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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nundaki Ibir açık üyelik için yapılan seçtim sonu
cunda, adaylardan hiçbirisinin yeter 'sayıyı sağ-
layaımadığı -ve seçi'min 'tekrarlanacağı bildirildi. 

İkinci defa oya sunulan; 
Beden Teıfbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

Bütçe Kanununa ibağlı cetvellerde değişiklik ya
p ı t a ş ı (1/59) (S. Sayısı : 8), 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişikİLk yapılması (1/54) (S. Sayı
sı : 11), 

Devlet Su İşleri Genel Mdüürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-
prlmaısı (1/56) (S. 'Sayısı : 12) ve, 

Devlet 'Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması (1/60) (S. Sayısı : 13) 'hakkında ka
nun taisarılarınm kaibül edildikleri ve 'kanunlaş
tıkları; 

926 'sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 
137 nei maddesiyle düzenlenen 'gösterge tablo
larında değişiklik yapılması haikkında kanun ta
sarısı (1/48) (S.'Sayısı: 10) ile, 

Tekirdağ Mil M: vekili Yılmaz Alpaslan 'm, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun, teklifi (2/106) ('S, Sa
yısı : 9) nin de kalbul 'edildiği açıklandı. 

D. P. Grup Başkanvekilleri 'Sakarya Millet
vekilleri Vedat unsal ile Denizli Milletvekili 
Hasan Koıkmazcan'm; fiyat artışlarını önle
mek için alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol 
Komitesinin çalışmalarını incelemek üzere Ana
yasanın 88 nci 'maddesi uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılma-sına dair önergesi (10/5), yapılan 
görüşmelerden sonra reddolundu. 

Ankara Milletvekili Rauf Kandeımir'in/ cfc-
ineklik buğdayın ofi'sleree fırınlara 'tahsisine 
dair sorusuna ('6/4) Ticaret Bakanı Felıim 
Adak, 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun, 
1975 yılında imtiyaızı sona erecek olan Osmanlı 
Bankasının durumuna dair Başbakandan soru
suna (6/40) Maliye Bakanı Deniz Baykal, 

Mardin Milletvekili İıibahıim Aysoy'un, Mar
din iline ibağlı (bazı ilçe ve köylerinde hüküm sü
ren asayişsizliğe dair Başbakandan (6/48) ve, 

Tunceli Millet vekili Süleyman Yıldıran'm 
da Tunceli - Mazgirt Kaymakamıma dair İçişle
ri Bakanından (6/23) sözlü sorularına İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk cevap verdiler. 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun, 
Gaziantep'in su 'sıkıntısının giderilmesine dair 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından (6/39), 

Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fiyat
larına yapılan 'zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından (6/49) ve, 

İstanbul Milletvekili Doğan. Öztunç'un da, iş
çilerin konut kredisine 'dair Çalışma Bakanından 
(6/20) 'sözlü soru önergeleri ilgili bakanların Ge
nel Kurulda nazır ıbulunmamaları nedeniyle eıite
lendiler. 

5 Mart 1974 'Salı 'günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,02'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas -

Memduh Ekşi Enver Akova 
Divan Üyesi 

Yozgat 
îlkami Çetin 

- • • « > • > 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, 

Tescil edilmeyen 'birleşmeler iJe bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifi (2/115) (Adalet Komisyonuna) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

1 . 3 . 1974 Cuma 

2. — Konya Milletvekili Hüseyin' Keçeli ve 

2 arkadaşının, 2 . 9 . 1971 tarihli ve 1479 sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer ^bağımsız çalışan

lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa geçi-
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ci ibiir madde 'eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/116) '(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

3. — İstanbul Milletvekili Fatma Gül'his Man-
'kut'un, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 
nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair ikanun teklifi (2/117) (Plân Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 
13 arkadaşının, 'Tescil edilmeyen 'birleşmeler ile 
bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hak
kında kanun teklifi (2/118) (Adalet Komisyo
nuna) 

5. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifli (2/119) (Plân Ko
misyonuna) 

6. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
506 sayılı 'Sosyal 'Sigortalar Kanununun 60 nci 
maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/120) 
('Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

7. — İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Man-
kut ve 3 arkadaşının, 492 sayılı Harçlar Kanu
nunun 34 ncü m'addeısinin değişti'iilmesine dair 
kanun ıteklifi (2/121) (Plân Komisyonuna) 

8. — Balıkesir Milletvekili 'Sadullah Usumi 
ve 3 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanımla değişik 
16 nci madesin'in değiştiriknesine ve (bir geçici 
madde 'eklenmesine dair kanun teklifli (2/122) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

Sözlü sorular 
9. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 

Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 

GELEN KÂĞITLAR 

4 . 3 . 1974 

Teklifler \ 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eeevit 

Ve 134 'arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun teklifi (2/123) (Adalet Komisyonuna) 

dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 'soru 
önergesi (6/54) 

10. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline îbağlı 'bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

11. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik falbrifcasmm kıırulmasuna daür 
Saüayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

12. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına, da
ir 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/57) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım in, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine .bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/58) 

Yazılı sorular 
14. — Afyon Karahisur 'Milletvekili Rasi'm 

Hancıoğlu'nun, haşhaş ekimine dair B'a^bakaıı-
dan yazılı soru önergesi (7/62) 

15. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşekin, 
Saraçoğlu mahallesindeki Devlet konutlarına 
dair Başbakandan yazılı soru önergesi (7/63) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıcın, 
Artvin bölgesindeki bakır .madeni araş1 ti rina la ri
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/64) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yapılan ziaımlara dair Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/65) 

2. — Çorum Milletvekili Yasin Hatılpoğlu vo 
2 arkadaşının, Cumlhuriyetin ellinci yılı sebebiyle 
çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affı
na mütedair kanun teklifi (2/124) (Adalet Ko
'misyonuna) . 

5 . 3 . 1 9 7 4 Sah 

Teklifler 
1. — Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, 

31 Aralık 1960 ıtarihTi ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının ve 
4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunumun 177 nci 'maddesinin değiştirilmesine 
dair 'kanun teklifi (2/125) (Plân Komisyonuna) 

2. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin, Devlet ve dar gelirli halk için, araç ve ye
dek parça 'sağlama ofisi hakkında kanun teklifi 
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(2/126) Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
27 Mayıs 1960 ihtilâli sırasında mahkûm veya 
mevkuf olarak tutulan polis âmir ve memurları
nın zayi olan kıdem ve derecelerinin iadesi hak
kında kanun teklif i (2/127) (Plân Komisyonuna) 

Rapor 

•i. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 ne! 
m abidesinin değiştirilmesine ve referandumla ka-
«bul edilen geçici 11 nci maddecinin kaldırılması
na, dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zonguldak 
Milletvekili Bülent Eeevüt ve 215 arkadaşının, T. 
C. Anayasasına (bir geçici madde eklenmesi hak
kında teklif ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi: 
5 . 3 . 1974) (Gündeme) 

Sözlü sorular 

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

6. — İfetanlbul Milletvekili Engin Unsalın, 
Sosyal 'Sigortalar Kurumu kapsamında olup' 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma. Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

8. — Kars Milletvekili Yasın Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına 'dair Orman Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/62) 

9. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Zi
raat Bankası İzmir - Çiğli Şubesindeki yolsuzlu
ğa dair Ticaret Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

Yazılı sorular 
10. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-

cir'in, Bingöl ilinde deprem nedeniyle yapılan 
prefabrike evlere dair İmar ve İskân Bakanından 
yapılı soru önergesi (7/66) 

11. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz'tunç' 
un, Vergi -ve resim muafiyetleri ile yatırım iin-
dirlml'erinin yeniden düzenlenmesine dair Ma
liye Bakanından yazılı soru önergesi (7/67) 

12. — İçel Milletvekili Nazım Baş'in, Kütah
ya'nın Simav ilçesine bağlı Savcılar köyündeki 
işkence İddialarına dair İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/68) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, son günlerde meydana gelen emniyet ve asa
yişe müessir olaylara dair İçişleri Balkanından 
yazılı soru önergesi (7/69) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, köye götürülecek hizmetlerde katılma payı
na dair Başbakandan yazılı soru önergesi (7/70) 

15. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'm, son günlerde kazaya uğrayan T. H. 
Y. uçaklarına dair Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/71) 

»-•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatî : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi KeskiJtı (Kastamonu), Tufan Doğ-an Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin isimleri yaızılı plâka

lar üzeıründöki beyaz düğmelere basmalarını 
rica ediyorum efendim. 
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Sonradan gelen sayın üyelerin beyaz düğ
melere basarak yoklamaya 'katti'lımıalarını rica 
ediyorum efendini. 

(YoldfaJmja yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmaları
mıza başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KUBULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — ulaştırma Bakanı Ferda Güley ile 
grupları adına A. P. Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, D. P. Grup Başkanvekili Hasan Kork-
mazcan, C. G.P. Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı ve C. H. P. Grup Başkanvekili Necdet 
Uğur'un; Türk Hava Yolları «Ankara» Uçağının 
Paris dolaylarında düşmesiyle meydana gelen 
elim kaza hakkında gündem dışı demeçleri. 

BAŞKAN — Paris dolaylarında düşen Türk 
Hava Yolları uçağı ve ölen vatandaşlarımız, uçak 
personeli ve diğer yolcuların elim kayıpları nede
niyle sayın Ulaştırma Bakanın gündem dışı söz 
isteği vardır, kendilerine söz veriyorum efendim. 

Buyurunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüksek malûmları olduğu üzere, 3 Mart 1974 

Pazar gümü Paris yakınlarında, ulusumuzla be-
ralber bütün dünyayı büyük 'ölem ve kederlere 
•boğan müessif bir uçak kazası olmuştur. 

Bu konuda Yüce Meclise bilgi arz etmek için 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Dünya sivil havacılık tarihinin insan kaybı 
yönünden en büyük uçak kazası olan bu faciayı, 
Bakanlığımda çalıştığım sırada Yeşilköy Hare
ket Kontrol Merkezinden verilen bir mesajdan 
öğrendim. Bu acı haberin duyulmasıyla beraber 
Sayın Başbakanımız da, Bakanlığımıza teşrif 
ederek olay yerinden bilgi temini ve bunların 
değerlendirilmeleri, alınacak tedbir ve yapılacak 
yardımlar hususunda direktif vermişlerdir. Der
hal Paris Büyükelçiliği ve Orly Havaalanı Mü
dürü ile temas kurulmuş ve olayın cereyan şekli 
hakkında bilgi alınmıştır. Bilâhara toplanan Ba
kanlar Kurulu da bu konuyu görüşmüş ve Hü
kümetimiz olarak üzerine düşen görevleri yerine 
getirmek için çalışmalar yapmış; aşağıda şimdi 
arz edeceğim bildiriyi yayınlamıştır. 

«Fransa üzerinde uçmakta iken kazaya uğra
yarak düşen ve parçalanan Türk yolcu uçağın

daki bütün yolcuların ve Türk Hava Yolları 
personelinin hayatlarını kaybettikleri derin 
üzüntü ile öğrenilmişir. 

Bu büyük ve acı kaza dolayısiyle Bakanlar 
Kurulu aziz milletimize, kazada hayatlarını kaybe
denler arasında vatandaşları bulunan bütün mil
letlere ve hükümetlere, kazada ölenlerin yakın
larına ve Türk Hava Yolları yöneticilerine ve 
mesnuplarına taziyetleriııi bildirir ve başsağ
lığı diler.» 

Sayın arkadaşlarım, şimdi sizlere bu acı ola
yın oluş şeklini aldığımız muhtelif bilgilere ve 
kronolojik sıraya-göre arz ediyorum : 

Türk Hava Yollarının 981 sayılı istan
bul - Paris - Londra seferini yapacak olan IX .• 
tipi TC JAV rumuzlu «.Ankara» uçağı 3 Mart 
1974 Pazar sabahı saat 8,55'te Kaptan Pilot 
Nejat Berköz yönetiminde Yeşilköy Hava Lima
nından hareket etmiştir. Uçakta 93'ü Paris'e, 
118'i Londra'ya giden toplam 211 yolcu ve 12 
mürettebat bulunmakta idi. 

İstanbul'dan Paris'e kadar olan yolculuk ga
yet normal şartlar altında cereyan etmiş ve 93 
yolcu Paris'e inmiştir. Uçakta kalan 118 Londra 
yolcusuna ilâve olarak, Paris'ten Londra'ya git
mek üzere 216 yolcu daha uçağa alınmıştır. Bu 
suretle Ankara uçağı 334 yolcusu ve 12 mürette-
batiyle mahallî saat 12,32'de Paris Orly meyda
nından havalanmış ve geçici bilgilere göre tah
minen 13 bin fite kadar yükselmeye devam et
miş, ibu yükseklikte takriben saat 12,45'te kont
rol kulesiyle telsiz ve radar irtübatı kesilerek ra
dar ekranından kaybolmuştur.' 

İlgili Fransız makamları tarafından yapılan 
arama sonucunda, uçağımızın Paris'in 40 kilo
metre kadar kuzeyinde Ermenonville ormanına 
düştüğü ve parçalandığı tespit olunmuş, hâdise 
yerine süratle yardım ekipleri gönderilmiştir. Uçak 
•enkazının çok küçük parçalara ayrıldığı ve geniş 
bir sahaya dağılmış olduğu, bazı ceset parçaları
nın 15 kilometre kadar uzaklara dağılmış olduğu ve 
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maalesef uçak yolcu ve mürettebatından kimye-
nin bu feci kazadan kurtulamadığı tespit edil
miştir. 

İlk bilgilere göre, kazada hayatlarını kaybe
denlerden 40'ı yolcu ve 12 si mürettebat olmak 
üzere 52 sinin Türk uyruklu, 40 kadarının Ja
pon diğerinin İngiliz, Fransız, Amerika'iı ve 
muhtemelen diğer milletlerden olduğu tespit 
edilmiştir. 

Olayın Fransa'da vuku bulması dolayısıyle, 
Uluslararası sivil havacılık kuralları gereğince 
gerek adlî, gerek teknik tahkikatın yürütülmesi 
Fransız makamlarının yetki ve sorumluluğunda 
bulunmaktadır. 

Franyız sivil havacılık makamları tarafından 
kurulan kaza tahkik heyeti çalışmalarına başla
mıştır. Ayrıca yine uyullero göre uçağın tescilli 
bulunduğu memleket sıfatıyle bizim tarafımız
dan teşkil edilmiş bulunan ve Hava Kuvvetlerin
den 3, Bakanlığımızdan 2, Türk Hava Yolların
dan 5 uzmanın katıldığı bir heyet, derhal Paris'e 
gönderilmiştir. Bu iki heyet ile uçak imalâtçısı 
firmanın ve Amerike Birleşik Devletleri sivil ha
vacılık makamlarının gönderdiği uzmanlar, ka
zanın tahkikine başlamışlardır. 

Bilindiği üzere bu tür uçak kazalarının oluş 
sebeplerinin kısa bir süre içinde kesinlikle tespi
tine genellikle imkân yoktur. Uçağın dağılan 
parçaları, bulundukları yer ve maruz kaldıkları 
kopma ve yanma şekillerine göre, laboratuvar 
incelemesinden geçirilmek yııretiyle değerlendi
rilerek sonuca gidilmesine çalışılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu feci kazanın yarat
tığı üzüntü ve heyecan dolayısıyle, bazı yayın 
organlarında kaza nedenleriyle ilgili olarak çe
şitli kaynaklara atfen çeşitli haberler yayınlan
maktadır. Bu söylenti ve tahminler arasanda, 
havada uçmakta iken bir patlama neticesinde 
kazanın vuku bulduğu ve patlamanın bir sabota
ja at/f ol una bileceği de yer almaktadır. 

Bu haberler teker teker incelemeye tabi tutul
maktadır. Tahkikatın bu safhasında, tahkik he
yetleri nihai raporlarını vermeden ince Yüce 
Meclise daha ayrıntılı bilgi sunmak olanağın
dan maalesef mahrum bulunuyorum. 

Uçak 20 milyon dolara sigortalıdır. Kazada 
hayatlarını kaybedenlerin ailelerine de sigortaca 
gereken tazminat ödenecektir. Kazada hayatları

nı kaybeden yolcuların cenazeleriyle ilgili işlem
ler da yakınlarının isteklerine göre Türk Hava 
Yolları tarafından yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarını, üzüntümüz çok büyük
tür. Tanrının bu gibi elim hadiselerden tüm in
sanlığı korumayım dilerim. 

Bu feci kazada canlarını kaybeden aziz vatan
daşlarımıza Tanrıdan rahmet, ailelerine* ve ya
kınlarına ve tüm insanlığa başsağlığı diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Efendim, bu konuda bazı grup sözcüyü arka

daşlarımız da gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. İçtüğümüz buna müsait bulunmakta
dır. Süre 10 dakika ile kayıtlıdır. Şimdi sıra ile 
söz isteklerini yerine getireceğim. 

Adalet Partisi Grubu adına Grup Başkanı sa
yın Demirel, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DE
MİREL (İsparta) — Sayım Başlkan, sayın 
aniill et vekilleri; 

Paris'le Londra aralsmda uçarlkeın, Paris ya
kımla rmda müessif kazaya kurban giden An-
ıkara Uçağı ve Ankara Uçağı ieeriısindeıki yol
cuların hayatlarını kaybetmeleriyle açıknüş bu
lunan derin yarayı ve bu yaranın meydana 
•getirdiği elim acıyı dile gelinmek, fevkalâde 
güçtür. 

Ankara Uçağımın bir Ikazaya uğraması, 
milletimizi teleme ıgarketmiştir. Bir ay içinde 
ilkinci defa vukubulan bu kaza dolayısıyle ha
kikaten insanilik âleimi de cicime garkolmuş
tur. 

- Huzurlunuzda dile 'getirtmeye çalıştığımız 
husus; bu ikazada hayatlarını kaybeden va
tandaşlarımızın, uçak personelinin ve diğer 
milletlerin mensubu bulunan kimselerin ailele
rine ve ınensuboldukları ımilletlere tâziyetle-
r imiz i sunmak, acılarını paylaştığıımızı ifade 
etimeik olacaktır. 

Anikara Uçağının ine sebeple kazaya uğ
radığı hususu üzerinde Hükümet, Fransa Hü-
ıkümeti ve bütün ilgililer, gayet talbiîdir ki, 
en yüksek alâka ve itina ile duracaiklardır. 

Şu hususu hu müııalsielıetle belirtmeik iste
riz : 

Bu facianın öğreteceği şeyler olması lâzım
dır. Türkiye hava yolu işletilmesine dev atım ede
cektir, etmelidir de. Bu facia dolayi'siyle öğ-
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ııeınebileceğiımiz ne kadar şey varsa, hepsini 
öğrenmeye gayret etımemilz gerekecektir. 

Bir taraftan ibu elîm ve üzücü acıyı. hepi
miz paylaşırken; diğer taraftan Cenabı Al
lah'tan bu çeşit musibetlerden, büyük facia
lardan ımilletimizi, memleketimizi ve bütün 
insanlık âlemini korumasını diliyor, hepinize 
saygılarımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demi
re!. 

Dcaıckratik Parti Grubu adına Grup Baş-
kanvtfciH Sayın Hasan Korkmazcan, buyuru
nuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KOKMAZ-
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın ımillet-
vekilleri; 

Türk Hava Yollarının «DC - 10 Ankara» 
uçağının, Paris "yakınlarında uğradığı kaza ve 
'bu kazada hayatını (kaybeden yolcuların sivil 
havacılık tarihimde en büyük rakamını teşkil 
etmesi, yalnız yurdumuzda değil, Japonya'dan 
Amerika'ya İkada v ıbütüın dünyada büyük 
üzüntü yaratılmıştır. Demokratlık Parti Grubu, 
insanlığın karşılaştığı bu elim kazadan dolayı 
milletimizin ve kazada hayatlarını kaybeden 
yolcuların mensubokluğıı milletlerin acılarım 
paylaşmaktadır'. 

Huzurunuzda, Grubumuzun, hayatlarını 
kayibeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağ
lığı dileklerimi belirtmek için bulunuyorum. 
Kazada hayatlarım kaybeden vatandaşları
mıza Cenabı Haktan rahmet niyaz ediyoruz. 
Yine büyük rakam itibariyle başka ülkele
rin insanları olan kazazedelerin ailelerinin ve 
milletlerinin acılarını paylaşıyoruz. 

Kazadan sonra, gerek Türkiye'de, gerekse 
dünyada meydana gelen üzüntünün yanısıra; 
olayın Hiifcümetiımizee ve kazanın vukubul-
cluğu memleketin Hükümetince dikkatle, çe
şitli yönlerden araştırmalara tabi tutuldu
ğunu görmekteyiz. BaSııuda ve diğer yayın 
organlarında birbiriyle çelişen haberler yer 
almaktadır. Bu haberlerin değerlendirilmesi, 
üzerinde tartışılması, elbette tetkiklerin ta-
mamlanmasmdam sonra olacaktır. Bugün için 
Demokratik Parti Grubu, tetkiklerin bitişin
den sonra Hükümetimizin Meclise vereceği 
izahatı beklemek durumundadır. 

Aslımda, milletlerarası sivil havacılığın gi
rift bir hal almasından sonra, kazalar konu
sunda ortaya atılan ilk haberlerin, çok zaırnan 
gerçekleri yansıtmadığı iz almamla meydana çık
mıştır. Bu (bakımdan, Hükümetimizin mevcut 
kamuoyundaki hassasiyet ölçüsünde bir ilgi 
ile olayı takilbedeceğinıden emin bulunuyoruz. 

Yüce Meclise Grubumun saygılarım arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork
mazcan. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Grup sözcüsü olarak Sayın Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN KORK
MAZCAN ('Kastamonu) — Sayım Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Vulkubulan tayyare kazası ve zayiatımız se
bebiyle Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bü
tün ilgili ımille'tiere ve mürettebatın mensubol-
duğu bütün ailelere Allaktan başsağlığı, ölen
lere ımağfirct dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım; dünya ulaışım sis
teminde en mühim yeri olan hava ulaşımında, 
çeşitli zamanlarda, çeşitli kazalar olmaktadır. 
Bu kazaların bir kışımı, havacılığım bizatihi 
teknik arızalarmdaiiı olmaktadır. Bir kısmı 
da, son yıllardaki insafsız, ımerhaıınetsiz, yer
siz ve haksız sabotaj hareketlerimden olmak
tadır'. Büyük ihtimalle, bu hâdisenin bir sa-
(botaj ihtimali de olabileceği, verilmekte olan 
haberlerden anla'Şilmaktadır. Kesin sonuç, tah
kikatın sonunda belli olmakla ' beraber, mil
letçe ve Hükümetimizce c_ch fazla dikkatli, ti
tiz davranarak Havayollarımızım dünya hava
yolları içerisinde gerek milletimize ve ge
rekse bütün dünya milletlerine güven verecek 
şekilde iyi idare edilmesi, personelin iyi se
çilmesi, işlerin iyi yürütülmedi . bakımından 
çok daha fazla dikkatli bulunmakla be'raber; 
yalnız bizim hava ulaşımımıza değil, dünya 
bava ulaşıımı için büyüık tehlike teşkil eıden 
sabotaj hareketlerine dünya 'milletlerinim çok 
daha fazla bir ilgi ile eğilmelerini temenni 
ediyoruz. 

Dünya milletleri artık şunu anlamalıdır
lar' ki, hava ulaşımı dünya medeniyetini bir
birine bağlayan, onun inkişafım sağlayan em 
mühim bir ulaşım sistemidir, o - 5 tane aııar-
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şiştin şu veya bu maksatla mâsının insanları ( 
havada, yerde katle tim eleri, pek çok zayiata 
sebdbolmaları affedilecek bir husus değildir. 
Dünya miLletlerinin yan yana gelerek bu ısa-
Ibotaj hâdiselerini asgariye indirtmek ve yok 
etmek içim ımut'lalk surette hükümetler seviye
sinde anlaşmalar yapmalarına, sabotaj hare
ketine girişiS'cekleri caydırıcı, koı kutucu .mil
letlerarası tedbirleri almalarına şiddetle lü
zum olduğu kanaatindeyiz. 

Malûmunuz olduğu üzere, bundan Ibıirlkaç 
asır evvel de korsanlar deniz ulaşımını emgel-
llyo'rlar idi. Milletler yan yana gelerek demiz 
korsanlığına karşı çolk ciddî tedbirler aldık
tan sonradır ki, artık deniz ulaşımı ve deniz 
naikliyatı emin olaratk yapılır hale gelmiştir. 
Aynı şeyin hava ulaşımında da yapılması lâ
zımdır. Milletlerin mutlak surette yan yana 
gelmesi ve tedbir bulunmasında, fayda olacağı 
kanaatindeyiz. 

Son olarak, Yüce Meclisimizin huzurun
da, hayatlarını kaybetmiş olan gerek Türk 
ve gerekse diğer 'milletlerin ımenhumlarma Al
lah t an rahmet diler, Hava Yollarımıza, millc-
timlzie başsağlığı dileriz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkül' 'ederim Sayın Tos
yalı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Grup Başlkaınvclkili Sayın Uğur, buyurunuz 
el:'e'ndim. 

(A H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanfbul) — Sayın Başkan, saygı değer millet
vekilleri; 

Yine bütün milletimizi 'büyük üzüntüye bo
ğan çok üzücü bir olayla karşılaşmış bulunu
yoruz. Bu kez, ikinci büyük bir uçağımız Pa
ris'ten Londra'ya gitmeik üzere, kalktıktan kı
sa bir süre sonra, içinde Türk ve başka millet
lerden yolcular da olduğu halde Paris yakın
larında düşmüş Ibulunmaktadır. 

'İnsanlar ölüme hiejbir zaman hazır değildir
ler. Hep aralarında hayatın fani olduğundan 
bahsederler; ama her Ibirine ölüm çok uzak ge
lir. Hele böyle yeni bir hayata başlamak için 
bii' 'başka yere gidenler; yine hayatlarının 
•önemli bir aşamasında bir kararı gerçekleştir
mek için bulunanlar, çok genç yaşta olanlar, 
ya tahsile gidenler ya da ailelerinin yanında 

( küçük yaşta olanlar; ibiiltiin bunlar tam hayat 
dolu iken, tam en çok istedikleri bir şeyi ger
çekleştirmek içinken, hayatlarını dolu dizgin 
yaşarlarken böylesine gelen ölüm ölümlerin en 
zor 'dayanılanıdır, dayanılması en zor olanıdır. 
Bu bakımdan, yalnız kaylböttiğimiz Türk va
tandaşlarımız için değil, yalnız hava yollarımı
zın değerli personeli için değil, uçağımız içinde 
ibulunan öteki milletlere men'sup .bütün insan
lar için de üzüntüyle doluyuz. 

{Böylesine ölüm, geride kalanlar için de da
yanılması en güç ölümdür. Onlara da, gerek 
Türk yolcularının gerek Türk Hava Yolları per
sonelinin ve öteki uluslara m(ensup insanların 
ailelerine saibır, dayanıklılık dileriz. 

Hükümetin ,bu kazada, lâyık olduğu dikkat, 
özen ve sorumluluk hissiyle hareket edeceğin
den emin bulunmaktayız. Türk Hava Yollarının 
böylesine büyük .bir kazasının artık .son olma
sını diliyoruz. Elde bulunan bütün tedbirler, 
ibütün çareler alınmış olmalıdır bundan böylesi 
için. Hayatını kaybedenler için ,ve Türk Hava 
Yolları personeli için, ibütün hakları zamanın
da ve tam bir şekilde verilmiş olmalıdır. Bu 
•büyük uçağın kaybı dolayılsiyle yapılan araş
tırma ve soruşturmalarda yine 'kaklarımız, ölen 
insanlarım kakları, kalanların inakları sonuna 
kadar titizlikle kovalanmalı ve savunulmaiı-
dır. Bütün hu .bakımlardan Hükümetin gereken 
titizlilik içinde olacağına itimat 'ediyoruz. 

•Sözlerimi bitirirken, Cumihuriyet Halk Par
tisi adına Türk ve yabancı bütün ölmüş olan
lar için büyük üzüntülerimizi beyan etmek is
terim; geride kalanların acılarını bütün gönlü-
•müzle paylaştığımızı ifade etmek isterim; Türk 
ve yalbancı bütün ülkelere başsağlığı dilerim; 
Türk Hava Yollarınım yiğit, görevlerine aşkla 
'bağlı personelinin bundan isonraki görevlerinde 
de sorumluluk hissiyle aynı ^bağlılıkla devanı 
etmelerini gönülden dilerim. Hükümetin de 
kendilerine bu zor şartlarda kısa bir süre önce 
yardımcı olmuş olmasından dolayı ne kadar 
iyi hareket ettiğini bir defa daha 'belirterek söz
lerime son verir, hepinizi grubum adına saygıyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Buldanlı, Başkanlığa vâki bir müra

caatımızda Ortak Pazarla ilgili olarak Sayın 
Başbakan Yardımcısına yönelttiğiniz soruya 
süresi zarfında cevap alamadığınızı beyanla bu 
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Ikonudaki sorunuzu günldem dışı olarak ifade 
•etmelk istediğinizi belirtiyorsunuz. 

İçtüzüğümüzün 96 nci maddesi, süresi zar
fında cevabı verilmeyen soru cevapları için il
gili Bakanın dikkatini çekileceğini, buna rağ
men Tüzüğün tayin ettiği süre zarfında yine 
cevap alınamazsa bu soru önergesinin sözlü 
soru önergesine dönüşeceğini âmir bulunmakta
dır ve aynı işlem sizin önergeniz üzerinde de 
yapılmıştır. 16 . 3 . 1974 tarihinde önergeniz 
jsözlü soru -önergesine dönüşecektir, şayet o gü

ne kadar cevap alamaz iseniz. Bu sebeple talebi
niz gündem dışı söz isteminin çerçevesine girmi
yor efendim. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Peki Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, diğer 
gündem 'dışı söz isteyen arkadaşlarımın istek
lerini, İçtüzüğümüzün tâyin ettiği sayının bu
gün dolmuş olması nedeni ile karşılamak imkâ
nını bulamıyorum, önümüzdeki birleşimlerde 
imkân bulacağım.efendim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. '— Başkanlık Divanının, Federal Alman
ya Millet Meclisinden bir Parlâmento Heyetinin 
ziyaret maksadiyle Türkiye'ye davet olunmasının 
uygun görüldüğüne dair kararı (5/12) 

BAŞKAN —< Gündeme geçiyoruz efendim. 
Başkanlığın bir sunuşu vardır, arz ediyorum. 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararı 
Karar No. : 7. 
Karar tarihi : 28 . 2 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 28.2.1974 

Perşembe günü Millet Meclisi Başkanı Kemal 
Güven yönetiminde; Başkanvekili Rasim Han-
cıoğlu, Ahmet Çakmak; İdareci Üye Mustafa 
Karaman, Sami Kumbasar, Muslin Görentaş; 
Divan Üyeleri Zekâi Yaylalı, Tufan Doğan Av-
•şargil, İdris Arıkan Ve" Enver Akova'nm işti
raki ile olağanüstü olarak toplanmış ve: 

1. Felderal Almanya Millet Meclisinden 
bir Parlâmento Heyetinin ziyaret maksadiyle 
Türkiye'ye davet olunmasının uygun görüldü
ğü yolundaki Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
mütalâasının <Genel Kurulun tasvibine sunul
masına ; 

Karar vermiştir. 
BAŞKAN — Okunan sunuşu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

2. — İçtüzüğün 50 nci maddesinin uygula
ması ile ilgili Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin diğer maddelerine (geçmeden önce 
sayın üyelerimizin, sayın grup yöneticilerimi
zin, sayın Hükümet üyelerimizin ve özellikle 
IsomisyoB başkanı arkadaşlarımızın dikkatleri

ne, İçtüzüğümüzle ilgili bir hususu sunmak is
tiyorum. 

Önümüzde, yapacağımız yoğun çalışmalar 
esnasında karşı karşıya geleceğimizi tahmin et
tiğim bu hususu arkadaşlarımın dikkatle takip 
buyurmalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni İçtüzüğümü
zün hazırlanışı esnasında gündemlerin tespiti 
konusunda bir anaprens'ipten hareket edilmiş 
ve Genel Kurulun bilgisine bir gün önce arz 
edilmeyen hiçbir hususun, birleşimlerde görü
şülemeyeceği esası kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

İçtüzüğümüzün 50 nci maddesinin son ben
di aynen; «Danışma Kurulunun görüşü alınıp, 
Genel Kurulca kararlaştırılm'adıkça, Başkan 
tarafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen 
hiçbir husus, Genel Kurulda konuşulamaz;» esa
sını getirmiştir. Bu ilk prensiptir. 

Diğer prensip, gündemlerdeki işlerin sırası
nı gündemin tayin edeceğidir. Gündemin sıra
sını da, Genel Kurula intikal eden işlerimizin 
geliş sırasına göre Meclis Başkanının günde
me aldığı hususlar teşkil etmektedir. 

İçtüzüğümüz, bu iki anakuralm dışında iki 
istisna getirmiş bulunmaktadır: Bu istisnalar
dan birisi, Danışma Kurulunun yetkisi içerisin
dedir; bir diğer istisna da, Yüksek Heyetinizin 
kararına bağlı bir istisnadır. 

Danışıma Kurulu, hepimizin malûmları oldu
ğu üzere siyasî parti temsilcisi arkadaşlarımı
zın da iştiraki ile, Meclis Başkanının Başkanlı
ğında oluşan bir kuruldur. Bu kurul; Başkanın, 
Hükümet üyesinin veya teklif sahibi veya siya
sî parti temsilcisi arkadaşlarıımızın istekleri 
üzerin'e toplanır ve gündeme girmiş olan işle-
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rin sırası üzerinde bir değiştirme yapabilir. Bu 
değiştirmeyi Yüksek Heyetiniz kaibul ettiği tak
dirde, hu iş gündemdeki sırasına bakılmaksızın 
görüşmek imkânına nail olur. 

Diğer istisna; dağıtımından 48 saat geçmek
sizin herhangi bir konunun gündeme alınama
yacağı, görüşülemeyeceği ile ilgili kural üzerin
deki istisnadır. Bu konuda, münhasıran, Hükü
met üyelerine ve komisyon başkanlarına bir is-
!tek, bir öneri yetkisi tanınmıştır. Bu istek üze
rine, Yüksek Heyetiniz kaibul ettiği takdirde 
yine bu iş, üzerinden 48 saatin geçmesi beklen
meksizin gündemdeki sıraya; yani kanun ta
sarı ve teklifleri ile ilgili sıraya geçecektir, ye
rini alacaktır ve fakat yine her iki istisnanın 
tatbik edildiği ahvalde de, Genel Kurulun ıttı
laına bir ,gün önce arz edilmeden önce hiçjbir 
mesele Genel Kurulumuzda ıgörüşülemeyeeek-
tir. 

Yeni İçtüzüğümüzün, dbem:miyet taşıyan bu 
iki maddecinin henüz hiçbir uygulaması yapıl
mamıştır. önümüzdeki günlerde hu üygulama-

1. — Komisyonlardahi açık üyeliklere, se
çim. 

BAŞKAN —• Gündemimizin diğer maddesine 
geçiyoruz. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karm'a Komis
yonunda bağımsız üyeler için ayrılan bir kon
tenjana, üç aday ismi gelmiş bulunmaktadır. 
Listeler basılarak dağıtılmıştır. Bu yer için baş
ka aday .olmak isteyen bağımsız sayın üye 
var mıdır?... Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, dağıtılan oy pusu
laları üzerinde sadece bir aday için tercihleri
nizi kullanmanız gerektiğini bilgilerinize arz 
ediyorum. 

5 üyeden kurulu tasnif komisyonu için ad 
çekiyorum. 

iSaym Mehmet Emin Turgutalp?... Yok. 
Sayın Seyfd Güneşjtan ?... Yok. 
(Sayın Kâzım Özeke?... Burada. 
Sayın Recai İskendenoğlu?... Yok. 
Sayın Emin Bilen Tümer?... Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Alver?... Yok. 
Sayın Cemal Külâhlı?... Yok. 
Sayın Çetin Yılmaz?... Yok. 

larla karşı karşıya geleceğimiz mutlaktır. Bu 
konuda henüz Başkanlık Divanının da tebellür 
etmiş bir görüşü yoktur. Ben sadece, bu Birle
şimde, ilgili arkadaşlarımızın bu konuda hazır
lıklı ıbulunmaları, bu meselenin şu veya bu is
tikamette tefsiri gerektiği takdirde bir Meclis 
kararının alınması mı, yoksa bir İçtüzük deği
şikliğinin lüzumuna mı kanii olacağımızı anla
yabilmiş olm'ak bakımından bunu yüksek bilgi
lerinize arz etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün bu mad
delerini bu şekilde anladığımız takdirde karşı
mıza bir sual çıkmaktadır. Meselâ; bu birle
şimde fevkalâde müstacel bir işin görüşülmesi 
arzu edildiği takdirde, gündemde mevcut da
hi olsa, bir ,gün önce oturumu yöneten B'aşkan 
tarafından sayın Genel Kurulun bilgisine arz 
edilmemiş olması nedeni ile görüşme imkânına 
sahip bulunmadığımız neticesi çıkmaktadır. Bu 
da .tamamiiyle benim kişisel görüşümdür; bunu 
da hu şekilde (bilgilerinize ,arz etmiş bulunuyo
rum. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Cemil Ünal?... Yok. 
Sayın Has'an Değer?... Burada. 
Sayın Reşit Ülker?... Burada. 
İSaym Hayati Savaşçı?... Burada. 
Sayın Bahri Dağdaş ?... Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal?... Yok. 
Sayın Vecdi İlhan?... Burada. 

Tasnif Komisyonu teşekkül etmiştir. Oy ku
tusu kürsü yanma konulsun «fendim. Seçim, 
işlemine Adana ilinden başlıyoruz. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Seçime katılmamış sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Seçim işlemi bitmiştir 
efendim. 

Sayın Kâzım Özeke, Sayın Hasan Değer, Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Hayati Savaşçı ve Sa
yın Vecdi İlhan'dan kurulu Tasnif Komisyonu
nu göreve çağırıyorum. 

(Oyların sayımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Kurulu raporunu oku
tuyorum efendim. 

V. — SEÇİMLER 
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Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonunda açık bulunan bir bağımsız üyelik işin 
yapılan seçime 165 üye katılmış ve neticede ek
seriyet (olmadığından ismen tasnif yapılmamış
tır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Diyarbakır 
Kâzım Özeke Hasan Değer 

Üye Üye 
İstanbul Samsun 

Reşit Ülker Hayati Savaşçı 

Üye 
Kastamonu 
Vecdi İlhan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
suretle çalışmalarımıza devam için gerekli ço
ğunluğun bulunmadığı saptanmış bulunuyor. 

Bu se'beple ve gelecek birleşimde bugün gün
demimizdeki seçim işlemini ikmâl etmek ve so
rular üzerinde çalışmamıza devam etmek üzere 
ibirleşimi 6 Mart 1974 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapamana saati : 16,10 

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

1. — TJrfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair soru
su ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'm yazılı cevabı. (7/57) 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımızın Sayın Tarım Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasma 
delâletlerinizi arz ve tale'bederim. 

23 . 1 . 1974 
TJrfa Milletvekili 

Abdülkadir Öncel 

Soru : 1. 
Müthiş kuraklık âfetine maruz kalan Ur-

fa'nın resmî makamlarca tespit edilen A - To
humluk buğday ve arpa ihtiyacı, B - Ekmeklik 
buğday ihtiyacı ve >C - Hayvan yemi ihtiyacı ne 
kadardır? 

ıSoru : 2. 
Resmî maikamlarca talehedilen tohumluk, ek

meklik ve hayvan yemli ne nispette karşılanmış
tır? 

Daha doğru bir ifadeyle bu büyük afet do-
layısıyle Urfa'ya kaç ton ekmeklik buğday, kaç 
ton tohumduk ve kaç ton hayvan yemi tahsis 
edilmiştir? 

İlgi : 25 . 1 . 1974 tarih ve 6/21-281/3219 
sayılı yazımız. 

Urfa Milletvekili Aıbdülkadir Öncel; Urfa 
iline tohumluk ve yem tahsisine dair sözlü so
rusunu, Millet MedMnin 21 . 2 . 1974 tarihli 
44 neü Birleşiminde yazılı soruya çevrilmiştir. 

'Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge 
reğince 20 ıgün içinde cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 25.2.1974 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 178/20231 

Konu : Urfa Milletvekili Sayın Ab
dülkadir öncel'in soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 2 . 1974 gün Kanunlar Müdürlüğü 

.7/57 - 281/3219 s-ayılı yazı : 

Urfa İl'ine tohumluk ve yem tahsisine dair; 
Urfa Milletvekili Sayın Abdülkadir Öncel tara
fından sözlü olarak Bakanlığımıza yöneltilen ve 
bilâhare yazılıya çevrilen soru önergesi cevabının 
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iki nüsha olarak eklice sunulduğunu saygılarım
la arz edenim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Urfa iline tohumluk - yemeklik ve yemlik tahsi
sine dair Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 

ilişkin cevap 

1. — Urfa İlinde kuraklıktan zarar gören 
çiftçilerin ihtiyacı için; 

A) 1973 yılı güzlük tahumluk ihtiyacı ola
rak 5254 sayılı kanununa göre 60 156 ton buğ
day 18 500 ton arpa tohumluğu, 

B) 21 742 380 kilo yemeklik buğday, 
C) 993 073 ton kaba yem 170 080 ton kesif 

yem tahsisi taleb edilmiştir. 

2. — A) 1973 yılında özellikle Güney ve Gü
neydoğu daki illerimizde görülen kuraklık dola
yısıyla tohumluk taleblerinin üretilen tohum
luk, miktarına nazaran üç misıli fazla oluşu kar
şısında bütün imkânlar zorlanarak Urfa iline 
5254 sayılı Kanuna göre 48 970 ton buğday to
humluğu tahsıis edilmiştir. 

B) Kuraklıktan mahsûlleri % 50 nin üze
rinde zarar gören çiftçilerin yemeklik ihtiyaçla-
mn karşılanması maksadıyla çıkarılan 14.6.1973 
tarih ve 7/6658 sayılı kararname gereğince öngö
rülen 400 milyon lira krediye karşılık finans
man temininde güçlük çekilmiş ancak iki defada 
olmak üzere 100 er milyon liradan 200 milyon li
raya kaynak bulunabilmiştir. 

Eklice sunulan cetvelde görüldüğü üzere; 
Urfa İl ve İlçelerine ilk tevzide 5 842 900 kilo 
ikinci tevzide 15 892 380 kilo. olmak üzere cem' 
an 26 743 127 TL. kredi tahsis edilmek suretiyle 
taleb edilen yemeklik ihtiyacı aynen karşılan
mıştır. 

C) Yem ihtiyacı için D. Ü. Çiftliklerinden 
150 ton sap tahsis edilebilmiş yem kredisi olarak 
da ilk tevzidde 17 015 000 TL. ikinci tevziide de 
3 075 000 TL. olmak üzere cem'an 20 085 000 TL. 
tahsis edilmiştir. 

Ayrıca yemi olan diğer bölgelerden çiftçinin 
kendi imkânlarıyla veya alacağı yem kredisi ile 
ucuz yem nakli için 3.9.1973 tarih ve 7079 sayılı 
kararname gereğince 15 . 4 . 1974 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere D.D.Y. İşletmesince indirimli 
tarife uygulanmaktadır. 

Urfa iHnıe yapılan kredi yardımı 

İlçesi 

(Merkez 
Akçakale 
Birecik 
Bozova 
(Halfeti 
Hiilvan 
iSivertek 
Suruç 
Viranşehir 

Yemlik 
1 100 Mİ. 

4 395 000 
1 883 000 
1 269 000 
1 269 000 
640 000 

1 265 000 
3 137 000 
639 000 

2 518 000 

17 015 000 

2 000 Mİ. 

400 000 
300 000 
300 000 
300 000 
200 000 
300 000 
450 000 
200 000 
720 000 

3 170 000 

Yemeklik 
1 100 Mk 

1 704 411 
'888 675 
493 476 
717 090 
491 262 
765 637 
753 252 
••842 058 
739 476 

7 395 337 

2 100 Mİ. 

4 1665 931 
2 420 025 
1 333 074 
1 905 516 
1 326 136 
1 549 578 
2 045 490 
2 290 014 
2 011 861 

19 547 625 

Toplam 

11 165 342 
5 491 700 
3 395 550 
4 191 606 
2 657 398 
3 880 215 
6 385 742 
3 971 072 
5 989 337 

47 127 902 
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48 NCİ BİRLEŞİM 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
(SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinin andiçımesi 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlardaki açıik üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-

lu'nun Gazianteb'in sn silkintisinin giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî'Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

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

3. — İstanbul' Milletvekili Doğan Öztunç' 
•un, işçilerin konut (kredisine dair Çalışma Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/20) 

4. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, 
Urfa - Suruç ilçesi Aliıgöz köyünde meydana ge
lem, olaya dair İçişleri Bakanından ısıözlü soru 
'önergesi (6/24). 

5. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet (kuruluşlarmdaiki israfın önlenmesine 
-dair Başbakandan ısıözlü soru önergesi (6/26) 

6. ••— İstanfbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
t ı rma Bakanından ısıözlü soru önergesi (6/27) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Halindi Çelefbi' 
•nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen

lerine dair Millî Eğitim Bakanından »özlü soru 
önergesi (6/28) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
Ibi'niu, 1950 yılından evvel 'emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

9. — İçieil Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
İçel'in 'bâz} ilçelerinin televizyon yayın sahası 
içinde bırakılmasına dair Basjbakandan sözlü ıso-
ıru önergesi (6/30) 

10. —' Çanalkkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından siözlü soru önergesi 
(6/32). 

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

13. — Antalya Milletvelkili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Barbakandan sözlü sora 
önergesi (6/34). 

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

15. —İstanbul Milletvekili İ. Fehmi Culmaib> 
oğlu'ınun, Zeytinyağı ıSkandalma dair Adalet 
Bakanından ıs'özlü SOTU önergesi (6/36). 

16. — Denizli Milletvelkili Sami Arsüan'ın, 
Karaların Memetleri adlı tiyatro oyununa dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37). 

17. — İstanbul Milletvelkili Cemil Yavaş'm, 
hâkim ve savcılara dair Adalet Bakanından 
sıözlü soru önergesi (6/38)'. 

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

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

(Devamı Arkada), 
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19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 7 
Tüdkiye Şeker fabrikalarımda uygulanan ihale KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE: 
yöntemine ıdair Sanayi ve Teknoloji Bakanın- KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
dan sözlü soru 'önergesi. (6/42) İŞLER 
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