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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

1929 ve 1930 numaralı kanunların bir daha görü
şülmek üzere geri gönderildiklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri (3/489, 3/490) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun : 
İdareci üyelikler «1» artırılmak suretiyle İçtüzüğün 

tespit ettiği Başkanlık Divanı üye sayısının 15'ten 
16'ya çıkarılması ve Başkanlık Divanında siyasî parti 
gruplarına verilecek görev yerleri ve sayılarına; 

Komisyonların üye sayısı ile siyasî parti grupla
rının bu komisyonlara verecekleri üye sayılarına; 

Kitaplık Karma Komisyonu kurulmasının, ilgili 
kanunun çıkarılmasına kadar ertelenmesine dair Da

nışma Kurulu önerisi, maddeleri ayrı ayrı oylanarak, 
kabul olundu. 

Başkanlık Divanına ve komisyonlara siyasî parti 
gruplarının aday göstermelerini sağlamak amacıyle : 

6 Ocak 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.30'da son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Geçici Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

Geçici Divan Üyesi 
Yozgat 

İthamı Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5.1.1976 Pazartesi 

Yazılı sorular 
1. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-

lu'nun, Ankara'da yapımı düşünülen Adalet Sarayıyle 
ilgili çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/961) 

2. — Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Ça
nakkale ilinin bazı ilçelerine bağlı köylerdeki Hazine 
arazilerinin dağıtımı ile topraksız çiftçilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/962) 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli'nin, Mar
mara havalisi çeltik üreticisinin durumu ve pirinç it
haline ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önerge

si. (7/963) 
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bekçile

rin eczanelerden ilâç alımlarında karşılaştıkları zor

luklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/964) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul' 
da son çıkan yangınlarda felâkete uğrayanlara kredi 
sağlanması ve yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/965) 

Meclis Araştırması 
6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka

daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın' 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/54) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

GEÇtCt DİVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Tokat), Îlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN —r Millet Meclisinin 35 nci Birleşimini açıyorum. 

"** 
— YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. Arkadaşlarımın anahtarlarını sağa çevirmek sure
tiyle beyaz düğmeye basmalarını ve yoklamaya ka
tılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan arkadaşımız 

var mı efendim?... Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi 
Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/491) 

BAŞKAN — Bir sunuş vardır, okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış-çleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —; Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür'ün, 

Adalet Partisi Orunundan çekilerek Cumhuriyetçi Gü
ven Partisine katıldığına (4/102) ve Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu Başkanvekillerinin, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupunun teşekkül etmiş olması nede
niyle Başkanlık Divanı ve komisyonlardaki oranların 
yeni durum dikkate alınarak hesap edilmesi gerektiği
ne dair önergeleri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cumhuri
yetçi Güven Partisinin bugün saat 14.45'te Başkanlı
ğımıza intikal eden 1 sayılı yazısı ile Yozgat Milletve
kili Sayın Mustafa Asri Ünsür'ün Partilerine girmek 
suretiyle... (C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Bir dakikanızı rica ederim efendim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) Rica ediyorum efendim, bir da
kika. (C. H. P. sıralarından «kiralık», «satlık» sesleri, 
gürültüler...) Partilerine girmek suretiyle yeniden grup 
kurduklarını bildirmişlerdir. Bu itibarla gerek Başkan
lık Divanında ve gerekse komisyonlarda kuvvet oran
ları değişmiş bulunmaktadır. (C, H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Efendim, sükûneti muhafaza edelim, rica ediyo
rum efendim. (Gürültüler, «Yuh» sesleri.) 

Efendim' rica ediyorum.. (Gürültüler.) 
Efendim sükûneti muhafaza edelim. 

ÎBRAHÎM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan bu 
Meclisi kimsenin kepaze etmeye hakkı yoktur. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efendim, 
sükûneti muhafaza edelim. Efendim, Başkanlığın ya
pacağı bir iş yok efendim. (Gürültüler) 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Fiyatını söylesin
ler, kaça kiralandı? «Yalan beyanda bulunuyor, Par
timi değiştirdim diye» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efendim. 
Başkanlığımızca yapacak bir şey yok efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Baş
kan söz rica ediyorum. Meclisin Başkanı olarak bu 
yüz kızartıcı durumu sahneleyemezsiniz. Adalet Parti
si sıralarında oturduğu halde Güven Partisine girdim 
diye yalan beyanda bulunuyor. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Bozbeyli... (Gürültüler) 
İBRAHİM TEKlN (Adana) — Sayın Başkan, ne

ler dönüyor burada? Kimsenin hakkı yok, bu Mecli
sin haysiyetini düşürmeye. Nerede o Feyzioğlu? Ne
rede o Süleyman? «Sayın» demiyorum, çünkü onlar 
«sayın» değillerdir. (Gürültüler) 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir hususu... 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli rica ediyorum efen
dim. 

İBRAHİM TEKİN (.Adana) — Büyük haksızlık
lar oluyor Sayın Başkan burada. (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tekin rica ediyorum efendim. 
(Gürültüler.) 

Efendim, Başkanlığımızca yapacak bir şey yok 
efendim. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Amerikan usulü satın almalar yapılıyor bu 
Mecliste. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim Başkanlığımızca yapılacak 
hiç bir şey yoktur. (Gürültüler) 

Arkadaşlardan rica ediyorum sükûneti muhafaza 
etsinler efendim. (Gürültüler) 

Efendim, Başkanlığımızca yapılacak hiç bir şey 
yok. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan tezkereler okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, isterseniz Güveo 
Partisinin yazısıyle, Sayın Mustafa Asri Ünsür'ün is
tifa ve Güven Partisine geçiş tezkerelerini okutayım. 

Tezkereyi okutuyorum efendim. (Gürültüler) 
Efendim rica ediyorum, rica ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür Cumhu
riyetçi Güven Partisine katılmıştır. Böylece' teşekkül 
eden C. G. P. Grupunun Başkanlık Divanında ve 
Komisyonlarda Anayasa ve İçtüzüğe göre hakkı olan 
yerlerin tespiti hususunda emirlerinizi rica eder, say
gılar sunarım. 

C. G.P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri 
Talât Oğuz M. Altmışyedioğlu 

6 . 1 .1976 O : 1 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sayın yöne

ticilerden rica ediyorum, bir hadiseye meydan veril
mesin. (Gürültüler) 

Efendim rica ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyetçi Güven Partisine katıldığımı ve Ada
let Partisi Grupundan ayrıldığımı saygılarımla arz 
ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Mustafa Asri Ünsür 

(Gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, arka sıralardan bir milletvekili bütün Genel Ku
ruta hitaben küfretmiştir, küfrünün iadesini talep edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığımızca duyulma
mıştır. Başkanlığımız küfrünü duymadı efendim. (Gü
rültüler) 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bir hususu izah etmek istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli gürültüden hiç bir şey 
anlayamıyorum efendim. Bir dakikanızı rica ede
yim efendim. Başkanlıkça yapılacak hiç bir şey yok 
efendim. (Gürültüler) 

Rica ederim efendim, gürültüyle bir şey halletme
miz mümkün değil. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evel emir buyurup okuttuğunuz tezkere, 
Güven Partisinin tezkeresidir. Diyor ki : «Mustafa 
Asri Ünsür Güven Partisine girdiği için grup haline 
gelmiştir.» Lütfen, Mustafa Asri Ünsür'ün Adalet 
Partis:nden istifa ettiğine dair makamınıza bir şey in
tikal etti ise, onu da okutunuz. 

BAŞKAN — Okuttum efendim, onu da okuttum; 
bir daha okutayım. 

(Yozgat Miletvekili Mustafa Asri Ünsür'ün önerge
si tekrar okundu.) 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Ücretini de 
yazmış mı? (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... 
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V. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsüfe 
kınama cezası verilmesi. 

ORAL MAVÎOĞLU (tçel) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAL MAVÎOĞLU (tçel) — Orada, arka sırada 

oturan kendini bilmez bir adam, 150 - 200 kişiyi gös
tererek, ana avrat da bahsederek, küfretmiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Evet, evet» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığımızca duyulma
mıştır. Zabıtlara intikal edip etmediğini bilmiyorum 
efendim. (C. H. P. sıralarmdangürültüler.) 

ORAL MAVÎOĞLU (îçel) — O kelimeleri kulla
narak küfretmiştir. Biz duyduk efendim. Duyanları 
söylüyorum size, 150 kişi duydu. 

BAŞKAN — Efendim, duyanlarla ben amel ede
mem. Zapta baktıracağım, zapta geçmişse gerekli mua
meleyi yapacağım efendim. 

ORAL MAVÎOĞLU (içel) — Kendisi söylemedi
ğini ifade etsin. 

BAŞKAN — Kimdir efendim, hangi arkadaşımız
dır? 

ORAL MAVÎOĞLU (îçel) — Mustafa Asri Ünsür 
denen adam. Lütfen beyana davet edin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, Sayın Ünsür... 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Halâ orada otu

ruyor; istifa etmemiş. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica edeyim, 
oturunuz efendim. 

ORAL MAVÎOĞLU (îçel) — Beyana davet et
menizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kime küfretmiştir? 
ORAL MAVÎOĞLU (îçel) — 150 kişiyi eliyle 

göstererek ana avrat küfretmiştir. Bu, Meclisin çatısı 
altına yakışmayacak bir şeydir. 

BAŞKAN — Efendim, şüphesiz yakışmaz, şüp
hesiz yakışmaz. 

ORAL MAVÎOĞLU (îçel) — Lütfen beyana davet 
edin. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür?... Buradalar mı efen
dim? (C. H. P. sıralarından «Burada, burada» sesleri.) 

Efendim, tavzih ettireceğim : Böyle bir şey var 
mıdır, yok mudur? Zapta geçiyor bunlar efendim. 
Arkadaşımın iddiası zapta geçiyor, kendisine tavzih et
tirmek.... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Efendim, arkadaşımız ifade ediyor ve zapta geçi
yor. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Efendim böy
le bir şey olsa bizim de duymamız lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız ifade ettiler, 
küfrettiklerini söylediler ve bu, zapta geçti. Arkadaşı
mızdan tavzihini istemeniz doğru mudur değil midir 
bilmiyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Ünsür, arkadaşlarımın bir iddiası var efen
dim, bir tavzihte bulunur musunuz?.... Sayın Ünsür, 
sizden rica ediyorum efendim : Arkadaşlarımın iddiası 
karşısında bir açıklamada bulunacak mısınız efendim? 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Bana sa
tılmış... 

BAŞKAN — Lütfen ileriye gelin efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri. 

Efendim, rica ediyorum, bağırmayınız - efendim. 
Efendim rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Satıl
mış» sesleri.) Efendim, rica ediyorum... 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Bana 
«Satılmış» diye hakarette bulunan... 

BAŞKAN — Efendim, ana avrat küfrettiğiniz ifa
de edilmektedir. Böyle bir... 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Bana «Sa
tılmış» diye hakarette bulunanlara, ben de, «îlhami 
Sancar kaça satıldıysa ben de o fiyata satıldım; bana 
satılmış diyenin anasının avradını S » dedim. 
(C. H. P. sıralarından «Yuh» sesleri, şiddetli gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda bu şekilde 
bir söz sarf etmeniz doğru değil. «Satılmış» diyen ar
kadaşlar ne kadar haksızsa, siz daha fazla haksızsınız 
efendim. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Haysiyetten yoksun 
adam. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ulan namussuz, 
şerefsiz... (Ayağa kalkmalar, ön sıralara doğru yürü
meler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, bir dakika
nızı rica edeyim efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kaç li
raya satıldığını da burada açıklasın. (G. H. P. ve D. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica edeyim 
efendim. 

Sayın Hortoğlu, hadiseye sebebiyet vermeyiniz, ri
ca ediyorum efendim. 
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NtHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, kür
süden geri aldırın lütfen. Ana avrat küfredemez. Sa
londan çıkmaya mecbur edin. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, rica ediyorum efendim. 
Sayın Yöneticilerden rica ediyorum efendim... (Gürül
tüler.) 

Efendim, rica ediyorum oturun, bakalım efendim. 
(Gürültüler) 

Sayın Saltık rica ediyorum, oturun efendim. Sayın 
Saltık rica ediyorum, oturun efendim, Sayın Saltık 
rica ediyorum. (Gürültüler) Efendim rica ediyorum. 
(Gürültüler) 

Efendim gürültü ile hiç bir şey çözmemiz müm
kün değil ki, hiç biryşey anlamıyorum efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Tüzük hükümlerini tatbik edin. 

BAŞKAN — Edeceğiz efendim, fırsat vermiyorsu
nuz ki edelim. Efendim rica ediyorum oturunuz. (Gü
rültüler) 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) •— Efendim, bu ri
ca ile olmaz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, oturunuz 
yerlerinize. Efendim rica ediyorum, oturunuz yerleri
nize efendim. Efendim, rica ediyorum, bir defa sükû
neti temin edelim, ondan sonra gereğini yapalım. 

Sayın Ünsür, size «Satılmış» diye hitap eden arka
daşımız kimdi biliyor musunuz efendim? (Gürültüler) 
Kimdi efendim? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat.) — Arka sı
ralardan biri... 

BAŞKAN — Efendim kimdi, tespit edebildiniz mi? 
HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 

— Orhan Birgit'ti. (Gürültüler) 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ne konuşturu

yorsun bu şerefsizi, bu namussuzu? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, birini tamir ederken, diğer 

arkadaşımız daha büyüğünü yapıyor. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, Par

lamentonun haysiyetini korumak mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Efendim. 
TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kan, lütfen dışarı çıkarın bu adamı. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum susunuz 

efendim; oturunuz yerinize; Başkan bilir ne yapacağı
nı. Efendim, rica ediyorum oturunuz. (Gürültüler) 

Efendim rica ediyorum, Tüzük hükümlerine göre 
hareket edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Tüzük hükümlerini uygulamadan evvel söyleye
ceğim sözler var. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Adalet Par

tisinden, Gmpundan ayrılarak Cumhuriyetçi Güven 
Partisine katıldığını söyleyen sayın Milletvekili, huzu
runuzda, bu çatı altında söylenmemesi lâzım gelen 
sözü sarf etmiştir. 

Bir : Kendisi Cumhuriyetçi Güven Partisine ka
tıldıysa, Adalet Partisi sıralarından ayrılmış olması lâ
zım gelir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, her arkadaşımız istedi
ği yerde oturur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) .— İkincisi : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu göstererek, o küfrü 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna yapmış oluyor. Bu 
küfür, haysiyetli, şerefli, ahlâklı Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından yüce kürsüdeh cevaplandırılması 
lâzım gelen bir sözdür. Bu bakımdan grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKA.N — Efendim, rica ediyorum; küfrün ne
sini cevaplandıracaksınız, anlamadım. Tüzük hüküm
lerini uygulayacağız. Yaralayıcı sözdür, söylenmemesi 

f lâzım gelen sözlerdir, bu itibarla Genel Kurulun oyu
na müracaat edeceğim. Arkadaşımın tavzihini isteyece
ğim, savunma isteyeceğim. Tüzük hükümlerini... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bize yönelik 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; arkadaşını-z 
küfür etmiştir, bu küfüre ne diyeceksiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, peki, kendisine ceza hükümlerini uygulayan; 
ondan sonra Tüzük hükümlerini hatırlatarak söz is
teyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kimseyi müdafaa 

etmek için söylemiyorum, birtakım çirkin sözler 
burada söylendi; ama bir hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Asri Ünsür arkadaşımızın burada beya
nından sonra bazı arkadaşlarımız, ona iade babında 
aynı cümleleri sarf etmek suretiyle konuştular. Bina
enaleyh o şöyle söyledi ceza verelim, beriki de şöyle 
söyledi... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yahu mü
dafaası sana mı düşüyor, ne hakla konuşuyorsun? 
Müdafaa etmeni istemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, sayın Aygün... (Gü
rültüler) Efendim, sayın Aygün... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sinirler gergin 
ise 15 dakika ara verelim... 
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BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan kim küfür et
mişse İçtüzüğe aykırı hareket etmiştir; Meclis ada
bına yakışmayan şekilde hareket etmiştir. Bunda he
pimiz ittifak halindeyiz. Diğer partilerden de bu şe
kilde küfür eden arkadaş varsa, kimse, onu da ifa
de ederseniz, ona da tüzük hükümlerini uygularız. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Mustafa Asri 
Ünsür İçtüzüğümüze göre kaba ve yaralayıcı sözler 
sarf etmiş bulunmaktadır ve bunları tekrar etmek 
suretiyle de Meclis zabıtlarına geçmiştir. İçtüzüğü
müzün 136 ncı maddesine göre bu hareketin kınama 
cezası ile karşılanması gerekir. Kendisine bu cezavı. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kan..., 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efen
dim. Kınama cezasını oylarınıza sunmadan evvel sa
vunma hakkı veriyorum. Buyurun sayın Ünsür 
Savunma hakkınızı kullanacak mısınız efendim? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ben yerimden ne Yüce Meclisin manevî 
şahsiyetine ne de Cumhuriyet Halk Partisinin değer
li üyelerine küfür etmedim. Bana hakaret eden üye 
kimse ona dedim. O üye, Cumhuriyet Halk Partisi 
demekse doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, bir arkadaşımıza da 
aynı şekilde hitabınız yine yaralayıcıdır ve kaba 
sözdür. Bu itibarla, İçtüzüğümüzün 136 ncı madde
sini uygulayacağım. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Zabıt
larda sayın Oral Mavioğlu'nun hakaretleri var, ona 
da aynı cezayı uygulayın. 

BAŞKAN — Efendim, eğer varsa onları da tes
pit edip aynı şekilde, aynı cezayı uygulayacağız. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
Sayın Başkan, bir şey rica ediyorum. 

SELÇUK ER VER Dİ ..Erzurum) — Müdafaası 
size mi düşüyor? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Kendisi
ne savunma hakkı verdik, oylarınıza sunacağım. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan, Orhan Birgit tahrik etti; bir üyeye 
«.satılmış» diye hitap etti. Onun için ne düşünüyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Zabıtlarda varsa ona da aynı ceza
yı uygulayacağım. (Gürültüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ona 
da sorun «satılmış» dedi mi, demedi mi? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşım geldiler burada 
huzurunuzda tekrar ettiler; hâlâ da savunmasında tek
rar ediyorlar. Söylesin ismini. (Gürültüler). 

Efendim, Sayın Mustafa Asri Ünsür hakkında 
kınama cezası uygulanmasını oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... Bir 
kınama cezası verilmiştir. 

Efendim, Cumhuriyetçi Güven Partisinin tezke
resi ve arkadaşımız Mustafa Asri Unsür'ün istifa ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisine katıldığına ait dilek
çesini okutmuş bulunuyorum. Bu haliyle Cumhuriyet
çi Güven Partisi grup haline gelmiş bulunmaktadır... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Usul alt üst 
oluyor. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Efendim, bir 
defa daha okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; konuşur
ken sözümüzü kesmeyin efendim. 

iki defa okuttum Sayın Kayıhan, iki defa okut
tum. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Efendim, grup
tan mı, partiden mi istifa etmiş, onu anlamak istiyo
rum. (A. P. sıralarından «Sana ne» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Nebil Oktay niye 

istifa etti oradan? 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen

dim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, olay

lar başladığından beri zabıtların okunmasını istiyo
rum. İki tane daha küfür eden adam var. Bu olmaz. 
Lütfen zabıtları isteyin, bunların hepsinin kınanma
sı lâzım. Birini bir türlü, ötekini öbür türlü... Mümkün 
değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Zabıtlar tetkik edil
meden müzakereye devam edilmez. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, Sayın Ün-
sür'ü çağırdım, sordum, aynı şeyleri huzurunuzda sa
vunmasında tekrarladı; bazı arkadaşlara bu şekilde hi
tap ettiğini söylediler. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Zabıtlar
da var, Sayın Başkan zabıtları okuyun kâfi. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarında karşılıklı tartışmalar, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Tu
zun, rica ediyorum. Sayın yönetici arkadaşlarım... 
Sayın Uysal, efendim, arkadaşlarınıza sahip çıkın rica 
ediyorum. 
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HALÎL MÎLLl (Urfa) — Sayın Başkan, «it» di
ye bağırıyor. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tüzün... Rica ediyorum ar
kadaşlardan, sükûnete davet etsinler... (Gürültüler.) 

Efendim, rica ediyorum arkadaşlardan, sükûnete 
davet etsinler. (Gürültüler.) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — (A. P. sıralarına 
doğru) Susmayacağım ulan, ne yapacaksın? 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, rica ediyorum efen
dim oturunuz yerinize; bu davranışı yakıştıramıyorum 
size. 

Sayın grup yöneticisi arkadaşlarımdan, arkadaşla
rına sahip olup yerlerine oturtmalarını rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — (Adalet Partisi sı
ralarına yürüyerek) Erkeksen gel ulan buraya... (Gü
rültüler.) 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, onu 
da çağırın. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, imkân verseler onu da ça
ğıracağım. 

Efendim, herkesin yerine oturmasını rica ediyo
rum. (Gürültüler.) 

Sayın Tüzün, bazı arkadaşlar sizin «İt» diye hitap 
ettiğinizi ifade ediyorlar. Böyle bir şey söylediniz mi, 
söylemediniz mi efendim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, söyle
dim. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Efendim, özür diliyorlar. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, özür 

dilemekle mesele bitiyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ünsür'e de özür di
leme imkânını verdik, fakat Sayın Asri Ünsür ısrarla 
sövdüğünü ve sövmede devam edeceğini ifade ettiler 
efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Zabıtlarda, başkaca 
küfür edenlerin küfürleri de vardır, zabıtları tetkik 
ettikten sonra onlara da ceza veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, maksadımız ceza vermek 
değil, bu gibi sözlerin burada söylenilmemesidir. Bu 
sözler Meclisimizin büyüklüğüne yakışmıyor, bu söz
ler Meclisimize bir şey kazandırmıyor efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, rica ediyorum lütfen yer
lerinize oturunuz. 

VL — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Siyasî Parti Gruplarının Başkanlık Divanı ve 
Komisyonlardaki oranlarının tespiti hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, bilgilerinize sunulan Gü
ven Partisinin tezkeresi ve Sayın Mustafa Asri Ün-
sür'ün istifa etme ve Güven Partisine katılma öner
gesinden sonra Başkanlık Divanında ve komisyonlar
da kuvvet oranlan değişmiş bulunmaktadır... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu konuda Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıra
larından «Ne oluyor Sayın Başkan?» sesleri.) 

Efendim, oranların değişmesi üzerine söz istedi
ler söz verdik. 

Buyurunuz Sayın Ölçmen. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; 

Meclisin Cumhuriyet tarihinden beri belki de en ka
ra gününde bu kürsüden sizlere hitap etmek mecbu
riyetinde olduğum için hicap duymaktayım... 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum hadiselere 
sebebiyet verecek tarzda değil de, konu üzerinde ko
nuşunuz. Oranlar üzerinde konuşacaksanız o hususu 
dile getiriniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Çeşitli küçük par
ti hesapları yüzünden İçtüzüğe va Anayasaya aykırı 
olmasına rağmen sırf bir Hükümetin Meclisteki kuv
vetini ispat edebilmek için 53 gün uzatılan Meclis 
Başkanlığı seçimlerinin sonuca ulaşmasından sonra 
milletçe ve Meclis olarak bunalımın bittiği konusun
da hiç olmazsa ferahlığa varmış ve bir an evvel Mec
lislerin çalışmaya başlaması ümidi içinde vazifeleri
mize geçmiştik... 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum oran
lar üzerinde konuşunuz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Zatı âlinizin de 
başkanlığında Sayın Başkan, bugün nihaî olarak Yü
ce Meclise sunularak ve Yüce Meclisin tasvibi ile 
Başkanlık Divanının ve komisyonların teşekkülüne in
tizar etmekte idik. 

Bugüne kadar olan oyalama dahi Hükümeti oluş
turan partilerin bir taktiği idi. Bunu üstü kapalı ola
rak burada ifade ettik. Zatı âliniz de buna rnuttalisi-
niz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oranlar üzerinde 
konuşunuz. (C. H. P. sıralarından «Bırak konuşsun 
Başkan» sesleri.) 
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ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Gereksiz sebep
lerle, bunu yılbaşından önce yapmamız imkân dahi
linde iken bugün de artık ayan beyan anlaşılmıştır 
ki, tamamiyle Hükümeti oluşturan partileri komis
yonlarda çoğunluk haline getirebilmek için, futbolcu 
transferlerini dahi aratacak mebus transferleri yapıl
mış bulunmaktadır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oranlar üze
rinde konuşunuz. Size bu bakımdan söz verdim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Huzurunuzda tes
cil ettiriyorum ki, bu bir muvazaadır... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü keseceğim, çok 
rica ediyorum. 

VAHÎT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Muvazaa» diyor ve usul üzerinde konuşuyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
usul hakkında ve komisyon oranları üzerinde konu
şuyorum. Bu bir muvazaadır. Çünkü, parti değiştirdi
ğini iddia eden milletvekili hâlâ eski borç verici par
tisinde oturmaktadır ve onun müdafaasını da borç ve
ren parti yapmaktadır. Ama ben Adalet Partisini ve 
Sayın Ünsür'ü kınamıyorum. Asıl kınanacak olan... 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen rica ediyorum, rica 
ediyorum efendim sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım, rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Borç almak du
rumunda olan Cumhuriyetçi Güven Partisidir. 

Saym Baş! an, bu memlekette talebeler öldürülü
yor, failleri bulunamıyor; bu memlekette yangınlar 
çıkıyor, failleri bulunamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, sözünüzü ke
seceğim, rica ediyorum efendim; rica ediyorum, sözü
nüzü 'kesiyorum efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ve öbür taraf
tan da, öbür küçük ortağına milletvekili borç veri
yor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen sözünüzü kesiyorum. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Yazıklar olsun 

kurulacak bu komisyonlara, yazıklar olsun bu oranla 
başkanlık yapacak olan başkanlık divanlarına. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni duruma göre Başkanlık Diva
nı, Komisyon üye oranlarını saptamak ve seçimlerini 
yapmak için 7 Ocak 1976 Çarşamba günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kananma Saati : 15.38 

——~~*«-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, İzmir 
Selçuk İlçesi Adalet Sarayına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/718) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırılmasında yardımcı olmanızı saygılarım
la arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

İzmir ilinin Selçuk ilçesi Ülkemizin uluslararası 
turuzmine açık modern bir ilçemizdir. Turizm mev
siminde çeşitli ülkelerin insanları bu kasabamızı dol

durur önemli bir merkez haline getirir. Kamu ihtiyaç 
larını gideren hizmet araçları bu nedenle yalnız ülke
mizin içindeki insanlara değil aynı zamanda çeşitli 
ulusların insanlarına hizmet etmek zorundadır. 

ilçemizin Adalet sarayı içinde oturulmaz kamu 
hizmetleri görülemez içinde oturulması tehlikeli ve sa
kıncalı şeklinde başmüfettişin raporu mevcuttur. Sel
çuk ilçesi halkının çeşitli müracaatları ve şahsımın ya
zılı müracaatlarına rağmen bugüne dek boşaltılması 
konusunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yapılan 
müracaatlara ise ciddi bir cevap verilmemiştir. Adalet 
Sarayı olarak kullanılabilecek bina mevcuttur. Bu bi
nanın mülkiyetinin sahibi Dr. Mustafa Cahit Tan-
man binalarını kamu yararına gelirleri olmak üzere 
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hizmete arz etmeğe hazırdır. Bunu müracaatında bil
dirmiştir. Açık beyanı bakanlığınızda vardır. 

Soru : Adalet Sarayının hizmette kullanılması sa
kıncalıdır. Şeklinde başmüfettişin raporu bakanlığınız
da vardır. Bu güne kadar hiç bir işlem yapılmamıştır. 
Nedeni nedir. Bazı kişilerin çıkarlarını ilçenin önemli 
bir kamu hizmetinin yıkılması sonucu doğuracağı 
mesuliyeti karşılayabilecekmisiniz. Binanın İsrarla bo-
şaltılmamasında kimlere çıkar sağlamayı düşünüyorsu
nuz. 12 Ağustos 1975 

T. C. " 
Adalet Bakanlığı 5 . 1 . 1976 

Levazım Müdürlüğü 
Sayı : 81 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1975 tarihli ve 7/718 - 2933/23578 

sayılı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazılan. 
İlgide gösterilen yazılarına ilişik olarak alınan İz

mir Milletvekili Sayın Süleyman Genc'in 1 2 . 8 . 1975 
tarihli ve Selçuk Adliye Binası ile ilgili yazılı soru 
önergesi ve bu işle ilgili Bakanlığımda mevcut dosya
lar incelenmiş olup hazırlanan yazılı cevap iki nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine delâletlerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genç taraf;n 
dan verilen ve Selçuk Adalet dairesi binası ile ilgili ya
zılı soru önergesinin cevabıdır: 

1. — Selçuk Adalet dairesi daha önce, önergede adı 
geçen Dr. Cahit Tanman'ın da hissedarı olduğu 4 şah
sa ait bir binada hizmet görüyordu. 

Adalet dairesinin emniyeti için, alt katın pencere
lerine demir parmaklık takılması talep edilince, iki de
fa Noter kanalı ile ihtarname göndererek binanın tah
liyesini istemiştir. Bu sebeblede Selçuk icra dairesinin 
966/131 sayılı ve icra tetkik mercii hakimliğinin 
966/17 sayılı dosyalan ile tahliye talebine müstenit ta
kip yapmıştır. 

2. — Hasıl olan durum ve ihtilâf nedeniyle, hu
zursuzluğun giderilmesi için, bu günkü bina temin edi
lerek 1 . 10 . 1966 tarihinde Bakanlığın izni ile bu bi- ] 
naya nakil yapılmıştır. Yeni bina eski binadan 70 M2 j 
daha büyük ve ayrıca Arşiv ihtiyacını karşılayan birde \ 
büyük mahzeni olmakla daha ferah biryerleşme müm- j 
kün olmuştur. Şöyleki: i 
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Selçuk Fen İşleri Müdürünün dosyamızda mevcut 
ve iki binayı mukayese eden raporunda: 

Halen Adliyenin işgalindeki binada 8 oda mevcut 
olup, yüzölçümü 130.50 M2 dir. Doktorun binasındaki 
12 oda 119.21 M2 olup odalarının küçüklüğü ve elve
rişsizliği aşikârdır. Keza salon ve bekleme yeri olarak 
bugünkü binada 32,60 M2 ve 24.77 M2 lik iki yer mev 
cut olup, diğer binada bu hizmeti görecek yer 31.44 
M2 dir. 

Arşiv için kullanılacak yer, bu günkü binada 
52.98 M2 dir. Diğerinde ise merdiven altlarından fay
dalanılarak yapılmış 3 yer toplam 20.75 M2 dir. 

Şu itibarla kullanma sahası ve elverişliliği yönün
den halen işgal edilen bina daha müsaittir. 

3 — Binanın tahliye edilmesi ve boş kalması üze
rine, pişman olan Dr. Cahit Tanman daha o günlerde 
5 . 10 . 1966 tarihinde Bakanlığa şikâyette bulunarak, 
binasının tekrar kiralanmasını istemiştir. İzmir C. 
Savcılığı 12 . 11 . 1966 tarihli ve 4942 sayılı yazısına 
ekli fezlekesinde yukarıda belirtilen hususları tesbit 
ederek yapılan işlemlerde bir yolsuzluk ve usulsüzlük 
bulunmadığını belirtmiştir. Durum şikâyetçiye bildi
rilmiştir. 

4. — 1971 yılında iktidar değişikliği olunca, adı 
geçen Doktor, bu defada Adalet Partisinin baskı ya
parak kendi binasını boşalttırmış olduğunu zamanın 
tarafsız Bakanı Sayın İsmail Arar'a gönderdiği ve Be
lediye Başkanı sıfatı ile imza koyduğu 25 . 8 . 1971 
tarihli sayısız ve 23 . 10 . 1971 tarihli 918 sayılı mek
tupları ile bildirmiş ve açıkça mağduriyetinim önlen
mesi, prestijinin iadesi için, yeniden kendi binasının 
kiralanmasını talep etmiştir. 

İşlemde bir usulsüzlük bulunmadığı Sayın Bakanın 
1 7 . 9 . 1971 tarihli ve 241 sayılı özel mektubu ile ilgili
ye bildirilmiştir. 

5 — Bu defa adı geçen 1 3 . 1 1 . 1974 tarihinde bir 
dilekçe vererek, halen işgal edilen yerin kirasından da
ha ucuz olarak kendi yerini tekrar adliye için teklif et
tiğini Bakanlığa bildirmiştir. 

Keyfiyet mahalline intikal ettirilmiştir. 4 . 12 . 1974 
tarihli ve Hâkimler Metin İren ile, Kemâl Çakır ve C. 
Savcısı M. Ülkü Altınkaya imzasını taşıyan yazıda; 
Halen işgal edilen binanın daha geniş ve müsait olma
sı, Doktorun binasında arşiv sıkıntısı çekileceği, ayrıca 
Adliyeyi tahliye ettirmeye teşebbüs eden şahsm bina
sına tekrar taşınmanın Adliyenin prestiji yönünden sa
kıncalı bulunduğu bildirilmiştir. 
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Aslolan rahat ve elverişli bir yerde hizmet olduğu 
cihetle kira bedelinin düşük olması nedeniyle perso
neli ve vatandaşı daha elverişsiz bir yerde bulunmaya 
zorlamaya mahal görülmemiştir. Esasen yukarıdan be
ri açıklanan maddi vakıalarda, başka türlü hareket için 
olanak sağlamamıştır. 

6. — Nihayet adı geçen 8 . 1 . 1975 tarihli iki dilek
çesini Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına vererek, bu de
fa da binanın tavanının alçak bulunduğunu, bu sebep
le imâr konumu ile sağlık yönünden sakınca mevcut 
olduğunu iddia etmiştir. 

Binanın inşaasının bitiminde, belediyece iskâna el
verişli bulunduğuna dair rapor verilmiştir. Bu raporda 
Hükümet tabibinin de 30 . 9 . 1966 tarihli ve 206/4-3 
sayılı raporu ile sıhhi yönden sakınca bulunmadığını 
bildirdiği anlaşılmıştır. Bu itibarla binaya usulü daire
sinde iskâna elverişli olduğu tesbit edilerek girilmiştir. 
8-9 senedir de her hangi bir şikâyet olmadan oturma
ya devam olunmuştur. 

Kaldıki Sağlık Bakanlığına verilen dilekçe üzeri
ne yapılan işlem sırasında da Selçuk Kaymakamlığı 
28 . 3 . 1975 tarihli ve 145 sayılı Vilâyet makamına ya
zılan yazısında; binada yapılan bir takım tadilat sebe
biyle odaların havalandırma durumunun müsait oldu
ğu yeteri kadar Wc bulunduğu ve ayrıca kazada Adli
ye Dairesinin ihtiyacına cevap verecek bu binadan da
ha müsait bir bina bulunmadığı, bildirilmiştir. 

7. — Adı geçen 2 . 9 . 1974 tarihinde yazılı olarak 
müracaat ederek binasını Mal Müdürlüğüne kirala
mak istemiş ve bu talebinde ilk yıl kirasını da Hava, 
Deniz ve Kara Kuvvetlerini güçlendirme vakıflarına 
teberru edeceğini bildirmiştir. Buna rağmen Maliyece 
Hükümet konağı olarak bu yer kiralanmamıştır, ve bu
nun üzerine Mal sahibide bir şahsa otel olarak kullan
ması için kiralamıştır. 

8. — Selçuk Adalet dairesi son olarak 2i . !0 . 1974 
- 26 . 10 . 1974 tarihleri arasında Adalet Başmüfet
tişi Davut Çakır tarafından teftiş edilmiştir. Teftiş so
nunda tanzim edilen Lâyihada, iddia edildiği gibi, bi
nanın Adalet hizmetlerinde kullanılmasının sakıncalı 
olduğu yolunda hiçbir kayıt yoktur. Bilâkis binanın ye
terli olduğuna, ihtiyacı karşıladığına işaret edilmiştir. 

Netice : Yukarıda verilen geniş açıklama ve bu 
açıklamanın mesnedi olan belgeler göstermiştir ki, 
bugünkü Selçuk Adalet dairesinin kiralanmasında ne 
her hangi bir kimseye çıkar sağlanması ve nede poli
tik bir düşünce asla bahse konu olmayıp tamamen 

objektif esaslar dairesinde Adalet Hizmetlerinin en 
rahat ve faydalı bir şekilde ifa edilebilmesi gayesi ile 
hareket edilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

tsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Ri
ze - Çamlıhemşin - Pazarhemşin nahiyesinde kurula
cak çay atelyesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'm yazılı cevabı. (7/728) 

• Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımızın aşağıdaki 

sorularıma yazılı olarak cevap vermesinin sağlanma
sını saygıyle rica ederim. 26 . 8 .1975 

istanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

Rize ili dahilinde Çamlıhemşin kazası ve Pazar
hemşin nahiyesinde çay üretimi yılda 600 ton kapa
siteyi 1975 yılında aşacaktır ve bu bölgedeki üretim 
hızla artmaktadır. Bu iki bölge ekonomik bakımdan 
çok geri kaldığı ve halkı genellikle gurbetçilikle ya
şadığı için buralara kurulacak birer atelye ile bu iki 
yöreyi ekonomik bakımdan güçlendirmek mümkün 
olacaktır. 

Sayın Hükümet Başkanımızın bu konudaki direk
tiflerini sözü edilen bu iki atelyenin 1976 yatırım 
programına alınması ile gerçekleştirmek sosyal adale
tin bu iki yöre halkına tecellisi için kaçınılmaz ol
muştur. Bu amaçla mahallinde yaptığım incelemede 
Pazar - Hemsin nahiyesinde kurulacak çay atelyesi 
için nahiye civarında istimlâk edilebilecek atelye ku
rulmasına uygun 3 saha tespit etmiş bulunuyorum. 

Birinci saha nahiye merkezine 300 m. mesafede 
Sabit Coşar isimli bir vatandaşın ikinci saha nahiye 
merkezine 600 m. mesafede nahiyeden güneye giden 
yolun sağ tarafında Maksut Kobal'a ait takriben 
8 000 metrekarelik bir alanın ve üçüncüsü de gene 
aynı yol istikâmeti üzerinde ve nahiye merkezine 
takriben 1 . 5 - 2 km. mesafede Ortaköy mahallesinde 
Ataman ailesine ait olduğu tespit edilmiştir. Sözü edi
len 3 arsanın kaliteli çay üreten Hemsin nahiyesi çay 
atelyesi için yeterli olabileceği, nahiyeye 35 Kv.'lik 
elektrik enerji hattı yapılmakta olduğu için suyu bu
lunduğu ve ana il yolu üzerinde olduğundan kısa za
manda atelyenin faaliyete geçmesi için gerekli tüm 
şartlara sahip bulunduğu ve pek az bir ücretle istim
lâk edilmek sureti ile sözü edilen tesisin kurulmasını 
kolaylaştıracağı anlaşılmaktadır. 
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^Çamlıhemşin kazasında kurulacak atelye için Mak-
revins mahallesinde yeterli sahanın bulunduğunu ve 
bu sahanın istimlâkinde bölge halkının her türlü ko
laylığı göstereceğini tespit etmiş bulunuyorum. Çam-
lıhemşin kazasında 35 Kv.'lik enerji hattı bağlantısı 
ihale edilmiştir. Tesisin kurulacağı saha yeterli suya 
sahiptir ve Ardeşen - Çamlıhemşin il yolu üzerinde 
bulunmaktadır. Bu nedenle tesisin hızla kurulması ve 
verimli bir şekilde işletmeye açılması kolaylıkla kabil 
olacaktır. Bu iki tesisin kurulması için Bakanlığın dü
şünceleri nedir? Bu tesisler için 1976 bütçesine ödenek 
konacak mıdır? Çay üreticilerinin teslim ettikleri ürün
lerinin bedellerini zamanında alamamakta özellikle 
Güney bölgelerinde üretim yapan dağ köylülerinin 
teslim ettikleri ürünlerinin bedellerini kaza merkez
lerinde yapılan ilânlarla bildirilen ödeme günlerinde 
alma imkânları zamanında bilgileri olmadığı için ve
ya başka bir sebeple ilân edilen günde para dağıtım 
merkezlerine gidemedikleri için mümkün olmamak
ta ve halk müşkülâtla karşı karşıya kalmakta ve han
gi tarihte ve nasıl ödeneceği bir programa bağlan
mamış bu istihkaklarını almakta güçlük çekmektedir
ler. Bunların izalesi için ve çay üreten emekçilerin 
mağduriyetlerini önlemek için Bakanlığınızın düşün
celeri nedir, ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T. e. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 30 .12 .1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1818 

Konu : Çay atelyeleri kurulması Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26.12.1975 tarih ve 7/728-2972/23860 sa
yılı İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın soru 
önergesi. 

Çamlıhemşin ve Pazarhemşin nahiyesinde birer 
çay atelyesi kurulması hakkındaki ilgide kayıtlı öneri 
incelendi. 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce mevcut fabri
ka ve atelyeleri ıslâh etmek ve işletmeler arasındaki 
rantabiliteyi sağlamak amacıyle 1976 yılı yatırım prog
ramına; 

a) Islâh yatırımı olarak 16 950 000.- TL. 
b) Tevsii yatırımı olarak 44 518 000.- TL. 
c) idame ve tam. yatırımı 

olarak 13 778 000.- TL. 

Toplam 75 246 000.- TL. 

olmak üzere bir yatırım ödeneği konulmuştur ki bun
ların yapımı 5 yeni fabrikanın üretimine denk ola
caktır. 

Yeni fabrika ve atelye yapımı ise 4 ncü yatırım 
programı çerçevesinde 1977 yılında başlamak üzere 5 
yıllık olarak programlanacaktır. 

Arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, çi
mento üretimine, tüketimine ve karaborsasının önlen
mesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/802). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 5 . 1.1 .1975 
İstanbul M i 11 et vek ili 

Doğan Öztunç 

Soru : 
Son aylarda İstanbul'da ve tüm ülkede sunî bir çi

mento darlığı ve ona ilişkin karaborsa olayları görül
mektedir. 

Fabrika fiyatı 19 lira 75 kuruş olan çimento pi
yasada ortalama 35-40 lira arasında bir fiyatla ve ka
raborsa yolu ile halka satılmaktadır. Fabrika fiyatı 
ile karaborsa satış fiyatı arasında ortalama tofba ba
şına 15 liralık haksız kazanç doğmaktadır. 

Karaborsa yolu ile elde edilen bu haksız kazanç ve 
aşırı kâr, birkaç vurguncu stokçunun ve karaborsa
cının halkın sırtından milyonlar kazanmasına yara
maktadır. Bu nedenle; 

1. — Kasım 1975 tarihine kadar çimento üretimi 
ne kadardır? 

2. — Tüketim hangi düzeydedir? Çimento ithali 
yapılmakta mıdır? 

3. — Kasım 1975 tarihine kadar yapılan çimento 
stoku ne kadardır? 

4. — Çimento stoku mevcut ise; stokların normal 
fiyatlarla piyasaya sürülerek karaborsanın önlenme
si ve halkın soyulmaması için Bakanlığınızca ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

5. — Şu anda,fabrika fiyatı 19 lira 75 kuruş olan 
çimentonun ortalama 35 - 40 liradan karaborsada sa
tıldığı açık bir gerçektir. 
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Bu durumda çimento karaborsasını, ondan elde 
edilen haksız kazancı ve spekülatif amaçlı stoku ön
leyecek tedbirler almadığınız anlaşılmaktadır, aksini 
iddia edebilir misiniz? 

6. — Çimento karaborsası devam ettiğine ve hal
kın sırtından milyonlar vurulup vergiden muaf hak
sız servetler kazanıldığına göre siz : Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı ve Hükümet olarak haksız kazançtan ve 
karaborsadan yana mısınız? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 5.1.1976 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri 

Bürosu 
Sayı : 9/539 

Konu : istanbul Milletvekili Doğan Öz
tunç'un soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.12.1975 tarihli ve 7/802/3122-25505 sa

yılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Doğan öztunç'un, çi

mento darlığına mütedair Bakanlığımıza hitaben 
5.11 .1975 tarihli soru önergesi hakkında tanzim olu
nan notun ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim, 

Abdülkerirn Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un soru 
önergesine cevap 

1. — Kasım 1975 tarihine kadar çimento istihsali 
9 326 792 tondur. 

2. — Kasım 1975 tarihine kadar memleket içinde 
satışa arz edilen çimento miktarı 8 601 802 tondur. 

3. — Kasım 1975 başında Türkiye'de istihsal ya
pan 31 fabrikada mevcut çimento stoku 155 383 ton, 
klinker stoku ise 316 775 tondur. 

4. — Mevcut stoklar, Türkiye'nin bütün bölgele
rine serpilmiş 31 fabrikaya dağıldığında fabrika başı
na ortalama 5 000 ton çimento, 10 000 ton klinkere te
kabül etmektedir. Bu miktarlar çimento fabrikaları 
için normal stoklardır. 

1974 yılında memleketimizdeki çimento istihlâki 
1973 yılı seviyesinde kalmış, bir artış vaki olmamış
tır. Buna karşılık Kasım 1975 tarihine kadar vaki çi
mento istihlâki, 1974 yılının aynı dönemindeki çimen
to istihlâkine nispetle % 17 artış göstermiştir. Bu nis

pet bölgeler itibariyle büyük farklılıklar arz etmiş, ba
zı bölgelerde % 1 iken, bazı bölgelerde ise % 45 se
viyesine çıkmıştır. 

Bir inşaat mlazemesi olarak çimentonun istihsali, 
pazarlanması ve nihaî müstehlike intikali takdir edi
leceği üzere bazı hususiyetler arz etmektedir. Darbo
ğazlar ve alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 

Çimento fabrikaları, yıl boyu istihsal yapabilmek 
için, yıl boyu satış yapmak mecburiyetinde olan mü
esseselerdir. Memleketimizin üzerinde bulunduğu ik
lim kuşağı itibanyle umumî olarak 6 - 7 ay inşaat 
mümkün olmaktadır. Fabrikalarda inşaat mevsiminde 
müstehlikin emrine amade kılınmak üzere paketlen
miş çimento stoku bulundurmak teknik olarak müm
kün değildir. Günlük istihsali 500 ilâ 3 000 ton ara-
smda değişen mevcut fabrikalarımızın, 1 m2'ye 1 ton 
hesabiyle bir günlük istihsal olan torbalı çimentonun 
stoku için 500 ilâ 3 000 m2'lik depo gerekir. Bu ölçü
leri istihlâkin kabil olmadığı kış aylarına teşmil etti
ğimizde, depolama imkânsızlığı açıkça görülür, O hal
de, teknolojisi icabı fabrikalar mecburen ya kış ay
larında da satış yapacak, yahut da öğütülmeden ev
velki ve açık havada depolanması kabil olan klinker 
safhasında stok yapacaktır. Bir işletmenin yıllık istih
salinin yarısının stoka gitmesi hem malî bakımdan, 
hem de fizikî hacim olarak imkânsız olduğu da bir 
gerçektir. 

Çimento teknolojisinin bu hususiyetine temas et
tikten sonra yıl içinde karşılaşılan diğer darboğazları 
şöylece izah edebiliriz. 

a) Bu yıl, Temmuz ayından itibaren istihsale ge
çeceği beklenen Mersin'de kurulan Çimsa fabrikası 
ancak Ağustos ayında istihsale geçmiş, fakat işletme
ye alınması sırasında başgösteren arızalar sebebiyle 
beklenenin çok altında verimli olabilmiştir. Keza 
Mardin Çimento Fabrikasının da benzer sebeplerle 
faaliyete geçmesi gecikmiştir. 

b) İnşaat mevsiminde bazı fabrikalarda beklen
meyen ve önlenmesi mümkün olmayan arızalar vuku-
bulmuştur. 

c) Voltaj düşüklüğü ve enerji kesilmesi sebebiyle 
fabrikalar tam kapasite çalışamamıştır. 

d) Bazı bölgelerdeki fabrikaların kapasiteleri 
icabı bilhassa inşaat mevsiminde ihtiyaçlara cevap 
vermesi güç olmuştur. 

Yukarıda izah edilen aksaklıklara karşılık şu ted
birler alınmıştır : 

A) Bölgesel ve geçici olarak yukarıdaki sebep
lerle spekülâsyon temayülü başgösteren, Van, Aşkale, 
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Adana, Gaziantep, Balıkesir, Gümüşhane, Erzincan, 
Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ankara, Kara
deniz (Ünye) bölgelerine toplam olarak, durumu mü
sait fabrikalardan Ekim ayı sonu itibariyle 164 874 
ton çimento sevkedilerek tanzim ve şantiye teslim sa
tışlar yapılmıştır (Detaylı liste Ek 1). Bu tatbikat ha
len devam etmektedir. 

B) Memleket dahilinde bir çimento sıkıntısı ol
mamasını, spekülatif hareketlere tevessül edilmemesi
ni ve çimentosuzluk yüzünden yatırımların aksama-
masmı temin bakımından ancak istihlâke nispetle, is
tihsalde bir fazlalık olduğu takdirde çimento ihracatı
na tevessül olunacağı tabiîdir. 

1975 senesine geçmiş yıllarda görülmemiş bir stok 
ile girilmiştir. Geçmiş yıllarda ortalama 6 - 700 000 
ton seviyesinde olan toplam stok, bu yıl başı 1 320 000 
ton olarak tahakkuk etmiştir. Bu stok ile birlikte yıl 
içinde istihsal edilecek miktarın dahilde istihlâki müm
kün olmayacağı düşünülerek yıl başında 1 800 000 
ton çimentonun ihracına müsaade edilmiştir. 

Dahilde, memnuniyet verici şekilde talep ve istih
lâkin artması neticesi Mayıs ayından itibaren, dahilî 
ihtiyacın karşılanması zımnında ihracatın anlaşma
lar çerçevesinde kısıtlanması cihetine gidilmiştir. Böy
lece 31 .10 .1975 itibariyle kara ve deniz yoluyle 
muhtelif memleketlere ancak 764 000 ton ihracat ya
pılabilmiştir. Dahilî istihlâkin azaldığı Kasım - A r a 
lık aylarında ise bakiye taahhütlerin ikmali için gay
ret sarfedilmektedir. 

Kasım ayından itibaren memleketimizde çimento 
sıkıntısı mevzubahis değildir. 

5. — Fabrikalarda çimento fiyatı ve fabrika dı
şında piyasa fiyatı : 

a) Fabrikada müşteri vasıtasında teslim satış fi
yatı : 

Malumları olduğu üzere 79 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince yürürlükte bulunan K/1164 sayılı 
Kararname gereğince çimento fiyatları Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca tespit olunmaktadır. 25 Şubat 
1974 tarihinde yayınlanan 19 sayılı tebliğ ile Türki
ye'deki bütün çimento fabrikalarında müşteri vasıta
sında teslim portland çimentonun satış fiyatı 395.-
TL/Ton (Torbası 19.75 TL.) olarak tespit edilmiştir. 

b) Fabrika dışında piyasa fiyatı : 
Bu mevzu, maalesef bir kısım vatandaşın bileme

diği ve teferruatı ile bilinmesinde fayda mülâhaza et
tiğimiz bir husustur. 

Aslında, mevzuatımız icabı mahallî satış fiyatları 
79 sayılı Kanunla yürürlükte tutulan K/1180 sayılı 
Kararname ile tespit edilmekte ve tespit edilen bu fi
yatların sınırı içinde yapılan satışlar tamamen kanu
nî olmaktadır. 

K/1180 sayılı Kararnamenin 3 ncü maddesinin il
gili bölümü aynen şöyledir : 

«a) Memleket dahilinde istihsal olunan çimento
lar, çimento fabrikaları tarafından K/1164 sayılı Ka
rar esasları dairesinde Sanayi Vekâletince tespit olu
nan, fabrikada müşteriye teslim fiyatı üzerinden satı
lır. 

b) Vilâyetler, merkez ve mülhak kazalarının her 
birinde satılacak çimentoların azamî satış fiyatları, vi
lâyet daimî encümenlerince, mahallî belediyelerin mü
talaası alınmak suretiyle ayrı ayrı tespit ve valilerce 
tasdik ve ilân edilmek suretiyle taayyün eder. 

Azamî satış fiyatları K/1164 sayılı Karara müste
niden beher ton çimento için Sanayi Vekâletince tes
pit olunan fabrikada müşteriye teslim fiyatına, tahmil, 
tahliye, nakliye, depolama ve sigorta karşılığı olarak 
tespit edilecek zarurî masrafların ilâvesi ve hâsıl ola
cak yekûnden % 10 kâr haddinin eklenmesi suretiyle 
hesap ve tayin edilir.» 

Bu sebeple, K/1164 ve K/1180 sayılı Kararname
ler gereğince bir ton çimentonun satış fiyatı alıcının 
bulunduğu mahal ile fabrikanın bulunduğu yer ara
cındaki mesafeye göre navlun farkından dolayı değişik
likler arz etmektedir. Ek : II Tabtoda görüleceği üze
re meselâ Aşkale Çimento Fabrikasının Ağn ilindeki 
bir torba çimentosunun satış fiyatının 31.10, Kars ilin
de 31.45, Trabzon Fabrikasının Artvin ilindeki bir 
torba çimentonun fiyatının ise 30.50 TL. olması nor
mal bulunmaktadır. 

Bakanlığımız mahallî satış fiyatlarının Vilâyetler-
ce tespit ve ilânı ve bu fiyatların üzerinde satış yapıl
maması için gerekli tetbirleri almıştır. 

Ayrıca gelecek yıllarda bilhassa inşaat mevsiminde 
çimento sıkıntısı çekilmemesi için resmî sektör fabri
kalarına ilâve değirmenler (Meselâ Çorum, Aşkale, 
Gaziantep) tesis etmek suretiyle kıştan stok edilen 
klinkerlerin talebin arttığı mevsimde öğütülerek piya
saya arzı için tetbir alınmış ve programa alınan bu 
tesislerin detay projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. 

Diğer taraftan, gelecek yıl spekülatif hareketlere 
mani olmak için lüzumlu idari tedbirlere ait çalınma
lara başlanmıştır. 
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(Ek : 1) 

Fabrikalara uzak meselede bulunan bazı illerde Çimen
tonun perakende olarak satış fiyatının aşağıda 

belirtilen şekilde olması gerekmektedir 

Masraf 
nevileri 

Fab. satış bedeli 
Nakliye bedeli 
Tahmil tahliye 
Depolama masrafları 
Depo maliyetleri 
K/1180 sayılı karar
name gereğince % 10 
kâr nisbeti 
Satış fiyatları 

fiyatı 
TL./torbası 

19 75 
6 25 
1 00 
0 50 

27 50 

2 75 
30 25 

Tablo : II 

Çorum Çim. Çorum Çim. 
Fb.'nm Kayseri Fb.'nın Erzincan 

ilindeki satış ilindeki satış 
fiyatı 

TL.,/torbası 

19 75 
15 00 
1 00 
0 50 
36 25 

3 60 
39 85 

1975 yılından muhtelif bölgelerde 31 . 10 . 1975 tarihi 

itibariyle sevkedilen çimento ve klinker miktarı 

Sevk mahalleri 

Elâzığ - Van'a 
Elâzığ - Aşkale'ye 
Gaziantep - Adana 
Konya - Adana 
Afyon - Balıkesir 
Çorum - Gümüşhane 
Çorum - Erzincan 
Çorum - Erzurum 
Çorum - Aşkale 
Çorum - Kayseri 
Çorum - Nevşehir 
Çorum - Niğde 
Çorum - Gaziantep 
Çorum - Van 
Çorum - Ankara 
Çorum - Ünye 
Trabzon ? Aşkale 
Aşkale - Van 
Ankara - Gaziantep 

Sevk edilen 
malın cinsi 

Klinker 
» 
» 
» 

Çimento 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Klinker 
» 
» 
» 
» 

Çimento 

Miktarı 
Ton 

9 665 
13 515 
15 000 
13 413 
10 503 

592 
4 359 
2 427 

17 325 
25 775 
10 189 
4 520 
3 079 

562 
4 952 
3 289 

18 804 
5 000 
1 905 

Yekûn... 164 874 

Trabzon Çim. 
Fb.'nın Artvin 
ilindeki satış 

fiyatı 
TL./torbası 

19 75 
6 50 
1 00 
0 50 

27 75 

2 75 
30 50 

Aşkale Çim. 
Fb.'nın Ağrı 

ilindeki satış 
fiyatı 

TL./torbası 

19 75 
7 00 
1 00 
0 50 
28 25 

2 85 
31 10 

Aşkale Çim 
Fb. 'nın Kars 
ilindeki satış 

fiyatı 
TL./torbası 

19 75 
7 25 
1 00 
0 50 

28 50 

2 95 
31 45 

4. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Doğubeya
zıt Devlet Hastanesinde hastalara yemek verilmeme 
sine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demirin yazılı cevabı (7/882) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 26 . 11 . 1975 
Ağrı Milletvekili 

Cemil Erhan 

Soru : 
İran hududu üzerindeki Doğubeyazıt ilçesi Devlet 

Hastanesinde yasalara ve sağlık kurallarına aykırı ola
rak 1 . 10 . 1975 tarihinden itibaren hastalara yemek 
verilmemektedir. 

Bu nedenle; 
1. — Çoğu yoksul köylülerden oluşan hastalara 

1 . 10 . 1975 tarihinden itibaren yemek verilmemesi
nin sebebi nedir? 

2. — Devlet Hastanesinde yataklı tedavi gören has
talara yemek verilmemesi karşısında; 

Hastalar dışarı çıkarak ekonomik sıkıntılarla ve 
sağlıklarını tehlikeye sokarak yiyecek temin etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu durumu yasalarla, insan onuru 
ve sağlık kurullarıyle bağdaştırabilir misiniz? 
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3. — Hastalara yemek çıkarılmaması, bütçesinde 
bulunduğu halde hangi hukuk kuralına dayandırılmış
tır ve bu emir hangi yetkili kişi tarafından verilmiştir? 

4. — Yataklı tedavi gören hastanın yiyecek bula
bilmek için dışarıya çıkması ve buna zorlanması sağ
lık bakımından doğru mudur? Değilse bu durumu ya
ratan yetkililer hakkında ne gibi yasal işlem yapılmış
tır? 

5. — Doğubeyazıt Sosyalizasyon bölgesi olması
na rağmen, Devlet Hastanesinde mütehassıs hekim 
yoktur. 

Nüfusu 17 bini aşkın ilçede mütehassıs hekim bu
lunmadığı için hastalar Ağrı vo Erzurum'a gitmek zo
runda kalmakta, çok kez sağlıklarını ve bazan da ha
yatlarını kaybetmektedirler. Bu durumu önlemek için 
Doğubeyazıt Devlet Hastanesini operatör ve müte
hassıs hekimle takviye etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 31 . 12 . 1975 

Bakanlığı 
2668 

Konu : Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve Kanunlar M d. lüğa 

7/882-3284/26200 saydı yazınız. 

Ağrı Milletvekili' Sayın Cemil Erhan tarafından 
verilen ve Doğubeyazıt Devlet Hastanesine ait olan 
önergeye yazılı cevabım ektedir. Arz ederim. 

Saygılarımla 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Ağrı milletvekili Sayın Cemil Erhan'ın yazılı so
ru önergesine verilen cevaplar 

Soru: 1:4 
İran hududu üzerindeki Doğubeyazıt ilçesi Dev

let Hastanesinde yasalara ve sağlık kurallarına aykırı 

6 . 1 . 1976 O : 1 

olarak 1 . 10 . 1975 tarihinden itibaren hastalara yemek 
verilmemektedir. 

Bu nedenle : 
— Çoğu yoksul köylülerden oluşan hastalara 

1 .10 . 1975 tarihinden itibaren yemek verilmemesi
nin sebebi nedir? 

— Devlet Hastanesinde yataklı tedavi gören hasta
lara yemek verilmemesi karşısında; 

Hastalar dışarı çıkarak ekonomik sıkıntılarla ve 
sağlıklarını tehlikeye sokarak yiyecek temin etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu durumu yasalarla, insan onuru 
ve sağlık kurallarıyle bağdaştırabilir misiniz? 

— Hastalara yemek çıkarılmaması, bütçesinde bu
lunduğu halde hangi hukuk kuralına dayandırılmıştır 
ve bu emir hangi yetkili kişi tarafından verilmiştir? 

— Yataklı tedavi gören hastanın yiyecek bulabil
mek içia dışartya çıkması ve buna zorlanması sağlık 
bakımından ^doğru mudur? Değilse bu durumu yara
tan yetkililer hakkında ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 

Cevap : 
Doğubeyazıt Devlet Hastanesinde iaşe çıkmaması; 

Kaymakamlık "emriyle ve hasta yokluğu nedeniyle ya
pılmış bir işlem olduğu anlaşılmış' ve durum Bakanlı
ğın 1 . 12 . 1975 tarihli tel emriyle düzelttirilin iştir. 

Soru : 5 
— Doğubeyazıt Sosyalizasyon bölgesi olmasına 

rağmen, Devlet Hastanesinde mütehassıs hekim yok
tur. 

Nüfusu 17 bini aşkın ilçede mütehassıs hekim bu
lunmadığı için hastalar Ağrı ve Erzurum'a gitmek zo
runda kalmakta, çok kez sağlıklarını ve bazan da ha
yatlarını kaybetmektedirler. Bu durumu önlemek için 
Doğubeyazıt Devlet Hastanesini operatör ve mütehas
sıs hekimle takviye etmeyi düşünüyormusunuz? 

Cevap : 
Doğubeyazıt Devlet Hastanesinin münhal olan da

hiliye ve Hariciye uzmanlık kadroları devamlı ilan 
edilmektedir. 

İsteklisi çıkınca derhal tayini yapılacaktır. 

•«-j-mBİ——•*. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — BaşkanvekiUeri, İdareci Üyeler ve Divan 
üyeleri seçimi. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSLONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




