı Seydişehir tesis
lerine dair sorusu ve Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Balkanı Cahit Kayra'nm ya-
•zılı cevalbı (7/76) ;184ÜŞ8 

5. .— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya'da yapılan otel inşaatına 
ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Orhan Birgit'in yazılı cevalbı 
•(7/81)' İ188İİ89 

6. — Gümüşhane Milletivckili Turgut 
YücePin, Trabzon - Gümüşhane - Erzu
rum transit yoluna ilişkin Bayındırlık 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanla-
Tindaını sorusu ve Bayındırlık Bakam Erol 
ÇVviJkçe'nin yazılı cevabı (7/89) :1'8SM1Ü0 

»>••<« 
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I. — GEOEN TUTANAK ÖZETİ 

Rize Mill!e!tf\neskili O. Yılmaz Karaosmanoğlu, 
ejay üretiminin dunumu ve alınması gerekenin 
tejdbirler ve, 

Kahraman Maraş Milletvekili Halil Ev
liya da, Kartal'kaya Barajı ile ilgili olarak 
acilen alınıması zorunlu tedbirler (konularında 
gündem dışı birer demeçte 'bulundular. 

.Siirt Milletveîkili tdrils Arııkan'ın, Güney -
Doğu bölgesinde açılmış olan tütün piyasasın
daki aksaklıklar ve Gümrük ve Tekel Ba
lkanımın tutumu hakkındaki gündem dışı de
mecine Gümrük ve Tdkel Bakanı Mahmut 
Türlkmeınoğlu cevap verdi. 

Sayam üyelerden bazılarına, Başkanlık tez-
Ikeresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin 
ıverilmesi ve? 

Danışıma Kumlunun, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 34 .neti maddesinin değişıtirilmesi
ne dair kanun teklifinin! öncelikle; ve gün-
demdeiki bütün işlere talkdimen görüşülmesine 
dair önerisi kalbul olundu. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 
3 arkadaşının], 6831 sayılı Onman. Kanununun 
1744 saydı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmıesime; 
Istanibul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arka
daşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 34 ncü maddesinin değişti rilme-

'sine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ln, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4! ncü ve 
5 nci fıkralarının değiştirilmesine; Rize| Millet
vekili Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 31 . £ . 1956 
gün ve 6831 sayılı Orman Kaıjıununun 
20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Kanıknia de
ğiştirilen 34 ncü maddesinin 2 inci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Mllletivekili Sedat 
Akay ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Ornjıan Ka
nunuma 20 . 6 . 1973 .tarihli ve 1744J sayılı 
Kanunla eklemen e'k 3 ncü madde (A)j fıkrası 
(c) bendinin değiştirilmesinle dair kanlım telk-
lifleri ve Tamm, Orman ve Köy Ifeieri ve 
Plan komisyonları raporları (2/55, 2/6)5, 2/79, 
2/111, 2/112) Danışma Kumlunun önerisi ge
reğince öncelikle ve gündemdeki bütün işlere 
taılcdimen görüşülerek maddeleri ve tümü ka
bul edildi 

16 Nisan 1974 Salı günü saat 15.00'tjc topla
nılmak üzer e Birleşime saat 19.26't e Ison ve-
ırildi. 

Başkan Divan ÜyAsi 
Baş'kanvdkili Erzurum] 

Rasim Hancıoğlu Zekâi Yaylalı 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver Ahova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 4 . 1974 Cuma 

Tasarılar 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 bütçe 
yılı Keslnheısap kanunu tasarısı (1/98) (Plan 
Komisyonuna)' 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1972 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/99) (Plan Komisyonuna) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşle'tüjıesi Ge
me! Müdürlüğü 1972 'bütçe yılı Kesinhejsap ka
nunu tasarısı (1/100) (Plan Komisyoıiuma) 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genıel 
düdüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesap 
tasarısı (1/101) (Plan Komisyonunla) 

5. — 1972 bütçe yılı Kesinhesap 
tasarısı (1/102) (Plan Komisyonuna.) 

15 . 4 . 1974 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hak

kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı fıkralarla bir madde eklen
mesine dair Kanun tasarısı (1/103) (Adalet ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküıjıeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sotyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes-

176 — 
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kanunu 
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piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısı (1/104) 
(Dışişleri Komisyonuna) 

3. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bu
lunan Naci Tahir Nuri'nin eşi Küveyda Tuna Ta-
hirova'ya Vatanî Hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında Kanun tasarısı (1/105) (Plan 
Komisyonuna) 

4. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osman-
oğlu İsrafil Kayabaşı'na Vatanî Hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında Kanun tasarısı 
(1/106) (Plan Komisyonuna) 

5. — Farmasötik ve tıbbî müstahzarlar ve 
maddelerle bunların imal edildiği yerler hak
kında Kanun tasarısı (1/107) (Adalet, Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

6. — Ege Üniversitesi Kuruluşu Hakkında
ki 6595 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı (1/108) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

7. — Ankara Üniversitesi 1972 Bütçe yılı Ke-
sinhesap Kanunu tasarısı (1/109) (Plan Komis
yonuna) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/110) 
(Plan Komisyonuna) 

9. — Ege Üniversitesi 1972 Bütçe yılı kesin
hesap Kanunu tasarısı (1/111) (Plan Komisyo
nuna) 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1972 Bütçe yılı 
kesinhesap Kanunu tasarısı (1/112) (Plan Ko
misyonuna) 

11. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1972 Bütçe yılı kesinhesap Kanunu tasarısı 
(1/113) (Plan Komisyonuna) 

12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 Büt
çe yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/114) (Plan 
Komisyonuna) 

13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/115) 
(Plan Komisyonuna) 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/116) (Plan 
Komisyonuna) 

Teklifler 

1. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 
2 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 

15. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında Kanun tasarısı (1/117) (İçiş
leri, Millî Savunma, Adalet ve Plan komisyonla
rına) 

16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe 
yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/118) (Plan 
Komisyonuna) 

17. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
yılı kesinhesap Kanunu tasarısı (1/119) (Plan 
Komisyonuna) 

Teklifler 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi (2/157) (Plan Komisyonuna) 

19. — İstanbul Milletvekili Ferrulı Bozbeyli 
ve 7 arkadaşının, 13 . 7 .1965 günlü ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifi 
(2/158) (İçişleri, Adalet ve Plan komisyonları
na) 

20. — İstanbul Milletvekili Ferrulı Bozbeyli 
ve 7 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sına dair Kanun teklifi (2/159) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

Tezkere 

21. — Sivas ili, Serpinsik köyü, hane 13, cilt 
35, sayfa 29'da kayıtlı Ahmetoğlu, Hatice'den 
doğma 22 . 4 . 1931 doğumlu Mehmet Zeki Çön-
ger'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/187) (Adalet Komisyonu
na) 

Rapor 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ile 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkada
şının, Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/115, 
2/118) (S. Sayısı: 28) 

16 . 4 . 1974 Salı 1974 Salı 

I (İYAK) Kanunu teklifi (2/160) (Adalet, Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

2. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri ve 
4 arkadaşının, Urfa ilinde bir Ziraat ve Hayvan-
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eılık Fakültesi kurulması hakkında Kanun tek
lifi (2/161) (Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rına) 

Sözlü sorula?' 

3. — Hatay Milletvekili Sabri înee'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlarından sözlü soru önergesi 
(6/106) 

4. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel'-
in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

Yazılı sorular 

5. — Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'-

m, millî güvenliğimiz açısından siyasî ?e askeri 
politikamıza ilişkin Dı^şleri Bakanmdsjı yazılı 
soru önergesi (7/118) 

6. — Adana Milletvekii Alparslan Tiirkeş'in, 
Bozkürt sembolüne ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/119) 

7. — Bursa Milletvekili Halil Karajatlfnın, 
Mudanya - İstanbul feribot seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/120) 

8. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın Ana - Çocuk Sağlığı Merkez binasına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bckamndan yazılı 
sora önergesi (7/121) 

• • > • - < • " • > • • « « 

BİRİNCİ ÖTÜRÜM 

Açılma öaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Meandtıh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), ilhaani Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 neı Birleşimini açıyorum. 

in . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını 
istirham ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yapılan yoklama so

nunda, salonda gerekli çoğunluğumuzun olma
dığı anlaşılmıştır. 

Bu durumda, bir saat sonra yeniden i toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saata : 15,07 

- 178 -
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İKİNCİ OTURÜML 

Açılma saati.: 16,65 

BAŞKAN — Başkanvekili Mesudun Ekşi 

DİVAN ÜYELERÎ : Enver Akova (Sivas), ilhaıni Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN" — Millet Medismin 66 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın milletvekillerinin yoklamaya 
katılmalarını istirham ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Bütçe 
Komisyonundaki sayın üyelerle birlikte salonda 

halen 170 sayın üye vardır. Bu durumda ge
rekli çoğunluğumuz yoktur. 

Bugünkü gündemde yer alan konuları görüş
mek için, 17 Nisan 1974 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanıma saati : 16,13 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir' 
in, Bingöl ilinde deprem nedeniyle yapılan pre
fabrike evlere dair sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/66) 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

İlişikteki sorularımın sayın İmar ve İskân 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delâletlerinizi! saygılarımla arz 
ve nica ederdim. 

Bingöl Milletvekili 
Abdullah Bazeancir 

önerge: 
22. 5 .1971 tarihinde Bingöl'de meydana ge

len şiddetli depremden sonra daimî iskân mak-
sadîyle vüâyeltiımıizde yapılan beton prefabrike 
'konutlardan vatandaş hiçbir surette memnun 
değildir. Geçirilen üç kış mevsimi sonunda bahsi 
geçen konutlar .insan sağlığı aile yaşantısı ve 
enrnryet 'bakmrmidan büyük mahsurlar göster-
ms&tediir. Bugün bu tip konutların bulunduğu 
Jcöy ve yerleşim yerlerine bu sebeple gidemez ve 

yurttaşlarımızın dertlerini soramaz duruma gel
miş bulunuyoruz. 1971 -1972 -1973 mevsiminde 
köylerde bu gibi konutlarda oturan birçok va
tandaşlarımız soğuktan hayatlarını kaybettikle
ri de vardır. Bu duruma bitr çare bulunmazsa 
vatandaş eskd köylerinde mevcut olan ahırlara 
taşınmak: zorunda kalacaklardır. Bingöl'ün akit-
mi itibariyle 2 - 3 metreye yakın kar kalınlığı 
ile kışı çok şiddetimi olan bu yerde prefabrike 
konutlarda halikın ne ıstıraplar içinde oldukları 
takdirlerinize bırakıyorum. Daha evvelce de vilâ
yetin valisi tarafından prefabrikelerin ıslah edil
mesindeki zorunluğun oluşu hakkında Bakanlığa 
bildirilmiş, bakanlık ilse prensiibolarak kabul et
miş ve ilin Deprem İnşaat Amirliğine bu yolda 
talimat verildiği 4 Nisan 1D73 tarih ve Âfet İş
leri Genel Müdürlüğü 1/34-4-589/6250 sayılı 
emirleriyle- valiliğe bildirilmiş bu talimat üzeri
ne zamanın Deprem İnşaat Âmiiri tarafından biz
zat mahallinde inceleme yapmış ve bu inceleme 
sonunda deprem bölgesinde en uylgun ıslah şek
linin konutların etraflarını tek tuğla duvar ile» 

— 179 — 
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çevrilmesi "şeklinde olacağı tespit edilmiştir. Esa
sen Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Galip Kö
yünde malî durumları müsait olan köy halkın
dan bir kısmı bu uygulamayı yapmış ve yönü ile 
olumlu bir sonuç vermiştir. Şöyle ki : Konut sa
hibi yurttaşlarımız ıslah işleminden evvel gece
de en az 7 - S defa yakmak zorunda kaldıkları 
sobalarını bu ameliyeyi yaptıktan sonra en faz
la 2 defa yakmak lüzumunu duymuşlardır. Hal
buki ıslah işi Bakanlık olarak daha ileri ve müte
kâmil bir şelkilde ve seviyede yapıldığı zaman 
alınacak sonuç tabi atiyle vatandaşlarımızın al
dıkları sonuçtan iyi olacağı şüphesizdir. 

Öğrendiğime göre Deprem İnşaat Amirliği
min önerdiği çözüm yolunun (böyle bir ıslah iş
lemi prefabrike inşaatının sonu olur) veya (böy
le bir işe girişmek evvelce almam prefabrike ko
nut yapımı kararının isabetsiz ve hatalı olduğu
nun kabulü ve umumî - ofkârada tescili anlamı
na gelir) gerekçe ve düşüueeiSİiiyle beniııııısıemmek 
ve uygulanmak İstenmediğini haber alıyoruz. Bu 
haberin doğruluk derecesini bilmemekle bera-
ıber uygulama 'alanında gecikilme böyle bir mü
lâhazaya saplanılclığı kanaatini vermekte oldu
ğunu arz etmek istiyorum. Şayet durum böyle 
lise çok haıtalı bir görüş ile karşı karşıya gelmiş 
bulunuyoruz. Zira bu çözüm yolu prefabrike ko
nutlarının sonunu getirir düşüncesiyle ıslah iş
lemini geciktirir veya ısürümcemede bırakılır bu 
arada vatanidaş sağlığını tehlikeye terk edilmiş 
olur. Bu sebeple Devlet ve yurttaş ilişkilerinde 
mevcut sevgi ve güven duygularında bu sebeple 
doğacak olumsuz bir sonuç herhalde (Prefabri
kenin sonu olur) mülâhazasının çok üstünde 
kalbul edilmelidir. Bu sorumluluğun ortadan 
kalkabilmesi için Bakanlık, mevcut prefabrike 
komutların dış cephelerini tek tuğla ile örülerek 
bu .süratle takviyesi ve salkı ucalarının giderilme-
ısi yolu en isabetli bir ıslâh şekli olacaktır. Böyle 
bir kararı almak ve uygulamakla Bakanlık bir 
tarafta ıstırap içinde olan binlerce vatandaşı 
kısa bir .sürede rahata kavuşturacak diğer taraf
tan da yerinde bir harcama yaparak şimdiye ka-
dr Bakanlığın Bilgal'de gerçekleştirdiği milyon
larca liralık yatırımı daha iyi değerlendirmiş 
/olacaktır. 

îl merkezi içinde yapılan iki üç katlı binala
rın üstü kiremitle kapatılmıştır. Halbuki bu.hu
susta Bayındırlık Bakanlığının prensip kararma 
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[ göre fazla kar yağışı dolayısiyle kiremit j yerime 
bütün binaların üzerinin saçla örtülmesi ; istenil
mektedir. Yapılan binalarda hemen hemıeh gayri-
iskân durumuna gelmiştir. Fazla kar yağışı do-
layısiyle mevcut kiremitler kırılmış olup, i devam
lı akmaktadır. Bu binalarını kalvenıizli saça tah
vili en iyi ıslah şekli olur. Kanaatindeyiz. 

Bu hususta Bakanlığın almış olduğu; tedbir
lerin neler olduğu, alınmış ise açıklanmasını arz 
ediyorum. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 7/815 
12 . 4 . 1974 

Konu : Bingöl Milletvekili Ab
dullah Bazeııcir'in yazilı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 3 . 1974 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/66, 434/4657 sayılı yazıları. 

Bingöl Milletvekili Sayın Abdullah' Bazen-
clr'in Başkanlıklarına verdiği ve tarafımdan ce
vaplandırılmasını istediği, Bingöl ilinde (deprem 
nedeniyle yapılan prefabrike evlere dairi yazılı 
soru önergesine karşılık olarak hazırlanan ce
vaptan iki örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. ; 
Ali Topu? 

İmar ve İskân iBakanı ^ 

Sayın Bingöl Milletvekili Abdullah! Bazen-
eir'in yazılı soru önergesinde Bakanlığınjııza.yö-
neltiği sorularla ilgili olarak Bakanlığımız uz
manlarınca gerekli incelemeler yapılmıştır. 

Gerek yapılan bu incelemelerden eldç edilen 
sonuçlara ve gerekse ayrıca yürütülen bilimsel 
araştırmaların getireceği bulgulara dayalı ola
rak, Bingöl'de saptanan barınmaya ilişkin ak
saklıklar giderilecek, yurttaşlarımızın djaha iyi 
koşullar içinde yaşamasını sağlayıcı yönjde ted
birler alınacaktır. 

Söz konusu incelemeler ve bilimsel araştır
malar bundan sonraki uygulamalarda, §AI anda 
karşılaşılan aksaklıkların doğmasını önleyici 
yeni düzenlemeler yapmak için Bakanlığımıza 

I yararlı olanaklar sağlamıştır. 
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33u, cümleden olmak üzere, Bingöl'de sapta
nan aksaklıkların düzeltilmesini savlayıcı ve 
bundan sonraki uygulamalarda aynı türde so
runlarla karşı karşıya gelinmesini önleyici yol
da bir «deprem bölgelerinde uygulama modeli» 
geliştirilmekte olduğunu bildirmek isterim. 

Çalışmalarımız belirli bir düzeye ulaştığında 
bu konuda tamamlayıcı bilgi verilecektir. 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'm, son, günlerde kazaya uğrayan 
T. II. Y. uçaklarına dair sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Ferda Güley'in yazılı cevabı (7/71) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 94 ncü maddesi uyarınca Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Ketmal Erkovan 

'Son günlerde İzmir Cuma Ovasından kalkan 
bir uçakla Paris Orly Hava Alanından kalkan 
ve Türk Hava Yollarına ait uçakların havada in
filak ederek müessif iki uçak kazası olduğu ma
lûmunuzdur. 

1. Paris civarında düşen DC - 10 tipi uçağın 
Amerikan firmalarınca Japonlar için yapıldığı 
ve Japon Teknik Heyetinin tetkikinden sonra 
alınmaktan vazgeçildiği söylenmektedir. Bu 

doğru mudur? Aynı uçaklar için Türk teknis
yenleri tarafından nasıl bir rapor verilmiştir? 
Uyan niteliğini taşıyan bir rapor var mıdır? 
DC -10 tipi uçak özel bir sipariş midir ? 

2. Bu tip uçakların belirli bir uçuştan son
ra havada infilâk etmelerinin mukadder olduğu 
söylenmektedir. Teknik raporlarla bunun doğ
ruluğu teyit edilebilir mi ? Raporla teyidi müm
kün ise aynı tip diğer uçakların seferden kaldı
rılması düşünülmekte midir? 

3. İzmir Cuma Ovasına düşen F - 28 uçak 
için Türk pilotlarının bu uçakla sefer yapılamaz 
dedikleri bunun üzerine belirli bir süre seferden 
kaldırıldığı, bilâhara F - 28 tipi uçağı aldığı
mız, Holanda'dan teknik heyet getirilerek rapor 
alındığı ve bundan sonra tekrar sefere çıktığı 
doğru mudur? 

4. F - 28 tipi uçağın düştüğünden bugüne 
kadar kimlerden ne gibi teknik raporlar alın
mıştır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Hava Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
Hugm : T - 8. E/HTK - 929 9 . 4 . 1974 

Konu : Kazaya uğrayan THY'rı 
uçaklarına dair Ankara Mülettvekili 
Sayın Mustafa Kemal Erkovan'ın 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği, 5 . 3 . 
1974 gün ve 7/71, 514/5341 sayılı yazı ve eki ya
zılı önerge. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Erkovan'm, son zamanlarda kazaya uğrayan 
THY uçaklarına dair yaızılı soru önergesindeki 
suallere cevap teşkil eden bilgiler ekte sunul 
muştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Erkovan' 
in THY uçak kazaları hakkında yazılı soru öner
gesi 

Soru - 1 : Paris civarında düşen DC - 10 ti
pi uçağın Amerikan firmalarınca Japonlar için 
yapıldığı ve Japon Teknik Heyetinin tetkikin
den sonra alınmaktan vazgeçildiği söylenmek
tedir. Bu doğru mudur ? Aynı uçaklar için Türk 
Teknisyenleri (tarafından nasıl bir rapor veril
miştir ? Uyarı niteliğini taşıyan bir rapor varımı-. 
dır? DC - 10 tipi uçak özel bir sipariş midir? 

Cevap - 1 : Japonya'da bir finansman (kuru
luşu olduğu belirtilen MITSUI Firmasınca ha
zırlanan telknik şartnamelere göre, ANA Hava 
Yolları (ALL NIPPON AIRLINES) için, Mc 
Donnell Douglas Firmasına • sipariş edilen' 6 
uçağın adı geçen Firmaca satın alınmasından 
sarfınazar edilmesi üzerine, uçaklar Mc Don
nell Dooglas Firması tarafından satışa çıkarıl
mış ve bu arata da 'THY'na da teklifte bulunul
muştur. 

MITSUI Firması tarafından uçakların' 
satın almmaması nedenleri Bakanlığımız tara
fından kesin olarak bilinmemekle beraber Ja
pon Hükümetince sözkonusu uçakların ithaline 
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oniısaade edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak, 
imal edilen uçaklar piyasaya arz edilmeden ön
ce imalatçı firmanın Sivil Havacılık Otoritesi 
tarafından, uçakların, mevcut nizamname ve 
şartnamelere göre yapılıp yapılmadığı, detaylı 
olarak tetkik edilerek uçaklara uçuşaerverişli-
lik Sertifikası verilmektdir. Sözkonusu DC - 10 
- 10 uçaklarına da Amerikan Federal Havacı
lık Teşkilâtı (FAA) tarafından 29 Temmuz 1971 
tarihinde Uçuşa elverişlilik Sertifikası veril
miştir. 

Uçak tipini seçmek ve pazar araştırması 
yapmak amacıyla THY'nın bünyesinde kurul
muş olan komisyonun vermiş olduğu 31 . 12 . 
1971 tarihli raporda, MITSUI şartnamesine 
göre yapılmış olan DC - 10 - 10 tipi 3 adet uça
ğın satın alınması ittifakla uygun görülmüştür. 
Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvet
leri Komutanlığı uzmanları tarafından yapılan 
inceleme sonucu sözkonusu uçakların menzili, sür
ati, uçuş tavanı, yük ve yolcu kapasitesi, bakım, 
ikmal, yükleme ve boşaltma kolaylıkları, iniş1-
kalkış pist ihtiyacı, emniyetle görev yapması, 
pilot ve mürettebat için sağlanmış elan kolay
lıklar yönünden harp zamanı hava ulaşumı ihti
yaçlarını karşılayabilecek nitelikte görülmesi ve 
yapılmış olan mühendislik etüdlerinin incelen
mesi sonucunda da, uçakların 'THY'na satın 
alınması uygun mütalâa edilmiştir. 

Uçakların alınması esasında verilmiş olan 
uyarı niteliğinde herhangi bir rapor Bakanlığı
mızda mevcut değildir. 

Soru - 2 : Bu tip uçakların belirli bir uçuş
tan sonra havada infilâk etmelerinin mukadder 
olduğu söylenmektedir. 'Teknik raporlarla bu
nun doğruluğu teyit edilebilir mi? Raporla te
yidi mümkün ise aynı itip diğer uçakların sefer
den kaldırılması düşünülmekte midir ? 

Cevap - 2 : Bu tip uçakların, belli bir uruş 
saatinden sonra havada infilâk ettiği hususu 
varit değildir. Bununla beraber, 1972 yılında, 
Continental Hava Yollarına ait bir DC - 10 - 10 
uçağının 2 moru kuyruk motoru parçalarının ko
parak düşmüş olduğu ve 1973 yılında da Natio^ 
nal Hava Yollarının bir DC - 10 -10 uçağının 1 
No. lu motorundan kopan motor ıpal parçalarmın 
pencereyi delip bir yolcunun havaya uçmasına 
ve aynı uçağın yük kompartmanında bir deli

ğin açılmalına sebebiyet verdiği öğrenilmiştir. 
Halen çeşitli ülkelere mensup foirçok havftytolun-
da 130'dan fazla DC - 10 uçağı uçurulmakta 
olup bunlardan hiçfbirisi seferden kaldırılmamış
tır. Uçağa uçuşa elverişlilik sertifikası veren 
Amerikan Federal Havacılık idaresi tarafından 
güvenlik yönünden ilâve tedbirler alınmasının 
gerekip gerekmediği hususunda uçağın proje ve 
hesapları üzerinde gerekli inceleme ve tahkikler 
yaptırılmakta olup konu Bakanlığıımızca; yakın
dan izlenmektedir. 

Soru - 3 : izmir Cumaovasına düşen F •< 28 
uçağı için Türk Pilotlarının bu uçakla! sefer 
yapılamaz dedikleri bunun üzerine belirli bir 
süre seferden kaldırıldığı, bilahare F - 28 tipi 
uçağı aldığımız, Hollanda'dan teknik heyet geti
rilerek rapor alındığı ve bundan sonra tekrar 
sefere çıktığı doğru mudur? 

Cevap - 3 : izmir Cumaovası Havaalanında 
düşen F - 28 uçağının emniyetle uçurulanıayaca-
ğma dair, kaza trihi itibariyle, pilotlar tarafın
dan verilmiş herhangi bir rapor mevcut değildir. 

F - 28 VAN uçağı 14 Ocak 1974 tarihinde 
İzmir Kazasından 12 gün evvel, IŞS'T - İZM se
ferini yaparken İstanbul'dan kalkışta kumanda 
sıkışması arızası göstermiş ve kalkıştan vazge
çilerek geri dönülmüştür. Teknik Müdürlük'çe 
gerekli kontrollar yapılan uçak normal bulun
muş ve aynı tarihte tecrübe uçuşuna verilmiştir. 
Tecrübe uçuşunda da herhangi bir anıza görül
memekle beraber, arıza ekli uçağın imalatçısı 
Fokker Firmasına bildirilmiş ve firmanın ilgili 
mühendisleri gelerek uçağı kontrol etmişler V6 
normal raporu vermişlerdir. Bu arada ihtiyati 
tedbir olarak arızalı olmadığı halde «Elevator 
B<oost Unit» değiştirilerek uçak, 16 Ocak 1974 
tarihinde Başpilot Muavini Erhan (Süar,! Kont
rol Pilotu Kaptan İlhan Günaydın (Ayni tayya* 
rede şehit oldu), Kontrol Pilotu Kaptan Hikmet 
Elyan ve Fokker Firması teknisyenlerince tek
rar tecrübe edilmiş ve uçuşa mani ıbir hal görül-
meyerek sefere verilmiştir. Bu kontrollar ve 
tecrübe uçuşları sırasında uçak bir müddet se
ferden alıkonimuştur. Bu tarihten sonra,, F - 28 
VAN uçağı izmir'deki kaza'tarihi olan 26 Ocak 
1974'e kadar 51.20 saat uçmuştur.. 

Soru - 4 : F - 28 tipi uçağın d ü z g ü n d e n 
bugüne kadar kimlerden ne gibi teknik rapor
lar alınmıştır? 
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C#vap ~ 4 : F - 2& uçak kazasıyla ilgili olarak 
bugüne kada r alınan teknik raporlar aşağıda 
gösterilmiştir. A 

a) Hollanda, Kraliyet Uçak Fabrikasının 
L - 2& - 222 ınolu, Kanat buzlanma» ile ilgili ra
poru. 

b) Kazayı takiben, 4 adet F - 28 uçakları
mızda yapılan kontrollar neticesinde Fokker 
Uzmanlarınca tanzim «dilem rapor. 

c) İlk kumanda kilitlenmesi hadisesini ta
kiben Fokker Firmasından getirilen Uzmanın 
kendi amirlerine verdiği rapor. 

d) îlk kumanda kilitlenmesinden sonra 
uçaktan sökülen elevatör Booster'in fabrikada 
yapılan testlerine dair rapor. 

e) Hollanda Sivil Havacılık Kaza Tahkikat 
Barosu Başkan Yardımeısutın F - 28 kazası ile 
ilgili raporu. 

f )ı 1969 yılında vukua gelen F - 28 uçak 
kazasına ait teknik tahkikat raporu. 

3. — Ûmiantep MiUefveMH İbrahim Hor-
tugoWnu/m, \katmpetrol fiyatlarma ilişkin sorusu 
ve İEnerji toe Tabii Kaynaklar Bakam Cahit 
Kayra'nm yazık cevabı (T/75) 

5 . 3 . 1974 

'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla ara 
ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
İbraihim Hortoğlu 

Soru s 
i26 Şuibat 1974 tarihi itibariyle Akaryakıt 

dağıtım şirketlerine akaryakıt fiyat istikrar 
fonu kanalı ile hazinenin borcu nedir? 

1. Bu borç hangi ekonomik sebeplerden do
layı meydana gelmiştir? 

2. 'Dünya hampetrol fiyatları hangi tarih
ten itibaren yükselmeye başlamıştır? Bunun kro
nolojik seyri nedir? 

3. Memleketimizdeki rafinerin ihtiyacı olan 
itital malı hampetrol fiyatları hangi tarihten 
itibaren artmaya başlamıştır. Halen hangi düzey
de bir fiyatla hampetrol ithal edilmektedir? 

4. — İlk paihia& hsMspetPol üıhal «dilmeye ba§-
laa«§ı#ı tarifrtea 26 Şulbai 1974*telri fiyat ayar
lamasına kadar geçen dönemde ürün fiyatları ar

tan haaMfpesfefloi £^ya£tap>a- naŝ aram rıss&m. w$83t-
lnm&mjştır$ Beıızac durmalarda dalhst <*&H hü-
kümıeblerin tutumu ne olmuştur? HampetF&L fi
yatlarının artması nedeniyle Avrupa ve kormşt* 
ülkelerdeki tutum ne otoaif f V* bunlar pera
kende ürün fiytlarını nasıl ve ne süre içerâsm<le 
ayarlamışlardın* ? 

T. C. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08 - 15/02843 11 . 4 . 1974 

MiHet Meclisi Başkanlığına 

tligi : 8 . 3 . 1974 günlü, 7/75 - 528/5436 
sayılı yazmız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın lbraihim Hortioğ-
lu'nun 5 . 13 . 1974 tarihli yazılı soru önertgesi 
cevaplandırılarak ilişikte takdim edilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

öaMt Kayra 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

CEVAP 

26 . 2 . 1974 tarihi itibariyle akaryakıt tevzi 
müessese ve şirketlerine Akaryakıt Fiyat İstikrar 
Fonu hesabı (kanalı ile Hazinenin borcu aşağıda 
gösterilmiştir: 

Petrol Ofisi 
Mobil Oil T. A. Ş. 
Tho SheU Company Of Turkey 
Ltd. 
BP A. §. 
Türk Petrol ve Madenî Yağlar 
T. A. Ş. 
Türkiye Petrolleri A. 0. 

Toplam 

TL. 

395 527 083 
129 626 712 

16 348 959 
114 180 689 

65 93S 228 
19 631 111 

741 247 782 

1. 'Borcu ımeydana. getiren efeooamife sebep: 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyaöarînda istikrar 

n sağlamak ver dünya fiyatlarmdaki değiş&liktet. 
rin dahilî fiyatlara 'inikasını önlemek amacıyle 79 
sayılı Kanunun 5 nei maddesine istin&dlen bir 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kesafet tesis edil
miştir. 

Beniin, gazyağı ve motain Bakanlığımızca 
tespit edilen «itibarî g^rüksüz maliyet» fiyafc-
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Mlı ile'Petrol Kanunu ve Fon Karâmamelerinin 
ilgili üîükümleri gereğince tespit •olunan «gerçek 
gümrüksüz maliyet» fiyatları arasındaki müspet 
veya menfi farklar bu hesapta toplanmakta ve 
böylece akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanmış 
olmaktadır. 

Ham petrol fiyatlarındaki artışlar otomatik 
olarak mahsul fiyatlarını da etkilediğinden, «ger
çek gümrüksüz maliyet» fiyatı yükselerek Hükü-
mötçe tespit edilen «itibarî gümrüksüz maliyet» 
fiyatının üzerine çıkmış ve Fon hesabı menfî iş
lemeye 'başladığından mezkûr hesap ve 'dolayısıy
la Hazine borçlu duruma gelmiştir. 

2. Hampetrol fiyatlarında İri artışlar : 
Dünya hampetrol fiyatlarındaki artışlar 

1 Ocak 1973 tarihinde 'başlamış ve aşağıdaki sey
ri taklbetmiştir (34 AP1 graviteli hafif Arap 
hampetrolüne göre) : 

31.8.1970 
1.9.1970 

15.2.1971 
20.3.1971 
1.6.1971 
1.1.1973 
1,4.1973 
1.8.1973 

16.10.1973 
1.1.1974 

Basra Körfezi 
(Rastonura) 

1.80 
1.80 
2.18 

2.285 
2.59 
2.742 
3.06 
5.119 

11.651 

Doğu Akdeniz 
(Sidon) 

2.17 
2.37 
237 
3.181 
3.181 
3.451 
3.677 
4.184 
7.149 

13.647 

3. İthal ettiğimiz hampetroiün fiyatına iliş
kin (bilgilerin özelliği dolayısıyle, bunları soru sa
hibine şifahen arz etmekte zorunluk görülmüştür. 

4. Fiyat ayarlamalarmdaki gecikmelerin se
bebi : 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabı menfî 
netice vermeye başladığı tarihten itibaren, Bakan
lık Makamına fiyatların değiştirilmesi gerektiği 
hususunda yazılı ve sözlü olarak uyarmalarda bu
lunulmuş ve alınan talimat gereğince fiyat ayar
lamaları konusunda çalışmalara hemen başlanıl-
anıştır. Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla 
ilgili hazırlıklar zamanında tamamlanmış olma
sına rağmen yeni fiyatlar ilân edilmemiştir. 

Bundan evvel 10 . 8 . 1970 ve 21 . 7 . 1971 ta
rihinde olmak üzere akaryakıt fiyatlarında iki de
fa daha ayarlama yapılmıştır.' 
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10 . 8 . 1970 tarihinde dolar devalüasjyo'nu do
layısıyle fiyatlarda meydana gelen artışlar müs
tehlike aynı günde intikal ettirilmiştir. \ 

Bilâhara hampetrol -fiyatlarının yükselmesi se
bebiyle Fon hesabı menfî çalışmaya başjlamış ve 
derhal bir fiyat 'ayarlamasına 'gidilmiş ise de 
12 . 3 . 1971 tarihini takiben vukubulan Hükümet 
değişikliği sebebiyle fiyat ilânı gecikmiş ve an
cak 21 . 7 . 1971 'günü yapılabilmiştir. 

Hampetrol fiyatlarının artması sebebiyle Av
rupa ülkeleri ve 'diğer ülkeler ürün fiyatlarını ar
tırma yoluna gitmişler ve ürün fiyat artjşları ge
nellikle önce Ekim 1973 te, sonra da Ocak 1974 
te gerçekleşmiştir. 

4. '— Yozgat Milletvekili İhsan Ârsla?ı'ın, 
Etibank'a ibağh {Seydişehir tesislerine d&ir soru
su '\ve JSnerji \ve \Tabiî Kaynaklar (Bakma Cahit 
Kayra'nın yazılı cevabı (7/76) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma, 

Aşağıdaki suallerin Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu emirlerinize arz ederim. 

iSaygılarımla. 5 . 3 . 1974 " 

Yozigat Miiletivekilii 
İhsan Arsjan 

il. Eitilblank'a bağlı Seydişehir tesislerinin 
kontrollüğünü yapan müşavir firmanın! adı ne
dir? Ve kurucuları kimlerdir? 

12. Müşavir firma ile Etibank arasında mü-
işavir firmanın yapacağı işlerle müşiavir jfirmaya 
ödeınecek ücret hakkında yapılan anlaşmanın 
esasları nelerdir? Bu firmanın masraf lan jEtibank 
tarafından mı ödenmektedir? 

İ3. Müşavir firmaya bulgüne kadar ödenen 
toplam para miktarı nedir ve hangi isimi altında 
ödenmiştir? Bu paraya karşılık müşavir firma 
ne gibi hizmetler yapmıştır? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Bakanlığı 13 . 4 . 1974 
iSayı : 112/053. 15/438 -17009 

'Konu : Yozigat Milletvekili Sa
yın İhsan Arslan'm yapılı soru 
önergesi Hk. J 

• Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 3 . 1974 gün ve 7/76 - 931/5460 

sayılı yazıları. 
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Yozgat Milletvekili Sayıiı İhsan Arslan'ın, 
(«Eti'bank'a bağlı Seydişehir Alüminyum tesis
leri» ne dair 5 . 3 . 1974 günlü yazılı soru öner-
ıgesi cevaıbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Cahit (Kayra 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Yozgat Milletvekili Sayın İhsan Arslan'm Eti-
bank'a bağlı Seydişehir alüminyum tesisleri 

ile ilgili yazılı soru önengesi cevabıdır. 
ıSoru : 1. — Etibank'a- bağlı Seydişehir te

sislerinin kontrollüğünü yapan müşavir firma
nın adı nedir? Kurucuları kimlerdir? 

Cevap : 1. — Müşavir firma adı : Bimkal 
Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. Müşa
vir firmanın kurucuları » 

1. Yük. Müh. Osman Bibioğlu ve Ortakları 
Mühendislik Hizmetleri Kollektif Şirketi, 

2. Mühiz - Mühendislik ve Müşavirlik Hiz
metleri Limited Şirketi, 

3. Dündar Kalabalık firması. 
Bimkal, yukarıda firma şirketler arasındaki 

konsorsiyum anlaşması sonucu kurulmuş bir Li
mited Şirkettir. 

Soru : 2. — Müşavir firma ile Etibank ara
sında, müşavir firmanın yapacağı işlerle müşa
vir firmaya ödenecek ücret hakkında yapılan 
anlaşmanın esasları nelerdir? - Bu firmanın 
.masrafları Etibank tarafından mı ödenmektedir? 

'Cevap : 2. — Müşavir firma ile yapılan an
laşma 27 .3 .1970 gün ve 13456 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan 7/117 sayılı Kararnamede 
belirlenen anlaşma tipine uygun olarak düzen-, 
lenmiştir. Sözü geçen anlaşmanın, müteahhidin 
yapacağı işleri gösteren 2 ve 3 ncü maddeleri 
aşağıya aynen aktarılmıştır. 

«2. Mukavelenin mevzuu, taahhüt edilen 
hizmetlerin beyanı : 

'Bu mukavelenin mevzuu, Seydişehir'de kuru
lacak alüminyum tesislerinde yapılacak inşaat ve 
montaja müteallik mühendislik hizmetlerinin 
müteahhit tarafından yerine getirilmesidir. Mü-
teaihihit tarafından ifa edilecek mühendislik hiz
metleri, mevzuları itibariyle aşağıda açıklanmış
tır. 

2.1 İnşaata müteallik mühendislik hizmetle
ri : 

2.1.1 Sovyetler tarafından hazırlanacak bi

lumum inşaat tatbikat ve detay projelerinin tet
kiki, • bu projelerin tatbikatında görülebilecek 
noksan detay ve tadilât resimlerinin tanzimi ve 
Sovyetler tarafından verilecek projeler dışın
da (sosyal site dahil) Eti'bank^ça yaptırılacak 
fabrika sınaî ve kullanma suyuna ait bilumum 
projelerin gözden geçirilmesi ve gerekli ilâvele
rin yapılması, tatbikatta lüzum görülecek her 
nevi proje tadil ve tasıhih işlerinin yapılması, 

2.1.2. Bilumum inşaat işlerinin taahhüt veya 
emaneten yürütülmesi hususunda Etibank'm ka
rar verebilmesi için gerekli etüt ve tetkikleri 
yaparak Etibank'a mukayeseli bir teklifte bu
lunulması, 

2.1J3. Taahhüt veya emaneten yapılmasına 
karar verilmiş olan inşaat işlerine ait metraj ve 
keşiflerin iş veya eksiltme dosyalarının hazır
lanması, 

2.1.4. Taahhüt yoluyla yaptırılacak inşaat 
işlerinin, Eti'bank'm müteahhide tevdi edeceği 
yazılı usuller, şartnameler ve teamüle göre kon
trol hizmetlerinin ifası ve sitüasyonlarmm ha
zırlanması, 

2.1.5. Etibank'ca emanet yolu ile yapılma
sına karar verilen inşaat işlerinin ifasında, bu 
işlerin inşaat tekniğine ve terminlere uygun bir 
şekilde, mühendislik hizmeti dahil, yürütülmesi
nin sağlanması, 

2.1.6. Bitmiş işlerin muvakkat ve katî ka
bul işlemlerinin tekemmül ettirilmesi, Etibank' 
ca tespit edilecek usullere uygun olarak ünite 
maliyetlerini tespit edecek şekilde katî hesap
larının çıkarılması ve işlerle ilgili teknik ve malî 
istatistiklerin tanzimi, 

2.1.7. Hammadde kaynaklarının tetkiki, 
şantiye sahalarının müteahhitlere ve emanet iş
lere tahsis edilecek şekilde tertip ve tevzii, 

2.1.8. İnşaat iş programlarının C.P.M. me
toduna göre tanzimi ve takibi için TÜBİTAK 
ile done temininde işbirliği ve C.'P.M. tatbika
tında Etibank'm talimatlarına riayet, 

2.1.9. Asibuit projelerinin tanzimi ve bun
ların orijinal olarak Etibank'a tevdi edilmesi. 

2.2. Montaja müteallik hizmetler : 

2.2.1. Sovyetler tarafından gönderilecek te
sisat ve montaj projelerinin tetkik ve bu pro
jelerde tatbikatta görülecek aksaklıkların tes
pit ve tadili, noksanların giderilmesi, 
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rl2-2t İfa edilecek montaj, işlerinin esas iti-

'bari$!İ& emanöfcen yaptaıiması kararlaşfarıîmaş 
olanakla berabsr bazı spesifik montaj işlerinin 
firmalara. ibatesi gerektiğinde Etibank'a teklif 
yapılması, 

2J2JZL ıMüteaıhhifclere ihalesi kararlaştırıla
cak ©lan talî montaj işlerine ait ihale evrakı ve 
şartnamelerin hazırlamaması, 

2,2.4. ISıhhî tesisat ve aydınlatma ile ilgili 
olarak Sovyetler tarafından verilecek donelere 
istinaden yerli mubayaa edilecek veya imal et
tirilecek tesisat ve malzem,emn spesifikasyonliu 
rının, mubayaa veya ihale evrakının hazırlan
ması, 

2i2v5-. iSovyetler tarafından verilecek mon
taj ^sinilerine ve Sovyet montaj, uzmanlarının 
nedreti altında montajı sağlamak ve bu gaye 
ile Etibank tarafından tahsis edilecek personel 
arasında gerekli, iş bölümü ve iş tevziini yapa
rak montaj işlerinin terminleri dahilinde fiilen 
ifasına gerçeHeştirmek, 

2,2.6, Montajı yapılmak üzere Sovyetler ta
rafından gönderilmiş olan veya Etibank tara
fından temin edilen bütün makine tesisat ve 
teçhizat ve malzemenin şantiyede muntazam bir 
şekilde stoklanmasını sağlamak ve gerekli ba
kım faaliyetlerini yürütmek, (Her türlü bakım 
malzemesi Etibank'ça temin edilecektir.) 

!2&7. (Sovyetler tarafından gönderilmiş olan 
makine ve tesisattan nakliye güçlükleri sebebiy
le parçalanarak gönderilen malzemenin (kule
ler,, tanklar v.s.) şantiyedeki gerekli imalat ve 
montaj işlerini yapmak, 

2.2.8. Şantiyede mevcut veya montaj için 
kullanılacak bilumum iş makineleri ve teçhiza
tın gerekli bakım işleri ile tamir işlerini yü
rütmek ve bu gaye ile kurulacak atelyenin ida
resini deruhde ederek, aynı zamanda bu atel-
yede montajla iîgfli tamir ve tashihat işlerini 
yapmak, (Her türlü bakım ve tamir malzemesi 
Etibank'ça temin edilecektir.) 

2.2.9. Fiilen kendisi tarafından ifa edil
miş hizmetlerle ilgili olmak üzere gerekli bilu
mum unsurları ihtiva eden ve Etibank'm vere
ceği maliyet usullerine uygun olarak montaj 
maliyet hesaplarını tutmak ve bu malumatı ay
lık devreler itibariyle Etibank'a tevdi etmek, 

2.2» 1& Etâha&k^&v dogrudaaı doğruya yapı
lacak masrafları da nazarı itibare almak sure

tiyle. montajla il$pli kaÜ ünite; maiyetlerini 
Btihank*ça verilecek maliyet üstülerine! göre çı
karmak, 

2.2.11. Garanti tecrübelerinin yapılması sı
rasında gerekli tadil, tashih veya tamir işleri
ni yapmak, 

2.2.12. 'Montaj şantiyesinin genel planlama
sını yapmak ve bu montaj planını tatbikj etmek, 

2.2.13. Sovyetler tarafından verüeöek mon
taj projelerinde, montaj esnasında j^apılaeak 
tadilâtın tespiti ve bunlarda gerekli tahsisleri 
yapmak, 

2.2.14. Montaj iş, programlarının C.J\İM. me
toduna göre tanzim ve takibi hususunda 
TÜiBtTlAK ile işbirliğine varmak, 

2.2.15. Asfbuilt projelerinin tanzimi! ve bun
ların orijinal olarak Etibank*a tevdi edilmesi, 

2.3. Bu mukavele kapsamına giren İve tarif 
edilen hizmetlere ilişkin tüm mühendislik hiz
metleri. 

2.4. İnşaat ve montaj iğleri için lüzumlu ve 
Etibank'ça temin edilecek her türlü alet, teç
hizat ve malzemenin ihtiyaç nnktarlarjmm tes
piti ve bunların bir programa bağlanmjası, spe-
sifikasyonlarmm hazırlanması, bunlarin tesel
lüm ve kontrolü ile iyi ve doğru olarafk kulla
nılmalarının sağlanması, sarfiyatlarının takibi. 

2.5. Müteahhidin, temini ile mükellef bu
lunduğu mühendisler dışında işin fiilen ifası 
için Etibank'ça tahsis edilecek mühendis ve di
ğer personel sırasında iş bölümü yapajrak işin 
yürütümünü sağlamak. 

2J6. Hazırlanan iş programlarına -göre pa
ra, insan, makine, ve teçhizat ihtiyaçlarinın ye
terli önerilerle, tespiti ve programlanması, 

2.7. Etibank'm TtîBttfll&K; ile yapmış, oldu
ğu C.PJM. çalışmasına ait sözleşmenin | yürütü-
münde gerekli bilgilerin sağlanması, j çalışma 
sonuçlarının uygulanması ve bu uygulamalar 
sonucuna göre ihtiyaç duyulacak modifikas
yonlar için işbirliği yapılması. 

3. Müteahhidin sorumluluğa : 

Müteahhidin, 

a) Yapacağı etüt,, t&tkikat ve rajporlann 
teknik ve ekonomik kaidelere ve Etibaı|ık'ın in
şaat fiyat analizlerine», bu olmadığı iakdirde 
Bayındırlık Bakanlığı analizlerine uygun ol
ması, 
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b) Kontrollük, keşif ve fhate evrakı tanzimi 
işlerinin cari usul ve TönetmeükİCTe göre ya
pılması, 

e) Etibank'in gerek merkezinde, gerekse 
şantiye mahallindeki elemanları ile sıkı işbirliği 
yapması ve (Etibank) tarafından verilecek ta
limatı gözönünde tutması, 

d) Mukavele mevzuu işleri iş programına 
göre yürütmesi, 

e) İşlerin tatbikatı ile ilgili olarak hazırla
yacağı keşif, metraj, sitüasyon ve katı hesap
ların ve (aöbuilt) projelerin usulüne uygun ve 
doğru olması, 

î) Mukavele mevzuu işleri, mukaveleye 
ekli şartnamelere ve en modern teknik tatbika
ta uygun yapması, 

g) Katî hesap düzenleme işlerini Etibank' 
m eari usul ve yönetmeliklere göre yapması, 

h) Kontrollük ve sair hizmetleri Etibank 
adına sorumlu olarak yapmakla beraber üçüncü 
şahıslara yapılacak ödemelerde Etibank'in ona
yını alması, 

i) Üçüncü şahıslarla (inşaat ve montaj 
müteahhitleri, emanet işlerde çalışan Etibank 
personeli ve Sovyet uzmanları ile) münasebet
lerinde vukubulacak ihtilaflarda Etibank'm ta
limatına uyması, 

j) Üçüncü şahıslarla (inşaat ve montaj mü
teahhitleri, emanet işlerde çalışan Etibank işçi
leri ve Sovyet uzmanları ile) münasebetlerini 
mukaveleyi müteakip düzenlenecek yönetmeliğe 
uygun yürütmesi, 

k) Etîbank'ça temin ile emrine verilecek 
makine, alet ve teçhizatı iyi ve doğru bir şekil
de kullanması zorunludur. Aksine davranışlar
dan müteafhhit sorumludur. 

1) Müteahhit yukarıda madde 2'de detayla
rı belirtilen hizmetleri, ekte verilen mühendis 
"kadrosu ve işaret olunan süreler içinde tamam
lamayı taahhüt eder. 

Anlaşmanın uygulanmasında müşavir firma
nın masraflarının Etibank tarafından ödenmesi 
söz konusu değildir. Firmaya aşağıda sıralanan 
hizmetlerin karşılığı ödenmektedir. Ancak, fir
manın giderleri, kendilerine hizmet karşılığı öde
necek meblâğın hesaplanmasında bir unsur ni
teliği taşımaktadır. 

ödeme esasları özet olarak aşağıda takdim 
edilmiştir. 

Etrbaak, m&tesühidin anlatmada öngörülen 
hizmetlerin karşılığını aşağıda sum&n&n 6 ka
lemde &âaaı*eki<edir. 

Kalem : 1. Personel ücretleri, söz£e|iö,e<le 
yer alan hizmetlerin ifasında Etibank'in muva
fakati da alındıktan sonra istihdam olunan mü
hendislerin ilgili işte çalıştığı devreye inhisar et
mek üzere anlaşmada "belli edilen tavan ve ta
ban ücretleri dahilinde ödenen aylık brüt üc
retleri ile bu ücretlere ilişkin S. S. K. işveren 
hissesi, 

Kalem 2. Müteahhidin gerek merkez büro
sunda, gerek şantiye bürolarında yapacağı genel 
masraflar karşılığı olarak müteahhide Kalem : 
(1 dahilinde yapılan ödemeler toplamının % 25.8'i 
oranında ödeme, 

Kalem : 3. Mukavelede belirtileri bütün hiz
metlerin if asma karşılık olmak ve işin devam et
tiği müddetçe ve anlaşmada belli edilen biçim
de her ayın sonunda, o aya ait kısmı hesapla
narak ödenen sabit ücret, 

Kalem : 4. Belge karşılığı olmak ve önceden 
Etibank'in muvafakati alınmak üzere, özel etüt
ler ve tecrübeler, elektronik hesap makinesi kul
lanılması, done ikmali, özel müşavirler ve rapor
ların bastırılması giderleri, 

Kalem : 5. Müteahhidin teknik personeli ve 
müşavirlerinin tasdik edilmiş seyahatlerinin di
rekt masrafları, 

Kalem : 6. Mukavele akti ile ilgili vergi, re
sim, harç ve noter .giderleri. 

Soru : 3. — Müşavir firmaya bugüne kadar 
ödenen toplam para miktarı nedir ve hangi isim, 
altında ödenmiştir? Bu paraya karşılık müşavir 
firma ne gibi hizmetler yapmıştır? 

Cevap : 3. — Müşavir firmaya 28.2 .1978 
tarihine kadar yapılan ödemeler, ödemeye esas 
olan anlaşmanın 6 ncı maddesinin hükümlerine 
göre aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur : 
Kalem : 1. — Personel ücretleri $3 430 575,75 
Kalem : 2. — Genel gider payı *6 045 679,25 
Kalem : 3. — Sabit ücret 4 239 505,54 
Kalem : 4. — özel etütler, 
tecrübeler vs. 3 128 570,22 
Kalem : 5. — iSeyahat masrafları 219 592,08 
Kalem : 16. — Mukavele akit ve 
tescil giderleri —• 

T o p 1 a m : 37 058 922r88 
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Müşavir firmaya, ödemeler anlaşmanın 2 nci 
maddesinde yeralan hizmetleri gereği gibi ifa
sını müteakip, düzenlenen stüasyonlarla öden
mektedir. 

[Bilgilerinize saygı ile sunarım. 

Oahit Kayra 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

©akanı 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da yapılan otel inşaatına ilişkin sorusu 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgif'in 
yazılı cevabı (7/81) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın iSayın Turizm ve Ta
ratma Bakanınca yazılı olarak cevapilandıolma-
sının teminini saygı ile arz ederim,. 

\8 ... 3 , ,1974 
Antalya Milletvekilli 

İhsan lAtaöv 

il, Antalya'da Bakanlığınızca inşasına ka
rar- verilen projeleri, etütleri, maketleri büyük 
(masraflarla tamamlanan ötol inşaatı ne safha
dadır? 

12, Kıonyaaltı Başı semtinde inşası, kararlaş-
trriilan oteilin şu ana kadar masrafı, ne olmuştur? 
Bu paralar hangi müesseseden harcanmıştır? 

|3. Otel yeri için Antalya Belediyesi İmar 
Planı tadilâtı dahil her türlü kolaylığn göster
miş midir? 

4. Otel inşaatı durdurullmuş mudur? Dur
durulmuş ise gerekçesi nedir? 

5. ttnşaat ve hazırlıManaıda her hangi bir 
yolsuzlulk, usulsüzlük yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa sorumluları kimlerdir? 

, a\ o. 
Turizm ve Tanıtma 'Bakanilığı 

Turizm Genel Müdürlüğü 11 . 4 . 1974 
PTU/lz. Şb, II-il 427-6!!17 

Komi : Yazılı soru lönerıgesi Hk. 

Millet Me-clisi P>aşlkanlığma 
Pjgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürliü-

ğü 16 . >3 , 1,974 gün ve 7/81-545/5648^ sayılı 
yazıları.' 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, T, C. 
'Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğümüzce 
Antalya'da yapılmakta olan otel inşaatıma 'iliş

kin soru önergesi Baikanilığınırz cevabı:için.ilgi 
yazınızla iletilmiştir. 

ISjoru önergesi ile ilgili açıklamalarımız aşa
ğıda sunulmuştur : ' • 

!l. İmar ve İskân Bakanlığınca 17.2.Iİ972: 
tarihinde onaylanan, İmar Planında «Otel yeri» 
olarak gösterilen yerde bir otel inşası: için ge
rekli çaliKimialai'a T. C. 'Turizm Bankası A. Ş. 
nce 1£:72 yılında başlanmııştır, 

iBankaran proje çalışmalarını sürdüırımesinin 
yaraşıra, Bakanlığımız da 'kuruluş yeri olarak 
seçilen kamu arazisi üzerinde irtifak hakkı te
sisi için Maliye Bakanlığı ile yazışmalara baş
lamıştır. 

Öte yandan, hesaplanan ön keşif uyanınca 
Devldt Planlama Teşkilâtı M üs teş a ringinin ya
tırım onayı sağllamraştır. 

Hailen yol seviyesinden itibaren beş katlı 
olan 'otele ait projeler, temel hafriyat, ^MkMk, 
statik, tesisat ve klima projeleri', jcıoısilsımik ve 
'klimatolojik etütler tamamlanmış bulunmakta
dır. 

2. Otel İçin 31 Ocak 1974 tarihine kadar 
yapılan fiilî harcamalar T. O. Turizm Banka
sınca karşılanmış olup dökümü şöylediir : 

Projelendirme ödemeleri 1 $13 037,81 
(Saha ve kod tazmini ödemeleri 1 954 590!„18 

Toplam p 767 817,99 

13. Banka 2.1. Nüisa-n 19'72 tarihinden bu ya
na yaptığı bütün çalışmalarda devaınla olarak 
Bakanlığımız, İmar ve îsikân Bakanlığı, Antal
ya Valiliği ve Antalya Belediyesi ile yakından 
ilişki kurmuş ve sürekl'ii işbirliği halinde çalış-
'malarını sürdürmüştür. Şu kadar ki, Antalya 
[Belediye Meclisince 16 . 11 . Iİ974 gün ve Iİ9 sa
yı ile «... Yeni İmar Planındaki kullaauım şekli 
bilâhare etüt ve tayin edilmek üzere ta&dîk dışı' 
/bırakılın vş (olan, Konya altı Caddesinin güneyin
de denize kadar genişlikte D. S. 1. lojmanların
dan başlayıp Konya al ti varyantının alitına ka
dar uzayan koydaki arazi parçasının Antalya' 
ran hali ve istikbali dikkate alınarak llmar Pla
nına park ve seyrangâ'h olarak işlenınıesi..,,,» ka
r a n verildiğinden, kamu oyunu tatmışı edici 
çözüm olanakları üzerinde. ortak çalışma'lara 
başlanmıştır. 

4. Her ne kadar İmar ve İskân Bakanlığı
nın kararları Bakanlılk Kuruluş Karnimi.uya-
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Tınca Belediye Meclisi Kararlan üzerinde ve ke
sin nitelikte ise de ; Banfka, durumun açıklığa 
fkavuşması ve kamu oyunu -oluşturan idare ile 
ortak bâr çözüm üzerinde anlaşma sağlamması-
ma olanak hazırlamak için inşaatı durdurmuş 
îbulunma'ktadır. 

,5„ (Herhangi bir Usulsüzl/ük söz konusu ol
mayıp otelin projelendirme, kod ve saiha dü-
zenılıenımıesıi çalışmalarına ait bütün belgeler her 
.türlü incelemeye açık bulunmakta dır. 

piligilerine arz ederim. 

{Orhan Birgit 
Turizm ve Tanıtma Balkanı 

6. — <Günıü§hane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, 'Trctbzon - Gümüşhane - Erzurum transit 
yoluna İlişkin Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar \bakanlarmdan sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Erol Çevikçe'nin n/azılı cevabı (7/89) 

Meclis (Bakanlığına 

'Aşağıdaki huisuslarm Bayındırlık ve Enerji 
hakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

15 . 3 . 1974 
Mümüşhane Milletvekili 

Turgut Yücel 

1. Trabzon - Gümüşhane - Erzurum transit 
yolu Türkiye'nin en eski ve önemli bir yolu ol
masına rağmen buıgün standardının çok düşük 
oluşu nedeniyle gerekli ulaşımı sağlamaktan 
uzak bulunmaktadır. 3 ncü 5 Yıllık Planda ve 
1974 programında yer alıan yolun biran önce ik
mali için yeterli ödeneğin 1974 programında ay
rılmadığı görülmektedir. Gümüşhane ilmin geri 
kalmışlığı ve kalkınmada öncelikli yöreler ara
sında bulunuşu da göze almanak, Gümüşhane için 
hayati önem taşıyan ve yine Gümüşhane M eki 
yeraltı madenlerinin de değerlendirilmesine im
kân verecek bu yol ve şehir geçişi için 1974 yı
lında yeterli ödenek ayrılması düşünülmekte mi
dir? 

2. Harşit üzerinde inşa edilen Doğankent 
santralına ilâveten menjba'da 2 nci bir santral 
dolayısıyle baraj yapılacağının düşünüldüğü 
(bilinmektedir. Ancak, Torul ilçesindeki kamu 
yatırımları da bu sebeple geciktirilmektedir. 
Bu .bakımdan çok önem taşıyan bu konuda Ba
kanlık görüşü nedir? 

...... T. a 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 12 . 4 . 1974 
ISayı : 338 

Konu : Gümüşhane Milletvekili 
Tungut Yücel'in yazılı sorusu Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1974 gün ve 7/89 - 587/5941 
sayılı yazınız. 

Tralbzon - Gümüşhane - Erzurum transit yo
lu hakkında Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü
cel tarafından verilen yazılı soru önerıgesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

Trabzon - Gümüşhane - Erzurum transit yo
lunun Aşkale - Tralbzon arası eski yol niteliğin
dedir. Bu yolun zaman zaman üst yapısı ona
rılmış, drenaj sistemleri yenilenmiştir. Yoldan 
geçen trafik hacmi son yıllarda büyümüş ve 
yolun yeniden inşa edilmesinin gerektiği sap
tanmıştır. Buna göre yolun inşası aşağıdaki bi
çimde priolgramlianmıştır. 

II. Tralbzon - Maçka : 
İİ97I3 yılında yapım programına alınmış olup 

inşaat 1976 yılında bitirilecektir. Yaklaşık pro
je maliyeti 20 000 000 liradır. 1974 yılı ödeneği 
ı3 500 000 liradan ibarettir. 

2. GVlaçJka - Gümüşhane : 
1974 yılı yapım programına almmıtşır. 1982 

yılında bitirilmesi öngörülmektedir. Yaklaşık 
proje maliyeti 60 000 000 liradır. Projıe çalış
maları sürdürülmektedir. Proje 1 400 m. boyun
daki Zigana tünelini de kapsamaktadır. Proje, 
yıl sonuna doğru tamamlanmış olacaktır. Yıl so
nunda işin ihale edilmesine olanak sağlamak 
için 1974 yılı için 500 000 lira ödenek ayrıl
mıştır. 

ı3. Gümüşhane - Bayburt - 12. Bölge Hud.: 
Bu kesim 1974 yatırım programına alınmış

tır. 1978 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. 
Yaklaşık proje bedeli 20 000 000 liradır. Yolun 
,1974 yılı ödeneği 2 000 000 liradır. Proje çalış
maları sürdürülmektedir. 

4. ılO. Bölıge Hud. - Aşkale : 

Bu kesimde Kop ıgeçişi projenin önemli so
runudur. Etüt çalışmaları sürdürülmektedir. 
Projenin 1975 yılında tamamlanması öngörül
mektedir. Yapımına 1975 yılı sonunda başlana
bilir. 

file:///bakanlarmdan
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Tnabaon - G&müşihane - Aşkale yolunda dar
boğaz ödenekler değil, proje f^mmskr. YHÖI -ol-
«tufeça arazili bar araziden geçaa«İEfcsâir. Proje 
«samanlaması başarılı netieelenîîse inşaatın hız-
la^dııalmam içia gerekiM ödenekler, yıl idinde 
jaktanaafâSssEr yotaysb sağlanabilecektir. 

6. 19T3 yılında şeMr geçi§i için 500 000 lira 
'verilmiş ve Tair çalışma yapılmıştı. 

Yolum tamam programa «İmâıfe iç%, bu yıl 

şeihiriçi geçişine ayrı hir ödenek ayftlnmTruş, 
yol bünyesi içinde ele alınması dü^pöBİİlîniJştür. 

tBüjgüerinize arz ederim. 

Erol Çeviftçe 
Bayındırlık Bakanı 

»>»-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

66 NCI BİRLEŞİM 
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Saalt : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

il. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis (araştırması .açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

• 2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ve 9 arkadaşının; fındık randımanının ve 
Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti 
ve üretici haklarının korunması için gerekli ted
birlerin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
[Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Üçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 
Urf a - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kurnluşlannda'ki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



10. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nıin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine daiir Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/29) 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dalir Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl Mine ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nrn, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale. 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soıra önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Balkanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü; 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Plarlar'ın, 
işçi dövizlerine dair Başbakandan sö£lü soru 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa I^arlar'm, 
Devletleştirilen özel yüksek okullara daÜr Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözjiü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacalk olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin tfnsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında! olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) ı 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) ! 

36. — Denizli Milletvekili Sami Aslan ' ın , 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki j yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü sorjı öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan AtaövMin,, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakainındam 
sözlü soru önergesi (6/65) 



38. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 ned yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
r i Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili iSüleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nım, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekili Needet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına iHşıkin Turizm ve Tanıt
ıma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin. Başbakandan 
sözlü SKXPU önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerinideki davalara ilişkin Millî (Savunma 
Bıakanıından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bıayraktıar'm, 
merhum Mjenderes, Bolatkan ve Zorlu'nun naaş-
larınım nakline -ilişkini Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — İçel Milletvekili İbrahim Gökbepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekiımlerıin rotasyonuna ilişkimi Sağlık: 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

61. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine» 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, C. H P. Siverek İlçe Başkamı hakkındaki 
»gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 



4 — 
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KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunana Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

'2. —- Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas- * 
lan'm, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 

hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayışı: 27; C. Senatosu S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
(tarihi: 1 . 4 . 1974) 


