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?UTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T 

İki oturum yapılan bu Birleşimde; 

Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa, Hatay 
ilindeki son yağışlar sebebiyle taşan nehir sula
rından zarar gören vatandaşlar ve Samandağı 
(ilçesi sahil boyundaki partlayıcı maddeler; 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Türk vatan
daşlarının Suriye'de bulunan emlâki, 

Mardin Milletvekili Ahmet Karaaslan da, 
bir kıyım Doğu ve Güneydoğu illerinde Mart ayı 
ortalarında, meydana gelen şiddetli yağışların 
sebep olduğu mal ve can kaybı konularında gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş'e Mıillî. Savunma Bakanı Hasan 
Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekilli H. Turgut Toker'-
in Genel ve Katma Bütçeli idarelerle Kamu İkti
sadi teşcbbüyleri, belediyeler ve özel idarelerin 
6772 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları işçilere 
30 günlük yevmiyeleri nispetinde Cumhuriyetin 
50 n e i yılı İkramiyesi verilmesine dair (2/47) 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekili H. Turgut To-
ker'in Genel ve Katma bütçeli idarelerle Kamu 
İktisadî teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler 
memurlarına Cumhuriyetin 50 nci yılı dolayı-
sıyle birer maaş nispetinde ikramiye verilmesine 
dair (2/48) 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekili H. Turgut To-
ker'in, 5434, 1101 ve 506 sayılı kanunlar 
hükümlerine göre emekli, ihtiyarlık ve malûllük 
aylığı alanlarla bunların dul ve yetimlerine birer 
aylıkları nispetinde Cumhuriyetin 50 noi yıl 
ikramiyesi verilmesi hakkında (2/50) 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekili H. Turgut To-

ker'in, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçları
nın 5 000 liralık kısmının Hazinece ödenmesi 
hakkında (2/51) ve 

Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ile Sabııi 
Yahşi'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na bir ek geçici madde eklcnmcylne dair (2/97) 

Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca doğrudan doğruya gündeme alın
malarına dair önergeleri, yapılan görüşmelerden 
sonra, reddolundu. 

Danışma Kurulunun, 23 Nisan 1974 Salı gü
nünün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ol
ması nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının 24 Ni
san Çarşamba ve 25 Niyan Perşembe günleri de 
(Komisyonların çalışmalarına devam etmeleri 
şartı ile) yapılmamasına dair önerisi kabul edil
di. 

İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arka
daşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına 
ait DC - 10 - 10 tipi Ankara uçağının hangi 
şartlar altında alındığının ve bu konudaki diğer 
bütün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergeyi de (10/6), yapılan görüşmelerden 
sonra kabul olunarak; 

Meclis Araştırma Komisyonunun 15 üyeden 
kurulması, 

Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden iti
baren üç ay olması ve, 

Komisyonun gerektiği takdirde Ankara dı
şında da çalışabilmesi hususları onaylandı. 

30 Nisan 1974 Salı günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.05'te son veril
di. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Menidulh lEkşiı Enver Atoorva 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İl hami Çetin 
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II. — G E L E N K A Ğ I T L A R 

24 . 4 . 1974 Çarşamba 

Teklifler 

1. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu ve 2 . arkadaşının, 1785 sayılı Kanun
la Kurulan Diyarbakır Üniversitesi bünyesin
de bir (Diş Hekimliği Fakültesi) açılmasına 
dair kanun teklifi (2/165) (Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay' 
in, Hayvancılığı (Geliştirme ve Et Endüstrisi 
Kurumu kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/166) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım 
- Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay' 
in, Türkiye Tarım Kooperatifleri Bankası Ku-

Teklifler 

1. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunununa 
8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanlnla eklenen 
ek 6 ncı maddenin birinci bendinin değiştirilme
sinle ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi
ne dair Kanun teklifi (2/170) (Plan Komisyo
nuna) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m, Sakarya iline bağlı Geyve ilçesinin Pamuk-
ova bucağında Pamukova adı ile bir ilçe kurul
ması hakkında Kanun teklifi (2/171) (İçişleri 
v,e Plan komisyonlarına) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m, Sakarya iline bağlı Karasu ilçesinin Kocaali 
bucağında Koeaali adı ile bir ilçe kurulması hak
kında Kanun teklifi (2/172) j ((İçişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

4. — Sakarya (Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m, Eğitim mensuplarına tazminat verilmesine 
idair Kanun teklifi (2/173) (Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarına) 

ıSÖzlü Sorular 
5. — Kastamonu Milletvekili Hehdi Keskin' 

in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin 

rulması hakkında kanun teklifi .2/167) (Ada
let, Tarım - Orman ve Köy İşleri ve Plan koı 
misyonlarına) 

4. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay' 
m, Tarım Üniversitesi kanun teklifi (2/168) 
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Abdurrahman Vahit Oğlu 1924 İstanbul doğum
lu Mehmet Baydariu, eşi ve çocukları ile Mah-, 
mut Hayrettin oğlu İstanbul 1942 doğumlu Ba
hadır Demir'in eşine Vatanî Hizmet Tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun teklifi (2 / 
169) (Plan Komisyonuna) 

Millî Eğitim (Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 

6. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin' 
in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına 
ilişkin Başbakandan ®Özlü soru önergesi ('6/110) 

7. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

Yazılı sorular 

i8. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'ndn, 
İçel'in Erdemli ilçesinin kimyevî ıgübre ihtiyaç
larına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba* 
kanından yazılı soru önerigesi (7/129) 

9. — Çoruım Milletvekili Cahit Angın'm, Ço
rum'da şeker fabrikası kurulmasına ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru öner
gesi .7/130) 

10. —• Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın - Söke ilçesinin Sarıkemer kasabasında 
ortaokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/131) 

Jİl. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önerigesi (7/132) 

25 . 4 . 1974 Perşembe 
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26 . 4 . : 

Rapor 
1. — Millet Meclisi ve C. Senatosu İdareci 

üyelerinin, T. B. M. M. Eski üyeleri hakkında 
Kanun 'Teklifi ve Anayasa [Komisyonu Raporu 
(2/91) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 
1974) (OÜNDBME) 

Sözlü sorular 
2. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, fın

dık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - 'Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından siözlü soru önergesi 
(6/112) 

3. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın^ fın
dık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy işleri 

Tasanlar 
1. — Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbiniden 

yukarı olan şehirlerde Üçme, kullanma ve 
endüstri suyu temini hakkındaki 1053 sa
yılı Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı. (1/120) (İçiş
leri, iSanayi ve Teknoloji ve Tıicarelt ve Plan 
Komisyonlarına) 

2.— T. C. Hükümet ile Yunanistan kral
lık Hükümetti arasında Trakya'da ve Meriç 
nelhrinin idenize döküldüğü (bölgede hudut 
olaylarının önlıelnmesd ve halli hakkında andlaş-
nıanın, Anaprotokolün, Anapratokole elk tek
nik ve idarî protokoller ile hudut işaretlerinin 
muhafazası, kontrol, takımı, onarımı ve ihya
sı iha'kkunıda protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/121) (İçiş
leri, Dışişleri ve Plan komisyonlarına) 

3. — Kıyı ve Karasularımızın korunması ve 
güvenliğinin sağlanması görevinin Türk-Silâh
lı Kuvvetlerine devirine ilişkin kanun tasarısı 
(1/122) (İçişleri, Millî Savunma ve Plan Ko-
misyonlarraa) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1972 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/12,3) (Plialn Ko
misyonuna) 

Teklifler 
5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 

3 arkadaşının, 1630 sıayılı Dernekler Kanunu
nun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/174) (İçişleri Komisyo
nuna) 

'4 Cuma 

ve Kooperatifler Bakanlarından sözlü s>oru öner
gesi (6/113) 

4. —Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başjhakan Yardımcısının çalışma ddaısın]d;a bu
lunduğu iddia edilen parti bayrağına ilişkin' 
(Devlet Bakanından (Bıaşbakain Yardımcısı) söz
lü soru önergesi (6/114) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin 
Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi 
•(6/115) 

i6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel. 
ve 5 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 1186 
sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin 
Ideğiştirilmıesine dair kanun teklifi (2/175) 
i(ıSağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonla
rına) 

7. — İsparta Milletvekili ISüleyman Dıemirel 
Ve 6 arkadaşının, 492 sayılı Haırçlar Kanunu
nun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Ikanun teklifi (2/176) (Adalet ve Plan komis
yonlarına) 

8. — İsparta Milleitvekili Süleyman Demirel 
ve 5 arkadaşının, 506 ve 1186 ısayılı Sosyal 
(Sigortalar Kanununun 35 ve 63 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/177) 
(iSağlık ve Soisyal İşler ve Plan komisyonlları-
na) 

9. — İsparta Milletvekili iSüleyiman Demire! 
ive 5 arkadaşının, 991 sayılı Devlet Demiryol-
jları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ilıe Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenat Sandığının ISosyal Sigor
talar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna Ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
/teklifi (2/178) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
koımisyonlarına) 

10. — İsparta Milletvekili Süleyman De
mirel ve 6 ^arkadaşının, 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 15 nci mıaddesıinin 4 ncü fıkrası
nın değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/179) (İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonuna) 

. 4 . 1974 
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11. — İsparta Milletvekili Süleyman De-
mirel ve 6 arkadaşıının, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 1Q4 ncü maddesinin sonuna iki 
fıkra eklenmesine dair 1743 sayılı Kanunun de-
Iğiştirilmesine dair Kamın teklifi (2/18Û) (Plan 
Komisyonuna) 

12. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 
2 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 neü maddesine bir fıkra leklenımesdne 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair Kanun teklifi (2/181) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

13. — Aydın Milletvekili Nah.it Menteşe ve 
3 'arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 14 neü ve 35 nei maddelerine birer fıkra 
eklenlmesine ve 58 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesinle dair Kanun teklifi (2/182) 
('Millî Savunma Komisyonuna) 

Rapor 
14. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi

nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş-
ıtiri'limiesine (dair Kanunun Anayaslanın 93 neü 
Imaddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (IS. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi 2 . 4 . 1974) (Gündeme) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
15. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevrit 

ve 134 arkadaşınım, Cumhuriyetin 50 nci Yılı 
(Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak

kında; İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 14 arkadaşının, Af; Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım ve 7 arkadaşının, Sportif Faaliyetlerle 
İlgili Cezaların Affı Hakkında; Konya Millet
vekili Necmettin Erbalkan'ın, Cumhuriyetin 
50 nci Yılı Af; Konya Milletvekilli M. Kubilây 
İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af; Ankara Mil-
(letvefeili M. Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, 
(Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında ve Çorum 
Milletvekili Yâsıin Hatûboğlu ve 2 arkadaşının, 
Cumhuriyetin 50 nci Yıllı Sebebiyle Çıkarılma
sı Düşünülen Bazı Suç ve Cezaların Affına Mü
tedair Kanun teklifleri (2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 
2/92, 2/102, 2/124) (Adalet Komisyonuna) 

Meclis Araştırmaları 
16. —* Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 

ve 9 arkadaşının, TRT Kurumunun izlediği ya
yın politikasının ve tarafsızlık iddialarının in
celenerek alınacak tedbirleri saptamak amacıiy-
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
'Meclis Araştırmasınla ilişkin önergesi (10/8) 

17. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grulbu 
adına Grup Başkanveklüi Siirt Milletvekili M. 
Ndbil Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurt'taşların refaha fcavuş-
ımlası için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, (Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 10ı3 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
lönergesi (10/9) 

30 . 4 . 1974 (Sajlı 

Teklifler 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 

2 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 56 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi (2/183) (Plan Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Genel Yayın Eğitim ve Kül
tür Kurumu (OEYEK Kurumu) nun kurulma-

ısı hakkında kanun t e k M (2/184) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Cevdet Aykan'm, Earmasotik ve Tıbbî müs-
taihzarlar ve maddelerle bunların imâl edildiği 
yterler hakkında kanun teklifi (2/185) (Adalet, 
(Sağlık ve Sosyal İşler, ve Plân komisyonla
rına) 

<m»m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılana '.saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba§fcanveıWi Ahmet Çaktaıalk 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mayflopu (içel), idris A n t a (Sdirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birle- simini acıyorum,. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın, üyelerin yoklamaya katılmak
larını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı) 

IV. 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
dünya buğday politikası ve fiyatları koylusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Sivas Milletvekili Sayın Ekrem 
Kangal, dünya buğday politikası ve fiyatları 
ıhususunda gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim» 
Gerek Sayın Kangal'ın, gerek bundan sonra 

söz vereceğim sayın' arkadaşların beş dakikayı 
aşmamalarını rica ederim, 

EKREM KANGAL (ıSivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

(Son yıllarda tüm dünyayı saran petrol buh
ranından daha tehlikeli ve o ölçüde önemli bir 
buhranın eşiğinde bulunuyoruz. Bu, buğday 
buhranıdır; bu, buğday krizidir. 

Nitekim, geçen hafta gazetelerde çok önemli 
bir haber çıktı. Haber şu idi: Başlıca ham
madde üreticisi ve tüketicisi devletlerin birara-
ya geldiği Newyork hammadde toplantısında 

. sıöz alan Fransız Dış İşleri Bakanı Jober, aynen 
şöyle diyordu: «ODünya pek yakında petrol buh
ranından daha tehlikeli, buğday buhranıyle 
karşıkarşıya gelecektir.» 

Haiber, tüm, dünya milletleri için bir uyarı 
niteliğinde idi. Türkiye, yakın bir gelecekte 
dünyayı saracak bu tehlikenin dışında kalamaz. 
Bu düşünülemez dahi. Konu, bir Meclis araştır
masını gerektirecek kadar geniş ve önemlidir,i 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlarımın gündem dışı söz talep
leri vardır; bu isteklerden üç arkadaşımın ta
lebini karşılayacağım. 

ben ancak gündem dışı bir konuşmanın kısıtlı 
ısüresi içinde, bazı yönlerine değmemek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, yıllık dünya buğday 
istihsali 325 milyon ilâ 350 milyon ton arasın
dadır. Üretimle yıllara göre büyük bir artış ol
mazken, her yıl dünya nüfusu 75 milyon art
maktadır. Son yıllarda dünya buğday stokunda 
fçjok belirgin bir düşüş olmuştur. Halen 1952 
yılı seviyesindedir bu düşüş. Nitekim, 1958 yı
lında 6.1,5 milyon ton, 1968 yılında 64,8 milyon 
ton, 1971 yılında 51,7 milyon ton, 1973 yılında 
30,5 milyon ton ve 1974 yılında ise 10,4 milyon 
tona düşmüştür dünya stokları. 

Stoklar azaldıkça fiyatlar da o nispette yük
selmektedir. Nitekim, International Wheat !Oo-
uneil'in, 20 Şubat 1974 tarihli bülteninde, 1972 
yılında dünya buğday fiyatının tonunun 60 do
lar, 1973 yılında 99 dolar, 1974 yılında ise 212 
dolar olduğu belirtiliyor. Bu FOB fiyattır. E/o-' 
terdam'a kadar 3:2 dolar da nakliye eklendiğine 
giöre, fiyat 244 dolar demektir. 

Bu gerçeği zamanında gören bazı ülkeler 
önemli kararlar almıştır. Bunlardan bir ikisine 
değinmek işitiyorum : 

Foreign Agriculture'ün 15 Ocak 1973 tarih
li sayısından öğrendiğimize göre, Kanada Hü
kümeti, üretimi teşvik için yedi yıllık bir ga
ranti vermiştir. Fiyat, 30 kilo için minimum 3,25 

— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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dolardır. Maksimum ise'7,5 dolar civarındadır. 
Yine, işletme masrafları arttığında, fiyatlar da 
yedi yıl içerisinde o ölçüde artacaktır. 

Keza Avustralya Hükümeti de 8 Mart 1974 
tarihinde Buğday üreticileri Federasyonu ile 
müştereken beş yıllık bir buğday toplantısı yap
mış ve gelecek beş yılın kararını şimdiden al
mıştır. 

Acaba bizde ne oluyor? Olan şu : Şimdiye 
kadar yeterli ve köklü bir bilimsel tedbir alın
madığı için, buğday problemi her yıl, gelecek 
yıla daha büyük bir sorun şeklinde aktarılmak
tadır. Değil bir yıl önceden fiyatları kontrol 
ietmek, üretim başladıktan sonra fiyatlar ilân 
edilmektedir. 

Nitekim, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili 
kanun hükmüne göre, fiyatlar 1 - 15 Haziran ta
rihleri iarasında ilân edilmektedir. Halbuki, he
pinizin bildiği gibi o tarihlerde, örneğin Güney-
ıdoğu Anadolu'da üretime başlanmış, hasat baş
lamış durumdadır. Bu karar mutlaka, değişme
lidir. Yurt ve dünya gerçekleri dikkate alınma
lı, hiç değilse bir yıl önceden fiyatlar ilân edil
melidir, bu tarih Temmuz ayını geçmemelidir. 

Bu kararın buğday istihsalini büyük ölçüde 
etkileyeceği görüşünü taşıyorum, özellikle ve
rimin yüksek bir düzeye ulaştığı sahil kuşağın
da ve geçit bölgelerinde bu karar dikkate alın
malıdır. 

Bayın milletvekilleri, Türk halkının anane
sin kaynağı buğday ekmeğidir. Geçmiş 15 yıl 
içinde ancak iki yılda, 1971 ve 1972 yılında üre
tim ihtiyacı karşulanabilmiştir. Halbuki ülkemiz 
(buğday ziraatine en elverişli şartlan taşımak
tadır. Ancak, (gelişen teknolojinin iyi uygulana-
mayışı, fiyatların tohumun ekilmesinden evvel 
ilân edilmemesi çiftçiye yeterli yardım yapıl
mayışı gilbi sebepler, dünya buğday üretim dü
zeyi seviyesine çıkmamıza (bugüne kadar engel 
olmuştur. Hal böyle iken, 1972 yılında 600 bin 
ton 'buğday ihraç edilmiştir. Stoklar bitmiştir 
ve 1973 yılında ise 538 bin ton buğday itihal 
edilmiştir. Ülkemiz yönünden çok düşündürücü 
ve çelişkili bir durumdur Ibu. 

;1974 yılı mahsulünün de maalesef düşük ola
cağı kanaatini taşıyorum. Ortalama yağış en
deksleri incelendiğinde; Türkiye'de iki yağış 
yılında, iki yılda foir mahsul alınması bu görü
şümü doğrulayacak niteliktedir. 

Fiyatlara (gelince 'a 
Halen dış ülkelerden kilosu 345 ilâ 360 ku

ruşa buğday getiriliyor. Aynı yıl ki Toprak 
Mahsulleri Ofisinin alım fiyatında ise, bildiğimiz 
.gibi baş fiyat 128 kuruştur. 

BAŞKAN — Sayın Kapgal, lütfen tamam
layınız. 

iEKİREM KANGAL (evamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Ofis, 345 kuruştan aldığı buğdayı fırıncıla
ra 123 kuruşa veriyor. Konuyu dikkatinize sun
mak isterim. 

3.974 yılı buğday fiyatlarının tespiti için şu 
.günlerde ilgili kurumlar çok yoğun bir çab'a 
içindedir. Fiyatların ne olacağını henüz bilmi
yoruz; ancak hulbulbat fiyatlarının tespitinde 
şu kriterlerin gözönüne alınmasında da fayda 
ummaktayım): 

iSaym Başkanın ikazına uyarak satırfbaşları-
nı okuyorum. 

A) Dünya hububat fiyatları, 
B) Üretim fiyatları faktörleri, 
C) Maliyet fiyatları, 
O) Dahilde serlbest piyasa fiyatları, 
ıE) Buğday dışında ürün fiyatları, 

ıGibi tüm bu kriterlerin gözönüne alınması 
gerektiği kanaatindeyim. Detayına daHıa fazla 
(girmiyorum, Sayın Başkanın salbrını suiistimal 
etmemek için. 

İşte tüm bu faktörler dikkate alındığında 
ve ilmî bir analiz sonucunda 1974 yılı buğday 
fiyatlarının, makarnalık Anadolu ve Trakya 
buğdayları için 250 kuruş, • birinci sınıf ekmek
lik buğday için ise 225 kuruş olması görüşünü 
taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmaya köyden 
başlayan Hükümetten, (bu gerçekleri dikkate 
almasını ve eli nasırlı buğday üreticisi Türk 
çiftçisinin hakikini, tütünde olduğu gilbi verme
sini diliyor ve hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 

2. — Erzurum Milletvekili Zekât Yaulalı'nvn, 
Cumhurbaşkanı Fakri\Korutür¥ün 23 Nisan 1920 
Ulusal Egemenlik ive [Çocuk Bmjramı münasebe
tiyle yapmış vlduğu konuşma-hakkında gündem 
dı§ı demeci. 
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BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Ze-
kâi Yaylalı, Sayın Cumhurbaşkanının 2)3 Nisan 
beyanatı ile ilgili olarak, buyurun. 

OTKÂt YAYLALI (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

ISayın Reisicumhurumuzun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 54 ncü yıldönü
müne tekabül eden 23 Nisan Millî Hâkimiyet 
Bayramı münasebetiyle yapmış oldukları konuş
maları hakkındaki şaihsî filkir ve mülahazaları
mızı serdetmek için huzurlarınızı iş,gal etmiş 
(bulunuyorum. 

Bu mesajın ilk defa bir Reisicumıhurumuzun 
ağzından; «Milletimizin fıtratında mevcut olan, 
dünya durdukça da muhafaza edeceğimiz varlı
ğımızın nişanesi olan ilkeleri, Allah'a ve kutsal 
kitaplara inancımızı koruyacağız ve Allah'ı in
kâr eden komünizme asla iltifat etmeyeceğiz» 
şeklinde veciz olarak ifade edilmesi, dolayısıyle 
sonsuz memnuniyetimizi izihar ve teşekkürleri
mizi arz ederim. 

Bu durum, inançlı milletimiz için ayrıca bü
yük bir bahtiyarlık vesilesi addedilmiştir. 

Demokrasilerde seçmenin veya milletin 
Parlamentoyu eleştirmesi, demokrasinin haya
tiyeti ve idamesi için temel şartlardan .terkidir. 
Aslında, aslolanın vekilini eleştirmesinden, ken
di seçtiğinin kendisini temsil edip etmediğini 
izlemesinden daha tabiî bir şey düşünülemez. 
Demokrasiler, zaten bu tabiîliklere istinadettik-
lerinden revaç bulmuş ve bütün hür dünyada 
üstünlükleri tartışılmaz* idare şekilleri olarak 
kabul edilmişlerdir. 

ISayın Reisicumhurumuzun, seçmeni seçim
lerde yüzde yüze yakın bir nispette sandık ba
şına gitmemelerinden dolayı kınamaları tabiî
dir; fakat mesajlarında beyan buyurdukları 
gibi, Parlâmentoyu eleştirme hakkına sahiibol-
mayacakları asla kabul edilemez. Kanaatimce, 
bu noktada Seçmeni kınamadan ziyade, seçme
nin sandık başına gitmesine mani olan sebepleri 
dile getirmek, bu yöndeki aksaklıkları izalh ve 
izale etmek ve buna mümasil bal çarelerini vaz 
etmek dalha uyigun olur. 

Bu arada, millî iradenin dalha sıhhatli Ibir 
şekilde tecellisini temin için, seçmeni yüzde 
yüze kadar bir nispette sandık başına götüre
cek ha/l çarelerini bulmak ve seçim sisteminin, 
kullanılan her bir oyun, seçilmesi istenilen zih-

I niyet ve 'o zihniyet içerisindeki arzu edilen şah
sa müessir olabilecek bir biçimde formüle edil
mesini temin etmek şeklinde bir değişikliğe işti
rak etmemek mümkün değildir. 

ISayın Reisicumhurumuz, mesajlarının son 
paragraflarında, kendilerine direkt veya do
laylı yollardan iletilen ve demokrasimizle asla 
kabili telif olmayan bazı zevatın arzularını ef
kârı umumiyeye nakletmiş bulunuyorlar. Sayın 
Reisicumhurumuz mesajlarında? 

(«Memlekette büyük hizmetler görmüş, içe
ride ve dışarda isim ve şöhret yapmış pekçok 

i devlet adamımı mevcut iken ve bunlar Parla
mentoya girmek istemelerine rağmen, siyasî 
partilere kaydolmak ve parti listelerinden aday
lık koymak istememekte ve siyasî partilerin 
lider kadrolarının buna mani teşkil ettiğini nak
len bildirmektedirler. Bu isimler, siyasî parti 
listelerine önemli bir ağırlık getirecek olduk
ları halde, bu değerli şahsiyetlerden Meclisler
de ve siyasî hayatımızda yararlanmak mümkün 
olamamaktadır. 

Bugün Reisicumhur Kontenjanından Sena
toya girmelk için müracat edenlerin miktarı 
Cumhuriyet Senatosu tam üye sayısını aşmış 
bulunmaktadır.» diyorlar. 

I Hemen ifade etmek isterim ki, bu kıymet
li zevatın arzuları, demokratik parlamenter hür 
rejimle bağdaşmak şöyle dursun, beyan edildik-

I leri günün anlamiyle de tam. bir çelişki ve zıd
diyet teşkil ederler. (C. H. P. ve M. S. P. sıra-
ılarındıan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Ayrıea, yurt içinde ve yurt dışında isim ve 
şöhret yapmış bu gibi kıymetli zevatın bu tür 
antidemokratik arzularını Cumhuriyetimizin 
50 nci yılı dolayısıyle de büyük bir balhtsızlık 
olarak telâkki etmemek mümkün değildir. 
ı(C H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

tızlhar edilen bu ifadeler, aynı zamanda par
lamenterlerin ve parlamentonun hükmî şahsi
yetini küçük düşürücü olduğu gibi, milletimizi 
de jkıymetieri seçememe şeklinde bir ithamla 
karşı karşıya bırakmaktadır. 

Bulgun memleketimizde Parlamentoya giriş 
şekli malûm ve kapıları da seçilme hakkını haiz 
herkese açıktır. Halihazır siyasî partiler, mil-

I letimizin meşru kabul ettiği her türlü zihniyeti 
I temsil etme keyfiyet ve kemiyetindedirler. Si-
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yasî parti yönetici kadroları da hiç kimsenin 
inlhisarmda değildir. Ayrıca, yeni parti kurma 
imkânlarından da hiç kimse mattır am edilmemiş
lerdir. Bütün bunların ötesinde, Jıizmetin sadece 
Parlamentoya inhisar ettirilmesi diye de bir şey 
düşünülemez. Bu ihtiyaç, her türlü devlet ka
demelerinde ve bütün yurt sathında kendini 
daha çok hissettirmektedir. Kaldı ki, bugün Sa
yın Reisicumhurumuzun arzuları paralelinde 
Cumhuriyet Senatosunda ,milletin direkt irade
sine is'tinadetmeyen sayıları bir hayli kabarık 
sayın üyeler vardır. Bu sayın üyeler, Cumhu
riyet Senatosunda mevcut 4 gruptan 2 grubu 
teşkil etmektedirler. Diğer iki grup ise, mille
tin direkt reyine müracaat ederek milletin tas-
vibiyle seçilmişlerdir. Kanaatimce. 

BAŞKAN — Sayın Yaylalı, tamamlayın 
lütfen. 

ZEKÂİ YAYLALI (Devamla) — Kanaati
mizce, bugünkü Cumhuriyet Senatosu, millî ira
deyi aksettirme noktaî nazarından demokrasi 
ile tam bir uyum içerisinde değildir. Bu kanaati 
af kanunu dolayılsıyle, bütün üyeleri milletin 
tasvilbiyle seçilmiş Millet Meclisinin karariyle 
Cumhuriyet Senatosu kararı arasındaki büyük 
fark bir kere datha teyidetmiştir. 
(C. H. P . ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
G-eçti o geçti. Talbiî Senatörlerden ne haber? 

ZEKÂİ YAYLALI (Devamla) — Esasen 
bulgun Anayasal denetleyici kuruluşlar mev
cut iken, Cumhuriyet Senatosunun varlığına 
olan ihtiyaç ayrıca münakaşa mevzuudur. Bü
tün milletçe, parlamentoda varlığına mutlaka 
ihtiyaç duyulan şalhıislar için Reisicumhur Kon
tenjan müesseisesi bugün için sınırlı olarak mev
cuttur. Bunun ötesinde ıbir arzu zaten düşünü
lemez. İstikbal ,lbilâkis bu tür tasarrufların le
hine değil, millet egemenliğinin tama yakın ger
çekleşmesi neticesinde aleyhe gelişecek ve Kon
tenjan Müessesesi ortadan kalkacaktır. 

[BAŞKAN — Sayın Yaylalı, lütfen bağlayı
nız. 

2EKÂİ YAYLALI (Devamla) — Bağlıyo-. 
rum efendim. 

ISenatoda Kontenjan müessesesi, Devletin en 
üst kademesinde icra edilen bir nevi hususî mu
amele şeklidir, demokrasiler ise hususî muame

lelerden uzaklaştıkları nispette asliyelerine 
yaklaşırlar. 

Ayrıca milletimiz, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
münasebetiyle Cumlhuriyet Senatosunda bir 
grup teşkil eden Tabiî Senatörlerin tabiîlik sı
fatlarını bizzat kendi kendilerinin kaldırmala
rını ve ibu vesile ile milletin iltifat ve itimadı
na ma^har olmalarını bekledi, bekleyecek de. 
(iC. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Demiokrasimiizin aslîyetine kavuşmasını te
min edecek olan bu son merhale tabiî senatör
lerimiz tarafından milletimizden esirgenmemeli-
dir. 

Teşekkürler eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı. 

3. ı— \tçel {Milletvekili Rasim 'Gürsoy'un, ba
zı Hükümet üyelerinin son ıgünlerdeki ayırıcı be
yanları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Rasim 
GürSoy, Hükümet üyelerinin son günlerdeki ayı
rıcı beyanları ile ilgili olarak gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

Buyurun ISayın Gürsıoy. 
RASİM GÜRİSOY (İçel) — Sayın Başkan, 

mulhterem arkadaşlarım;, 

ISon günlerde Hükümetin her iki kanadına 
mensup bazı (bakanların vatandaşlar arasında 
ayırıeılık taşıyan konuşmaları açık ve seçik or
tada iken, Sayın Başbakan, iki iş adamının ken
disini ziyaretlerinde; «Hükümetin hangi söz ve 
icraatının iş çevrelerini huzursuz ettiğini anla
yamadık» diyor. 

(Şimdi arz ediyorum: «Ben traktörü işçiye 
(getirteceğim, işçi traktöre binip köyüne gide
cek ve böylece traktör ucuzlayacaktır.» Bu
rada yerli sanayii kastederek, «Zarar edecekler
miş. Ederlerse etsinler. Yıllarca işçi - köylü za
rar ediyordu; biraz da onlar zarar etsin» diyen 
iSaym Gümrük ve Tekel Bakanını Sayın Başjba-
kana hatırlatıyorum. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir).— Toplantı
da da Vehlbi Koç'a aynı yağı çektin. 

BAŞKAN — Rica ederim sayın arkadaşlar. 
Hatibe müdahale etmeyin. 

RAJSifiM GÜRSOY (Devamla) — Biraz sus
masını bilirseniz öğrenirisiniz. 
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ISayın Bakan orada şöyle demişlerdi!.- «'Hatta 
Ibu kararımıza çıkar çehrelerinin adamları kar
şı çıkacaklar; ama sözlerini dinlemeyeceğiz, ka
rarımızı tatbik edeceğiz» 

$aym Başbakanın, Gümrük ve Tekel Baka
nının bu sözlerinden belki haberleri olmamıştır 
diye düşündüğüm için, meseleyi vuzuha kavuş
turmak bakımından yüksek huzurlarınıza .getir
miş bulunuyoruz. 

ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
9 . 4 . ,11974 tarihinde Ankara'da toplanan Zi
raat Odaları Genel Kurulunda Hükümet adına 
bir konuşma yapan Sayın Türkmenoğlu, «Hü
kümet olarak yakında 15 bin traktörün gümrük
süz, işçi dövizi ile ithal edileceğini ve bu su
retle de traktör sıkıntısının giderileceğini; do-
layısıyle de fiyatlarda ucuzluk sağlanacağını» 
beyan etmişlerdi. 

Adalet Partililer olarak biz Hükümetin bu 
vaadini igerç ekleştir mesinii ve Türk çiftçisine 
ucuz fiyatla traktör sağlanmasını memnunluk
la karşılarız. 

ISayın milletvekilleri, bilindiği gibi halen 
Türkiye'de traktör imal eden fabrikalar vardır. 
Bu fabrikalar imalâtta kullandıkları malzeme
nin % 50 oranında bir kısmını dışarıdan güm
rüklü olarak ithâl etmektedirler. Acaba Hükü
met, bu malzemeleri ithal zorunda olan falbrika-
ların kullandığı bu mallardan da gümrük res
mini kaldırarak, yerli traktörde de ucuzluk dü
şünmekte midir? 

Diğer taraftan kendi parası ile traktör ge
tirecek olan Türk işçisi traktörü kendi ihtiyacı 
için mi getirecek, yoksa getirdiği bu traktörü 
piyasada serbestçe satabilecek midir veya Hükü
met olarak siz şikâyetçi olduğunuz aracının ye
rine Türk işçisini mi kullanmayı düşünüyorsu
nuz? 

Hükümetin bir kanadına mensup olan Sayın 
Bakan bunları söylerken, diğer kanadı olarak; 
«100 bin traktör yapacağız» diyorsunuz, fakat 
yeterli toprağı olmayan; ama traktöre ihtiyacı 
olan çiftçileri de ihtiyaç belgesi peşinde sürün
dürüyorsunuz ;' aynı günlerde traktör fiyatlarına 
8 bin lira zamı da yapmaktan geri kalmıyorsu
nuz. ve yine de ucuzluk vaadetmeye devam edi
yorsunuz. 

ISayın Bakan aynı toplantıdaki konuşmaların
da, buğday taban fiyatlarının artırılması talebi

ne karşı; «Biz buğday taban fiyatını artırırsak 
o zaman çok buğday üreticisi, toprak ağaları 
çok para alır, zenlgin olur. Biz bu toprak ağa
larının buğday ve pamuğuna başka fiyat, kü
çük çiftçinin buğday ve pamuğuna başka fiyat 
vereceğİ2; bu tatbikatı, bu yıl olmazsa, gelecek 
yıl mutlaka uygulayacağız» demişlerdir. 

Bu sebeplerden dolayı buğday ve pamuğun 
taban fiyatını artırmayacaklarını da söylemişler
dir. 

(Sayın Bakandan soruyorum: İki ayrı çift
çiye iki ayrı sistem uygularken ölçünüz ne ola
caktır? Zenginin pamuğuna ve buğdayına ayrı 
damıga ve kimlik kartı mı vereceksiniz; fukara
nın pamuk ve buğdayına satış belgesi mi uygu
layacaksınız? Doğrusu merak ediyoruz. 

Gerçi «Halk Pantsi. iktidarı» demek; vesi
ka demek, damıga demek, zam demektir. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Bunlar Halk Partisinin 
alâmeti farlkasıdır. (O. H. P. sıralarından gü
rültüler) . 

[Değerli arkadaşlarım, telâşlanmayın, din
lemesini öğrenin. Biz sizi nasıl dinliyorsak siz 
de bizi dinleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

(Sayın Gürsoy, vaktiniz doldu efendim, ta
mamlayın. 

BASİM GÜRlSOY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, dünyanın hemen hemen her yerin
de kaliteli ve bol maihsul üreterek millî geliri ar
tıranlara mükâfat verilirken, bizde bir Bakanın, 
hem de halktan yana bir bakanın fazla mal üre
ticisinin karşısına geçmesinin sdbebini anlamak
ta kendimizi mazur saymaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan çift
çinin kullandığı mazota ve köylünün aydınlat
mada kullandığı ,gazyağına yaptıkları zam ko
nusunda bakınız ne diyorlar: «Biz Hükümet ola
rak günlerce düşündük; çiftçinin kullandığı 
akaryakıta, köylünün kullandığı gaza zam yap
mayalım ,dedik. Dedik, ama maalesef çaresini 
bulamadık. Çünkü düzen bozuk.» 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, tamamlayın lüt
fen. 

BASİM GÜRSOY (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

(BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin. 
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KIABİJM GÜRSOY (Devamla) — «Çiftçiye ma
zotu ucuz versek dışarıya satacaklar, gazı ucuz 
versek mazota karıştıracaklar, motorları öldüre
cek» diyor ve böylece akaryakıta yaptıkları zam
mın mazeretini düzene ve çiftçiye karşı duyduk
ları güvensizliğe bağlayabiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıdaki sözlerin 
sahibi, maaleseff bugün Türkiye Cumhuriyetinin 
bir Bakanıdır. Bir bakan düşünebiliyor • musu
nuz; milletin imtiyazsız, sınıfsız olduğu gerçeğini 
'bilmeyecek ve ziraatçilerin akdettiği bir genel 
kurulda söz alarak çiftçiler arasında, büyük 
çiftçiye çatarak, küçük çiftçiyi sözde okşar gö
rünecek. 

Bir bakan düşünebiliyor musunuz; Hükümet 
üyesi .olduğunun farkında değil, hâlâ düzenin 
bozulduğundan şikâyet edebilecek. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen Sayın Gürsoy. 
Rica ediyorum. 

RAHİM GÜRSOY (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Hükümet bir partinin kurduğu Hü
kümet olur, koalisyon hükümeti olur; ama bu 
hükümetin adı «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti» dir. Tüm vatandaşların hükümeti olması ik
tiza eder. 

14 Ekim seçimleri öncesi Genel Başkanınız 
Sayın Başbakan 12 Ekim 1973'te Türkiye Rad
yolarında bakınız ne demişti: «'Kalkınmamıza 
hem özgürlük, hem de ucuzluk getireceğiz» 

ISaym Başbakan 25 Eylül 1973'te Yozgat'ta 
aynen şöyle diyordu: «Biz iktidara gelirsek pa
halılığı tamamen kaldıracağız. Halk Partisi, işte 
bu tersine işleyen düzeni çevirip, doğru işler 
bale getirecektir.» 

B) TEZKERELER 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Baş-
balcan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/196) 

BAŞKAN —Tezkereler vardır, sırası ile oku
tuyorum efendim, 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, konuşmanızı 'ke
seceğim efendim. Son cümlenizi lütfen söyle
yin. Rica ederim. 

RASİM GÜRSOY (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

IBir yandan «Çiftçinin, köylünün yanında
yız» diyorsunuz; akaryakıta yaptığınız zammın 
mazeretini düzemin bozukluğuna yüklemeye ça
lışıyorsunuz .ISaym Başbakan Yozgat'taki ko
nuşmasında «Bozuk olan düzeni işler hale ge
tirip ucuzluğu sağlayacağız» diyordu. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Gürsoy. 
RASİM GÜRSOY (Devamla) — Gerçi Sayın 

Başbakanın bu sözlerini Sayın Maliye Bakanı
nız burada yalanladı; ama.... 

IBAŞIKAN — Keseceğim konuşmanızı Sayın 
Gürsoy. Beni müşkül durumda bırakmayın lüt
fen. 

RAStM GÜRİSOY (Devamla) — Bitiyor Sa
yın Başkan. 

Şimdi Hükümete soruyorum: Peki sizin gö
reviniz nedir? 

BAŞKAN — Hayır, müddetiniz doldu efen
dim. Konuşmanızı keseceğim. 

RASÎM GÜRSOY (Devamla) — Niye bozuk 
düzeni tersine çevirip işler hale getirmezsiniz de, 
âczinizin mazeretini düzene yüklemeye devam 
edersiniz? (O. H. P. sıralarından gürültüler). 

(BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Gürsoy. 
Sayın Gürsoy, mikroıfonu kapattım efendim. 

RASİM GÜRSOY (.Devamla) — Müsaade 
ederseniz.. 

(BAŞKAN — Mikrofonu kapattım efendim. 
Lütfen... 

Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. (A. P. sıra-
rmdan alkışlar. 

VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı -

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Süleyman 
Arif Emre'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba

kanı İsmail Hakkı Birler'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Deniz Bay -
kaVm vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/195) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ismail Hakkı Birler'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Maliye Bakanı Doç. Dr. Deniz Bay-
kal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Baka
nı Fehim Adak'ın dönüşüne kadar, Ticaret Bakan
lığına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut özal'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/194) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Fehim Adak'ın dönüşüne kadar; Ticaret Bakan
lığına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. 
Korkut Özal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve 

Teknolopi Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönü
şüne kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kay-
ra'nm vekillik etmesinin uygun ggörülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/193) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nm ve
killik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bu suretle Cumhurtbaişkanlığının dört adet 

tezkeresi bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Avusturya Cumhurbaşkanı Franz Jo
nas'ın vefatı dolayısiyle Viyana'da yapılacak 
törene Hükümeti iemsilen Millet Meclisi Başka
nı Kemal Güven'in başkanlığında bir "heyetin ka
tılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/192) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avusturya Cumnurlbaşlkanı Franz Jonas'ın 

vefatı ddlayısııyle 29 Nisan 1974 tarihinde Viya-
nada yapılacak törene Hüıküm'eitimizi temsilen 
Millet Meclisi Başkanı Kemal Güven'in baş
kanlığında bir heyetin katılmaisı hakkında Dış
işleri Bakanlığından alınan 26 . 4 . 1974 tarih
li ve 340.499/915 sayılı yazının sureti ilişik ola
rak sunulımıştıur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alına
cak kararın gönderilmesini .saygiyle arz ede
rim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 26 . 4 . 1974 
Sayı : 340.449/915 

Konu : Avusturya Cumhurbaş
kanının olulara dolayısiyle Avus
turya'ya gidecek heyet Hk. 

Başbakanlığa 

Avusturya Cumlhurlbaşkanı Franz Jonas'ın 
vefatı dolayıisjyle 29 Nisan 1974 Paızartesi günü 
Viyana'da yapılacak törene Hükümetimki teım-
silen Sayın Millet Meclisi Başkanı Kemâl Güven 
Başkanlığında Devlet Bakanı Orhan Eyüıboğlu, 
Prioto'kol Genıel Müdürü Yalçın Kurtay, Millet 
Meclilsi Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Bülent 
Ekesan ve Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdü
rü Erol Özel'den kurulu bir heyetin katılması 
önıgiö rül'müştür. 

Heyet 28 Nisan 1974 Pazar günü sabahı ha-
relket edecek ve töreni oııüteakip 30 Nisan 1974 
Salı günü akşamı yurda dönecektir, 
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Sözü geçen tötfende Hükümetimizi temsilen 
yukarıdaki heyetin bulunması tensiplerine ikti
ran eylediği takdirde, gerekli Bakanlar Kurulu 
kararının istihsalini müsaadelerine arz ederim. 

Turan Güneş 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Avrupa \Konseyi lsti§arî Meclisi toplantılarına 
katılmak üzere siyasî parti gruplarınca aday ola
rak gösterilen asıl ve yedek üyelere dair liste. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyine gruplarca 
(seçilmiş bulunan arkadaşların listesini okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Av
rupa Konseyi İstişarî Meclisi Genel Kurul ve 
lkoım,iısyon toplantılarına katılmak üzere siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve 
yedek üyeler. 

Asıl üyeler : 

(Sayın Yılmaz Alpaslan (O. H. P. Tekirdağ 
Milletvekili), 

iSaym Ali Kökbudak (C. H. P. Konya Millet
vekili), 

iSayın Cemal Külâhlı (A. P. Bursa Milletve
kili), 

1. <— Muğla Milletvekili {Ahmet Buildanlı 
ve 9 arkadaşının, TRT Kurumunun izlediği 
yayın politikasının ve tarafsızlık iddialarının 
incelenerek alınacak tedbirleri saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 <ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Araştırma önengesihi okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Elkli olarak takdim ettiğim Meclis araştır

mam açılması hakkındaki talebimin Yüce Mecli
simizde okutulmasını ve gündeme alınmasını ri
ca ederim. 

(Saygılarımla. Muğla Milletvekili 
Ahmjet Buldanlı 

ve 9 arkadaşı 

Ancalk, bu cümleden olarak Anayasamızın 78 
nci maddesi uyarınca Başkanımızın geçici bir 
süre ile görevlendirilmesi, Yüce Meclilsimizin 
kararına bağlıdır. Bu sebeple gelmiş bulunan 
(tezkerenin bu 'bölümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

t İŞLER 

-Sayın Sabaibattin Adalı (A. P. Hatay Mil-
levekili), 

iSaym Turhan îleyzioğlu (C. G. P. Kayseri 
Milletvekili), 

,Saym Multlu Menderes ((D. P. Aydın Millet
vekili) , 

Yedek üyeler : 
Sayın Doğan Öztunç (C. H. P. İstanbul Mil

letvekili), 
'Sayın Melhmıet Özmen (O. H. P. Gaziantep 

Milletvekili), 
ıSayın Orhan Oğuz (A. P. Eskişehir Millet

vekili), 
iSaıym Orlıan Güncüoğlu (A. P. Zonguldak 

Milletvekili), 
ISayın Hasan Tosyalı (C. G. P. Kasta'monu 

Mille'fcvekili), 
ıSayın Necdet Bvliyaoğlu (D. P. Ankara Mil

letvekili), 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ıSon günlerde Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun takilbettiği yayın politikasının, 
TRT Kanununun tarafsızlık prensiplerine ta
ban taibana zıt bir seyir takibettiği, esefle mü
şahede edilmektedir. Başta sayın genel müdürün 
tayin tarzı olmak üzere, müessesede birtakım 
huzursuzlukların cereyan ettiği, usule ve teamü
le uymayan tasarruflarda bulunulduğu, TRT 
Kanununun yayın ilkeleri matlabı altındaki mad
delerine aykırı davranışlar içine girildiği ve 
TRT'nin 12 Mart öncesinin anarşi kundakçılığı 
yap/tığı devre döndürülmek istendiği görülmek
tedir. Bilhassa personel arasında görülen yarar 
ve dost kayırma, sol tandaslı kimselere her tür
lü yayın hizmetlerinde (Program hazırlama, 
mikrîofanda Ve ekranda görünme) kullanmak 

C) ÇEŞİT 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ : 
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suretiyle radyoyu ve televizyonu milletin değil, 
solcuların emrinde bir uydu haline getirme ha
zırlığı içine girildiği söylenmektedir. Bu cüm
leden olarak, radyoculuk ve haibeireilik ile di
ğer kollarda yetişmiş 5 yüıkıaö'k dereceli elema
nın başka yerlere tayinleri, veya işlerinden ay
rılmaya zorlanmaları bir yana, TRT'nin yayın
larında İsrarla taraf tutması, bir siyasî partinin 
sözcüleri imişçesine muhalif partilerin liderleri
ne ait konuşjma ve beyanları kısaltarak, mana
larını değiştirmek veya taJhrif edilmiş şekilde 
vermek'te İsrar edildiği bir realitedir. Bunun ya
nında radyonun dilinin, çetrefil bir hal aldığı, 
(bilhassa halber (bültenlerinde kullanılan dilin 
özel bir şive tarz içinde yabaneılaiştırıldığı, kı
sacası dilde ırkçı bir tutum içine girildiği or
tadaki bir hakikattir. Bu dille verilen haber ve 
tefsirleri Türlk Milletinin anlamadığı ancak dil 
kurumunun mükâfatlarına (Ödlül) mazhar kı
lınmış birtalki'm solcu yazar ve çizerlerden baş
ka kimseye hiltalbetmediği bilinmeJktedir. Bu hu
sus dahi TRT Kanununun birçok maddelerine 
aykırılık ihtiva etmektedir. Görülmektedir ki 
C. H. P., M. S. P. Koalisyonunun iki ayı dolduran 
bir zaman ölçüsü içinde Türkiye radyolarının ta
mamen iktidar sözcüsü bir neşir organı haline ge
tirmiştir. Aslında millete hais ve millî olması lâ-
ızittigelen radyomuz ile televizyon karaıerelarınm 

milletin katiyyen kaibul etmediği ve muayyen 
ıbir zümrenin adamı olmaktan öteye gidememiş 
sol tandanslı kişileri onore etm;ek için ekranlara. 
çıkarılmalktadır. Bilhassa slon günlerde «Erol 
Aksoy» adındaki bir kişinin takdimciliğini yap
tığı «Sanalt olayları» köşesinde münhasıran sol
cu yazar ve şairleri, büyüik bir iDina ile ve al
landıra ballandıra büyüik Türlk ozanı şeklinde 
reklamları yapılmaktadır. İlk önce bir açık otu
rumda; mizahçı bir solcu, arkasından bir başka 
solcu şair ve bunu da diğerleri taikilbetmekte-
dir. Bunun nerede duracağı bilinmemektedir. 
Yaikmda Büyüik Tıürk şairi adı altında Nâzım, 
Hikmet Varâeneskinin de ekranlarda boy ıgöste-
ıreceği hazırlığı sezilmelktedir! ,Bu ve bunun. gi
bi selbepter göistermektedir ki bugünkü TRT Ku
rumu huzursuzdur. Kurumun halihazır durumu
nu» tespit etmek ve millî bir kuruiluş haline gel
mesini sağlamak mafesadi ile; bu ktırum hakkın
da Anayasanın 88 nci maddösl uyarınca Meclis 
araştırması açılmasinı saygı ile arz ederiım. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı

na Grup Başkanvekili Miri Milletvekili M. Ne-
~bil \Oktay ile Van Milletvekili \Salih Yıldız'm; 

hayvancılığın geli§tirihnesini sağlamak -ve hay
vancılıkla [geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî servetlerimiz arasında, çok üstün bir yeri 

olduğu halde hayvancılık yılların ihmaline uğra
mıştır. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
nun servet kaynağını teşkil eden hayvancılığımız, 
'bütün uyarmalara rağmen bir çıkmazın içinde
dir. 

1. Genel olarak hayvan üreticisi hayvanına 
iç pazar bulamamakta ve malını değerlendirmek
te Ibüyük zorluk çekmektedir. İyi etütlere ve ger
çeklere dayanmadan, dış pazar imkânları da hay
van üreticisi i cin kapatılmıştır. Bu bakımlardan; 
evvelemirde pazarlamayı yani, müstahsilden (üre
ticiden) tüketiciye kadar olan ameliyeyi hallet
mek şarttır. Bugün üreticiden tüketiciye kadar 
hayvan (beş - altı el değiştirmektedir. Bunun so
nunda üreticiye yetişen değer % 40 tır. Yapılan 
hesaplara 'göre beş - altı el değiştirdiği için, en so
nunda üreticiye yetişen değer % 100 üzerinden 
% 40 tır. J>iğer ülkelerde ise üreticiye ulaşan de
ğer % 60 - 79 arasında 'bulunmaktadır. 

Hayvancılığa gerekli önemi vermenin zamanı 
gelip geçmektedir. Bugünkü haliyle dahi millî 
gelirimizin % 15,5 nu teşkil etmektedir. Hayvan
cılığımız Türkiye'nin 'gerçeklerine, ilmî kuralla
ra uygun olarak ele alındığı takdirde petrol ka
dar kıymetli ıbir tabiî servet kaynağı olacaktır. 

Hayvan sayısında, dünyada ön sıralarda yer 
aldığımız halde hayvan ürünlerinde ise tamamen 
bunun aksine en gerilerde sıra almaktayız. 

2. Hayvan neslini ıslah, yem problemi, hay
van ürünlerinin değer fiyatına satılması, hayvan
cılık konusunda öğretime önem verilmesi ve ibu 
sekltördefki kredi imkânlarının gerçekçi şekilde el© 
alınması halinde kısa sürede hayvancılığımız bü
yük mesafe kctcdeeektir. 
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3. Değişik ülkelerden bazı misaller vermek 
gerekirse; ibir kilogram kasaplık sığır eti değeri 
İle 7 -10 kilo arasında buğday, 7 - 10 k!lo ara
sında arpa, keza 7 - 1 1 kilo arasında yulaf, 7 - 1 2 
kilo 'arasında mısır, 9 - 1 1 kilo arasında kepek 
alınabildiği halde, bizde ise, 1 kilogram sığır 
etinin fiyatı ile ancak bu rakamların yarısı civa
rında 'bahsi geçen ürünler alınabilmektedir. Gö
rülüyor ki, yem .fiyatları çok yüksek olup, hayvan 
fiyatları ile yem fiyatları arasında büyük denge
sizlik vardır. Bu dengesizliğin giderilmesi şart
tı*. 

4. Hayvancılığın geliştirilin es: için bir taban 
fiyat politikasına da şiddetle ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan Et ve Balık Kurumu tesislerinin, kom
binaların bilhassa geliştirilmesi ve ihtiyaca kâfi 
hale 'getirilmesi İhmal ••edilmemelidir. Diğer önem
li bir tedbir olarak da park ve pazar yerleri kur
mak: 'gerekmektedir. Bu meyauda hayvancılığı
mızın teşviki ve gelişmesi için 1580 sayılı Ka
nunun-' 15 nci maddesinin, narh. ;le ilgili hükmü
nün değiştirilmesi şarttır. 

5. Nüfusumuz arttıkça önem kazanan bes
lenme problemimizin çözülmesi de hayvancılığın 
hızla gelişmesine bağlıdır. 

Hayvan ve hayvan ürünleri ihracı, Türkiye' 
nin iktisadî gelişmesinde başlıca engeli teşkil eden 
döviz kıtlığını azaltma yolunda önemli faydalar 
sağlayacaktır. Bugün Danimarka'nın ihracatının 
% 50 sini hayvancılık teşkil etmektedir, Fert ba

şına millî gelirden düşen hisse 18 bin liradır. 
Danimarka gibi bir ülkede ihracatın % 50 sini 
hayvancılık teşkil ettikten sonra, Türkiye gibi bir 
ülkenin bu Sektörden gereği gibi istifade edeme
mesi maalesef acı bir gerçektir. 

Çeşitli ülkelerde hayvancılık gelirlerinin ta
rım gelirleri içindeki yeri % 60 ilâ % 85 arasın
da değiştiği halde, Türkiye'de bu oran % 34 ilâ 
% 35 tir. Keza bu ülkelerde bir sığırın 200 ilâ 
250 kilo et verirken bizde 85 ilâ 90 kilo vermek
tedir. Birçok yönleri ile bu misalleri çoğaltma 
mümkündür. 

Türkiye hayvancılığının bugünkü haline, 'ge
leceğine ışık tutmak; hayvancılı'ida geçinen yurt 
bölgelerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanunî ve 'idarî ted
birleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi 'gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sını saygılarımla arz ve 'teklif ederim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu Adına 
Van Milletvekili 

•Salih Yıldız 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkan vekili 
Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

BAŞKAN —' Her iki araştırma önergesi de 
gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde ön-
görüşülmesi yapılacaktır. 

D) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ: 

1. — Danışma Kurulunun, gündemin «Kanun 
tasarı ve teklifleriyle komisııonlardan gelen diğer 
işler» kısmında yer alan tasarı ve tekliflerin gün
demdeki diğer bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önergesi 

No : 11 
Bugünkü gündemin kanun tasarı ve teklif

leriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında 
yer alan tasarı ve tekliflerin gündemdeki diğer 
bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesinin 
Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

A. P. Grupu 
Başkan vekili 

Naihit Menteşe 
M. S. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hasan Aksay 

Rasim Hancıoğlu 
M. Meclisi Baişkam Y. 

C H. P. Grupu 
Başkanvekili 
Necdet Uğur 

C. G. P. Grupu 
Balkan vekili 
Nebil Oktay 

D. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüce Meclisin aldığı karar gereğince kanun
ların görüşülmesine başlıyoruz. 
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V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ucu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 15) 

BAŞKAN —• Sayın Hükümet ve Komisyon?.. 
Yok. 'Tasarının görüşülmesini geçiyoruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'' 
in, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/106; C. Senatosu: 2/70) (M. Mecli
si S. Sayısı: 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 330) (1) 

BAŞKAN — Hükümet?.. Burada Komis
yon lütfen yerini alsın. 

Hükümet adına Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Melih. Ezgü'nün salâhiyet belgesi burada
dır. 

Komisyon raporunu dkutuyurum. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve 

Plan Komisyonu raporu okundu.) 
'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca kabul 

edilen ve Bütçe Plan Komisyon unca ela 'benimse
nen metni okutuyorum. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
ve bir geçici madde eklenmeline dair Kanun 

iMadde 2. —- 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna aşağıdaki geçici 6 ncı m atide eklenmiştir: 

Geçici Madde 6. — 1973 yılı Devlet yardımı, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa, hu kanunun 
1 nci maddesi ile getirilen 74 neti maddesine ve 
aşağıdaki esaslara göre, 1974 malî yılı Genel Büt
çe Kanununun yürürlüğe girmesini takiheden 10 
gün içinde yapılır. 

1973 analı yılı Genel Bütçe Kanununun (B) 
cetveline göre hesaibolunacalk Devlet yardımının 
1 Mart 1973 - 14 Ekim 1973 devresini -kapsayan 
miktarı; hu miktardan Anayas.ıınn geçici 22 nci 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı 27 . 2 . 1974 tarih
li 46 ncı Birleşim, 9'a 1 nci ek S. Sayılı basma
yazı bu Birleşim tutanak dergisinin sonuna ekli
dir. 

maddesine göre Devlet yardımı yapılması gere
ken siyasî partilere, bu kanuna göre Devlet yar
dımına hak kazanan en az oy w alınış siyasî par
tiye yapılacak oran ve miktarda yardım ayrıl
dıktan sonra, 12 Ekim 1969 seçim sonuçları esas 
alınmak suretiyle siyasî partiler arasında dağı
tılın 

İkinci fıkra hükümlerine göre dağıtılan Dev
let yardımından arta kalan miktarın siyasî par
tiler arasında dağılımı, 14 Ekim 1973 seçim so
nuçlan esas olmak üzere yapılı". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Komisyonumuzca da 'benimsenen bu 'maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bu suretle teklif kanunlaşmıştır. 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin ve 
4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılması
na dair kanun teklifi hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu raporu (M. Meclisi: 2/4; 
C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. Sayısı: 27; 
C. Senatosu S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN —• Gündemin 3 ncü maddesinde 
yazılı kanun teklifinin görüşülmesine geçiyoruz. 
Hükümet ve Komisyonun lütfen yerlerini alma
larını rica ediyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresini 
okutuyorum : 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
okundu.) 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 27 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifi 

•Madde 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bulunan 1 nei maddesiyle ay
nı kanunun 27 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde meslek 
ve sanatlarını icraya 'kanunen salahiyetli olupta 
meslekî faaliyette bulunan sivil veya asker yük- ! 
•sek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis ve Mi
marları içinde toplayan (Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği) kurulur. 

Birlik, tüzelkişiliğe salhip, kamu kurumu nite
liğinde (bir meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek üze

re Yozgat Milletvekili Sayın Ünsüri. Yok. Mad
de üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 

1 nei madde Komisyonumuzca benimsenmiş
tir. Komisyonun da benimsediği 1 nei maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul et
meyenler... Kabul 'edilmiştir. Bu madde kesin
leşmiştir. 

27 nei maddeyi okutuyorum 
Madde 27. —• 26 ncı maddede yazılı cezalara 

karşı tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
ve oda idare (heyeti yoluyle, Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar katileşme-
dlkçe tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. ' 
Yok. Komisyonumuzca da ibenimsenen 27 nei 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve madde 
kesinleşmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, çerçeve 1 nei maddeyi 
okutup oylatacağım. 

(Çerçeve 1 nei madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu madde de Komisyonumuzca 

benimsenmiştir. Komisyonumuzca da benimse
nen bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
ve Ibu madde de kesinleşmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sayılı 

Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bi^ fıkra eklenmiş
tir. I 

Birliğin .maksat ve 'gayeleri şunlardır : 
a) Mühendis ve mimarları ihtisas kollarına 

ayırmak ve her kol için bir oda tesis etmek, 
Merkezde İdare Heyeti, Haysiyet Divanı ve 

murakıplar gibi vazifelilere yetecek kadar üyesi 
bulunmayan odanın merkezini umumî heyetin 
tespit ve tayin edeceği yerde açmak, bu suretle 
aynı ihtisasa mensup meslek 'mensuplarını bir 
odanın bünyesinde toplamak, 

b) Mesleğin inkişafı, meslek mensuplarının 
hak ve salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördü
ğü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, 

c)1 Meslek ve menfaatleri ile ilgili işlerde; 
resmî makamlarla temas ederek gerekli yardım 
ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bilcümle 
mevzuatı, normları, incelemek ve bunlar baklan
da düşüncelerini ilgililere bildirmek, 

d) Kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyaset
le uğraşmazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Bu madde Komisyonumuzca benimsenme
miştir. Benimsememe 'hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
nimsememe (hususu kabul edilmiştir. Madde Kar
ma Komisyona gidecektir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nei mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu kanunla belirtilen nitelikleri taşıyanların 
en geç 30 gün içinde ilgili odalara kayıtları ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö-z isteyen?... 
Yok. Bu madde Komisyonumuzca benimsenme
miştir. Komisyonumuzun benimsememe hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Benimsememe hususu kabul edil
miştir. Madde benimsenmemiştir, Kanma Komis
yona gidecektir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 

. madde eklenmiştir : 
Ek Madde : 6235 sayılı Kanunun 32 nei mad

desinin (c) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Benimsememe kararını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, benimsenmemiştir. Karma Komisyona gi
decektir. 
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Madde 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 nen 
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tı?. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Bu madd.4. Komisyon um uzca benimsenmiştir. 
Benimseme kararını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka.Uıl edilmiş, mad
de 5 kesinleşmiştir. 

Madde 6. —• Bu kanun'yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Komisyonun benimseme kararını oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiş, (madde 6 kesinieşmişür. 

Sayın arkadaşlar, (benimsenmeyen maddeler 
hakkında İçtüzüğümüzün 24 ncü 'maddesi gere
ğince, Senato Başkanlığı ile yapılacak görüşme
lerden sonra Karma Komisyonun teşkil tarzı ka
rara bağlanacak ve bu suretle bu maddeler Kar
ma Komisyonda görüşülecektir. 

4. — Adana Milletvekili Osman (Jıtınk ile 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkada--
sının, Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/115, 
2/118) (S. Sayısı : 28) (1) 

BAŞKAN — -1 neti sırada yor alan kanun 
t eklifine geçiyoruz, 

Sayın Hükümet... Hükümeti temsilen sayın 
yetkili burada, 

'Sayın Komisyon?.,. Burada. 
Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is

teyen?.. 
Grup adına Sayın Osman Çıtırık, buyurun 

efendim. 
0. H. P. GRÖBU ADINA OSMAN ÇITIRIK 

(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra yarım asra yaklaşan bir zaman geçmiş obua
sına rağmen, Medenî Kanunun evlenmeye ve 
nesebe ilişkin hükümlerinin hâlâ yerleşmemiş 

(1) 28 S. Say ıh basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

bulunması, medenî bir toplum olan Türk Mil
leti için bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Ancak 
tescil edilmeyen birleşmelerden doğan çocukla
rın Medenî Kanunun bu hükümlerini ihlâlde 
bir kusurları bulunmamaktadır. Bir kusuru bu
lunmayan bu çocukların ise, bu tarz evlilikten 
en, çok mağdur olan kişiler oldukları da bir ger
çektir. Halk arasında ar kanunu olarak isimlen
dirilen bu tarz tescil kanunları çıkmadığı tak
dirde, bu çocuklar babaları tarafından tanınma
dıkça veya yargıç tarafından babalığa hüküm 
verilmedikçe, babalar hanesine kayıt edilebilme 
olanakları bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, bu halde dahi bu çocuklar diğer 
kardeşlerine tanınan hisselerin yarısı nispetinde 
mirastan istifade edebilmektedirler (Medenî 
Kanun : 443/2). 

Bu hal ise, çocuğun hukukuna büyük ölçü
de etkili bulunmaktadır. Babaları tarafından 
tanınmayan veya yargıç tarafından babalığa hü
küm, verilmeyen hallerde ise, bu çocuklar anala
rı hanelerine kaydedilmekte; babaları hanele
rine de «Taş», «Kaya» gibi isimler yazılmakta
dır. Aıı'cak, bu gibi çocuklar babasız olmanın 
üzüntüsünü her zaman yüreklerinde hissetmekte 
ve doğuştan topluma karşı küskün bir şekilde ye
tişmektedirler. 

Medenî Kanunun evlenmeye ilişkin hüküm
lerinin yerleşmemesinde büyük etkenlerden bir 
tanesi, zina halinde açılmış bulunan boşanma 
davasının af halinde ortadan kalkması ve bu ka
bil zinaya dayanarak açılan boşanma davalarının 
•bir zamanla sınırlı olarak açılabilmişidir (Mede
nî Yasanın 129/2 - a ve b fıkraları). 

Ayrica, Türk Ceza Kanununun 443 ncü mad
desinin ise, zina halinde cezaî takibat icrasının 
taraflardan bir tanesinin nrüraeaatma vabeste 
kılmış bulunması ve keza, davadan vazgeçme
nin hükümden sonra da mümkün bulunması,, 
Medenî Kanunun evlenmeye ilişkin hükümlerinin 
yerleşmesine mani olduğu kanısındayız. 

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak bu teklifi benimsiyoruz ve müspet oy ve
receğimizi arz ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık. 
Tümü hakkında başka söz isteyen sayın üye?.. 
Şalhsı adına Sayın Talât Oğuz, buyurun. 
Konuşmanız 10 dakika ile sınırlıdır Sayın 

Oğuz. 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun teklifinin Millet Meclisi Başkan
lığı tarafından Adliye Komisyonuna İçtüzük 
hükümlerine muhalif bir şekilde intikal ettiril
diği kanısındayım. 

Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki tek
liflerin, evvelemirde bugüne kadar teessüs eden 
siyasî teamül ve hukukî teamül ica'bı olarak İç
işleri Komisyonuna havale edilerek görüşülmesi 
gerektiği halde, Millet Meclisi Başkanlığı tara
fından Adliye Komisyonuna havale edilerek gö
rüşülmesi ve Genel Kurula intikali, kanıma ^'6-
re, bugüne kadar alışılan, teessüs eden siyasî te
amüle aykırı olduğu gibi, hukukî teamüllere de 
aykırı bulunmaktadır. 

Adliye Komisyonunda görüşülmesi gereken 
hususların gerek yasalarda ve gerek İçtüzük hü
kümlerinde yerleri bellidir ve tayin edilmiştir. 
Bugün ortada, aleyhlerine, mahkemelere ve adlî 
mercilere intikal eden bir dava, verilen bir ceza 
ortada yoktur ki Adliye Komisyonu olarak bun
ları affedelim ve bunların cezasını ortadan kal
dıralım. Bu tamamen nüfusa taalluk eden, nü
fus işleriyle ilgili, nüfus idareleri tarafından ya
pılması gereken, daha doğrusu nüfus müdürle
rinin, nüfus idarelerinin bağlı olduğu İçişleri 
Bakanlığı, dolayısıyle Meclis adına vazife gö
ren İçişleri Komisyonu tarafından yapılması, 
karara bağlanması ve müzakere açılması gere
ken bir konudur. Ortada bir yanlışlık mevcut
tur. Ben, bu teklifin İçişleri Komisyonunda gö
rüşülmesi için bir önergeyi Sayın Başkanlık Di
vanına takdim etmiş bulunacağım. Bu önerimin 
kabul edilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Şener Bat

tal. Şahsınız adına m,ı efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şahsım adına. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 

Başkan, muhterem, milletvekilleri; 
Tescil edilmeyen birleşmelerden doğan ço

cukların cezasız tes'eili mevzuundaki kanun tek
lifi, daha evvelki tatbikatlar gözönüne alınarak 
huzurumuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bendeniz, bu kanun teklifi ile ilgili meseleleri, 
şimdiye kadarki tatbikatta maihzurlannı düşün-
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meden ele almanın rahatsızlığını duymaktayım. 
'Zira, miras hukuku yönünden ve evlilik dışı 
birleşmelerden doğan çocukların evlilik birliği
ni zedeleyici yönleri bakımmdan meselenin üze
rinde durmak gerekir. Bunların tescili mevzu
unda elbette bir karara varmak durumundayız; 
ancak evlilik devam ettiği sürece meşru evlilik 
birliğinin zevcesi durumunda olan kadının bir 
diğer kadından olan çocuğu; evlilik birliği adı
na değil de, diğer kadınla kocasının birleşmesin
den olan çocuğun tesciline müsaade vermesi hu
susunu da ayrıca medenî hukuk sistemi bakımın
dan zaruri görmekteyim. 

Bu bakımdan muhterem, arkadaşlarım, bu en
dişelerimi arz. etmiş oluyorum. Bu endişelerimin 
ışığında meselenin ve maddelerin görüşülmesin
de teyakkuz rica etmekteyim. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Buyurun. Sayın Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
İçişleri Kom,isyonu Başkanı olarak arzı ma

lumat edeceğim. 
Teamül odur ki, evlilik dışı birleşimlerden 

doğan çocukların tescili konusu; nüfus idarele
rine ve nüfus kütüklerindeki bir işleme taallûk 
eden bir durumdur. 

Şimdiye kadar yapılan tatbikatta da bu çe
şit kanunlar İçişleri Komisyonunda tezekkür 
edilmiş, orada incelenmiş ve Yüce Meclise sev-
kedilmiştir. 

Konu; Nüfus Kanunu ve tatbikatını gerek
tiren bir konu olması dolayısıyle doğrudan doğ
ruya İçişleri Bakanlığının da görev alanına gi
ren bir konudur. 

Bu itibarla, benden evvel söz almış bulunan 
Sayın Talât Oğuz'a da bilhassa uyarısından do
layı teşekkür ederim; aynı konuda söz almak 
üzere idim, aynı noktaya iltihak ediyorum, ko
nunun Komisyonumuzda in'celenrnesi lüzumunda 
ben de İsrar ediyorum. 

Daha evvel bu konuda değerli hizmetleri 
geçmiş bulunan Adalet Komisyonuna da konu
yu olgunlaştırdığı için teşekkür eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bal
oğlu. 

Tümü üzerinde Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Köylüoğkı, buyurun. 
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A. P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 
KÖYLÜOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
•arkadaşlar, kepinizi saygı ile selâmlarım. 

Sayın Çıtırık arkadaşımın verdiği teklife biz 
de katılıyoruz. Türk toplumunun çeşitli kısım
larında bazı sebepler dolayısıyle dinî nikâh ya
pılmakta ve medenî nikâha yanaşılmamaktadır. 
Bu birlegm,eler sonunda doğan çocuklar, Sayın 
Çıtırık'm anlattığı gibi, hak bakımından mağ
dur 'olmaktadır. 

Bu sebepten, ara - sıra çıkarılan bu kanun
larla («af kanunları» diyorlar bunlara halk ara
sında), bu çocukların baibaları adına da yazılma
ları yerinde bir konudur. Bu teklifi biz de des
tekliyoruz ve katılıyoruz. 

Bu kanunların çıkarılması sosyal bir zarure
te cevap vermektedir. Bu kanunların çıkarılma
sı ihtiyaçtan doğmaktadır. Örf ve âde'tlerimiz 
sonu bu kabil evlenmelerden olan bu çocuklar 
toplum içerisinde babasız gözükme gibi bir ma
nevî eziklik içerisinde kalmaktadır. Bunun için 
bu 'kanunların çıkarılması lâzımdır ve zaruri
dir. Hattâ geçenlerde bana, «Hâlâ bu kanun 
çıkmadı, neden çıkmıyor?» diye soranlar olmuş
tur. Ben de bu kanun teklifini Komisyonda gör
dükten sonra memnun oldum. 

Daha fazla konuşmayacağım, arkadaşımın 
kanun teklifindeki nedenlere Adalet Partisi Gru-
pu olarak katılıyoruz. Bu teklife müspet oy ve
rilmesini arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Köylü-
oğlu. 

Tümü üzerinde grup adına başka söz istet-
yen?.. Yok. 

Sayın Talât Oğuz'un önergesi 5 imzalı olma-
dikıça nazara alamayacağım, ama hemen gelirse 
bekleyeceğim... («Geliyor, geliyor» sesleri.) 

ıSaym Talât Oğuz ve beşten fazla arkadaşı
nın, teklifin İçişleri Komisyonunda görüşülmesi 
'hususundaki önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 

doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nun teklifinin, teklifin mahiyet ve muhtevası 
olarak İçişleri Komisyonunda görüşülmesi ge
rekmektedir. 

Teklifin İçişleri Komisyonunda görüşülmesi 
için, teklifin iadesini arz ve teklif ederiz. 

Mardin Adana 
Talât Oğuz Battal Koksal 

İçel Kayseri 
Hikmet Baloğlu Meıbmet Altmışyedioğlu 

İçiş]eri1 Komisyonu Bşk. 
Giresun Kırklareli 

Mustafa Kemali Çilesiz Tankut Akalın 

BAŞKAN — ıSaym arkadaşiaırım, komisyona 
havale ile ilgili olarak İçtüzüğümüzün 74 ncü 
maddesiinin sondan bir evvelki ve son fıkrası 
şöyledir : 

«Başkan, gelen tasarıları (taibiî, bu arada 
teklifleri) ilgili 'komisyonlara doğrudan 'doğru
ya ılı avale eder ve bunu Tutanak Derlgisine ve 
ilân tahtasına yazdırır. Bu havaleye b'ir millet
vekili itiraz etmek isteme oturumun başında 
'söz alır.» 

Yeni İiçitüzüğümıüze göre ilk defa böyle bir 
durum doğmaktadır. Bu hususta Yüce Heyeti
nizin halk emi iğine başvuracağım. Sayın Komis
yon Başkanı, İm hususta önce sizin fikrinizi ala
yım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YAL
ÇIN OĞUZ (Sinop) — Rfendiımı, biz Komisyon 
'olarak bu kanunun, Medenî Kanunun nesep h ti
klimi eriyle ilgili bir değişiklik getirdiği ve ne
seple ilgili hükümler getirnıesi b akımın dan 
Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerektiği 
kanısındayız. Ancak, konunun İçişleri Komis
yonuna götürülmesi Yüce Meclisin takdirine 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Talât Oğuz ve arkadaşlarının okunan 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kaıbnl eden
ler Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilimiş-
ti'i". Böylece, teklif gündemden çıkarılarak İçiş
leri Komisyonuna gönderilecektir. 

5. — Millet Meclisi ve C. Senatosu İdareci 
Üyelerinin, T. B. M. M. eski üyeleri hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/91) (S. Sayısı : 29) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon!.. 
Anayasa Komisyonu yok. Bu maddeyi geçi

yoruz. 
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IV. . BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

C) ÇEŞİTLİ İSLER (Devam) 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan 
Millet Meclisi Başkanı Sahibzade Faruk Ali 
Başkanlığındaki Pakistan Parlamento JI en etine 
Başkan tarafından «Hoş geldiniz» denilmesi, 

BAŞKAN — Sayın milletveOdlIleri, 

Dost ve Kardeş Pakistan Millet Meclisi Baş-= 
kanı Ekselans Sahibzade Faruk Ali riyasetin* 
de'ki Pakistan Parlamento Heyeti, şu anda Mec
lisimize teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Kendi
lerine. Millet Meclisi adına hoş gelldiniz .demekle 
şeref duyarım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Defanı) 

it _ 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu rapora (1/47) (S. Sayısı : 
15) (1) (Devam) 

BAŞKAıN — 1 nci maddedeki kanun tasa
rısına tekrar dönüyoruz. 

Komisyon hazır. Hükümeti temsilen 'Millî 
Savunma Bakanlığı Kanunlar Daire Başkamı 
«Hâkini Albay Slaym Muzaffer Başkaynak 'bura
dalar, yetki belgesini vermişlerdir. 

Millî . Savunma Komisyonunun raporunu 
okutuyorum. 

t (Millî Savunma Komisyonunun raporu 
okundu )ı 

BAŞKAN — Komisyon raporunu dinledi
niz. 

'Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi 
Grupu «adına Sayın Ali Şevki Erek, buyurun 
efendim. 

A. P. GKUPU ADINA ALİ ŞEVKİ IAIEK 
(Tokat) — Sayın Başikan, sayın milletvekil
leri ; 

,211 Haziran 1927 tarihli ve MM sayılı As
kerlik Kanununun 50 ncu -ımaddesinin değişti
rilmesi hakkında Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunan kanun tasarısının tümü üzerinde1 Ada
let Partisi Grupunuın görüşlerini arz edece
ğim. 

.'ScMk edilen kanun tasarısı, eskisiyle" muka
yese edildiğinde, umumî seferberlik halinde. 
seferberliğin ilânından itibaren askerlik şube
lerinde hazır bulunma müddeti olan yirmi dört 
saati altı saate indirmektedir. 

(Not) ' (1) 15 S. Saydı basmayazı tutanağın 
sonuna ehlidir. 

Bize göre bu kanun değişikliğine iki yönde 
zaruret huilunmaktadır. Bu zaruretlerden 'bir 
tanesi, 20 nci asrın savaş ihtimalleri karşısın
da, askerlik şubelerinde bulunma, müddetinin 
yirmi dört saat olmasının savaşın başlama ve 
•'bitme anında millet menfataini ve millet istik-
Ibailini zedeleyici bir yöne sürükleme ihtimalim
den ibarettir. 20 nci asrın savaşlarının gidişat] 
itibariyle, bir seferberlik ilânı halinde çağırı
lan vatandaşımızın yirmklört saat zarfımda 
değil, ilgili askerdik şubesine altı saat zarfında 
hazır bulunması bir zarurettir. Evvelemirde bu 
yönden kanunun kabulü gerekir kanaatinde
yiz. 

(Diğer taraftan, 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 14 ncü 
maddesinde de bu müddet kırksekiz saat iken. 
bundan evvelki yasama döneminde yapılan 'bir 
değişiklikle altı saate indirilmiş bulunmakta
dır. MıM sayılı Askerlik Kanununun değişti
receğimiz 59 ncu maddesiyle yapılacak bu tadi-» 
lât, aynı zamanda 1076 sayılı Kanundaki hü
kümlerle de paralelliği sağlamakta, mevzuat
taki tekanuzu, diğer Ibir deyimle çelişkiyi -orta
dan kaldı rm aktadır. 

Adalet Partisi Grupu olarak 21 Haziran 1927 
tarihli ve MİM. sayılı Askerlik Kanununun 50/ 
ncu maddesinin değiştirilmesine, bu cümleden 
olarak genel, şefeHb enlik halinde, ilan tarihin
den itibaren altı saat zarfında ilgili askerlik 
şubesinde hazır bulunmasını öngüren kanun ta
sarısını olumlu bulduğumuzu ve olumlu yönde 
oy kullanacağımızı Yüce Heyetinize grupum 
adına saygı ile arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erek. 
'Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın arka

daşımız 1. Yok. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kalbuil edenler... Kabul etırmeyen-
iler... Kabul edilmiştir., 

il nei maddeyi okutuyorum. 

2)1 Haziran 19127 tarihli ve 11,1.1. sayılı Askerlik 
Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

(Madde 1. — 21 Haizran 1927 tarihli ve 11)11 
sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

Madde 59. — Yedek erbaş ve erlerden ge
nel sefenberllikte celp ve davet olunanlar, .bu
lundukları köy ve ımahall elerde çağrılma, için 
yaıpılaıcak ilân saaıtinden başlayarak en çok 
altı saat içinde yolla çıkmaya köy ve nıaıhallıe'le-
rinin şube ımıerkezine olan uzaklığına göre şu
be merkezinde /bulunmaya mecburdurlar. 

Yaibancı memleketlerde bulun anlar bulun
dukları yerin elçilik veya 'kon'solosluk'larınca 
gazetelerle ilân yolııyle çağrılırlar. Bu çağrıda 
elçilik ve konsolosluklar diğer yayın organla
rından da faydalanalbilirler. Bu çağrı üzerine 
yükümlüler pasaportlarını almak amacıyle ge- .. 
cikmeksizin altı saat içinde yola çıkarak bulun
dukları yerin .elçilik veya konsolosluklarına, 
olan uzaklığına göre anılan temsilciliklerde bu
lunmak zorundadırlar. 

Bu süreden sonra şuıbe merkezine veya eil-
çili'k ve konsolosluklara gelenler bakaya sayılır. 

Erbaş ve erlerin eğitim; ve manevra için eel-ı 
bi, muvazzaf erbaş ve erler gibi yapılır. Dahilî 
asayiş için celpleri seferberlik hükümlerine ta
bidir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler.., Kaibul edilmiş
tir. 

2 nei ımıaddeyi takdim ediyorum efendimi. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihimde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde, üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum., Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir 

.3 ncü maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.,. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..,. Kabul etmeyenler..., Kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
ısunuyorum. Kaibul edenler..,. Kaibul etmeyen
ler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. Mem
leketimiz için hayırlı olsun. 

m VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

ÜŞMELER 

ıSayrn Hükümet?.. Buradalar. 
Araştırma önergesini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gilbi Karadeniz Bölgesinin büyük 

'bir kısmını kapsayan arazi üzerinde yaşayan 
halk sadece fındık üretimi i ile geçinmektedir. 

Fındık üreticilerinin çoğunluğu Fındık Ta
rım Kooperatiflerine bağlıdır. 

Fındık Tarım Kooperatiflerinin birleşımesin-
den meydana gelen Fislto Birliğin görevi ise, 
üreticiden fındığın alımından dış piyasalara 
ihracına kadar olan işleri bir düzen içerisinde 
yürütmek ve memleketimizin önemli bir ihraç 
ürünü olan fındığın değerlendirilmesini, sağla
mak ve böylece fımdılk tarımı ile geçinen ve sa
yıları milyonları bulan köylü ve kasaibalı yurt-

VI. - GENÎSORU, GENEL GÖRÜŞ! 

A). ÖN GÖL 

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

iBAŞKAN — iSayııı arkadaşlarımız, günde-
imimizin diğer maddelerine geçiyoruz. Günde-
imimize göre, «Fındık randımanının ve Fisko-
ibirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve 
üretici haklarının korunması için gerekli ted-
(birilerin alınması» konusunda bir Meclis Araş
tırmasının yapılıp yapılmamasına dair önerge
nin görüşülmesine geçiyoruz. 



M. Mledlisi B : 69 

taşların kalkınması amacına yönelmiş bir prog
ramı uygulamaktır. 

Bundan başka, fındık üreticilerinin, .mem
leketin ekonomik durumuna göre haklarını ala
bilmeleri yönünden hükümetlerde fiyat politi
kası yürütmekte ve piyasa durumlarına göre 
talban fiyatları tespit etmelide beraıbcr, Fisko-
Ibirliği finanse ederek halki'n fındıklarının de
ğer fiyatîla. alınmasını: sağlamaktadırlar. 

[Bütün bu gayretler, üreticilerin gereği gibi 
faydalanmalarını, geçinebilmelerini, insanca 
bir hayat düzeyine ulaşalbilmielermi sağlamak 
amacına yönelmiş ve sosyal Devlet anlayışına 
uygun gayretleridir. 

Bilhassa son zamanlarda tanımsal ürünlerle 
geçinen köylünün kalkınmasını sağlamakta 
kooperatifçiliğin sıon derece etkili olacağını dü
şünen Koalisyon Hükümeti programında bu ko
nuya büyük ehemmiyet vermiş ve tarım, üreti
cilerinin, kalkınmalarım' engelleyen nedenlerin 
ancak kooperatifi eşmelk yolu ile kaldırılabilece
ğine inanarak kooperatifçiliğin memleketin her 
tarafına yayılmasını sağlayacak tedbirler içine 
girmiş ve bu amaçlarda Köy İşleri Başkanlığını, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı haline 
getirmiştir. 

Ne var ki, kuruluşundan bu güne kadar 35 
yıil geçen, Fisko'birflik son zamanlarda, kendi ka
zanç ve menfaatlerinin ötesinde bir düşünceye 
sahip olmayan kimselerin eline düşmüş ve ama
cının dışma, çıkarılmış durumdadır. 

Üreticilerden fındıklarınım alınması sıracın
da yapılan randıman tespitlerinde, randımanı 
düşük fındık sahiplerinin fındık!arının randı
manlarının ne şekilde yükseltildiğini, fındıkla
rı yüksek randımanlı olanların fındıklarının 
randımanının nasıl düşürüldüğünü ve hakları
nın ne şekilde heder edildiğinin, bu konulara 
taallûk eden iltimas ve suiistimali metotlarının 
neler olduğunu, idare edenlerin yakınlarının, 
dostlarının ne sufet'le kayırıldığım, kredilerin 
verilmesindeki haksızlıklar ve kayırmaların ni
teliklerini, fmdılk yetiştiren bölgelerde bilme
yen hemen yok gibidir. 

Diğer taraftan ihracat hususundaki k ifa ye t -
sizlikler ve kasıtlı . davranışların memlekete-
dolayısı ile üreticelere ne kadar zararlı olduğu-
da dillere destan olmuş utandırıcı hallerden
dir. 
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Fiskolbirligin bütün bu hastalıklardan, fena
lıklardan arınmasını sağlamak, Hükümetin ar-; 
zu ettiği ve Halk yararına büyük faydalar um
duğu yeni kooperatiflerin kurulmasında da 
dikkate alınacak önemli bir konudur. 

Anayasanın 88. ve İçtüzüğün 10Î2. nci mad
deleri gereğince Fiskobirlik örgütünün bütün 
faaliyetlerini kapsayan bir Meclis araştırması 
yapılmasını arz ve teklif ederim., 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

(BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
ruz. 

İlk söz, Hükümet adına, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı Sayın Mustafa Ok'undur; 
buyurun efendilin. 

KÖY İŞLERİ VB KOOPERATİFLER BA
KANI MUSTAFA OK (Manisa)' — Sayın Baş
kan, sayın .mili et vekilleri; 

Meclis araştırması önergesinde de belirtil
miş olduğu üzere, hükümetimiz kooperatifleş-
ım.eye büyük önem vermektedir. Kırsal .alanlar
daki gerçek kalkınmanın, anca;k kooperatifçi
lik ile mümkün olacağı ciddî kanısını taşıyoruz. 
Ancak:, kooperatiflerin başarılı bir şekilde ça
lışa/bilmesi için, denetlenmesi şarttır. Denetlen
meyen kooperatif, kısa sürede maksadının dışı
na çıkar ve kendisinden umulan faydayı ver
mez. 

Bu yönü ile Fiskobirliğiu de denetlenmesi, 
özellikle Yüce Meclisçe denetlenmesi arzu ediil-
ımektedir. Önergede ayrıca, FRİNTAŞ'ın da de
netlenme çerçevesi içine alınması özellikle be
lirtilmiştir. Bir anonim şirket tarzında kurul
muş olan FRİNTAŞ hakkında birçok şeyler bi
zim de kulağımıza gelmektedir. Binaenaleyh, 
'bir Meclis araştırması ile gerçeklerin ortaya 
çıkmasında fayda görmekteyiz. 

ıMeelis araştırması önergesinin kaibulünü Yü
ce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

(Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUÎSTAFA KEMAL ÇİLEİSİZ (Giresun) — 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim; size 
en son olarak söz Vereceğim. 
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..Mfendim, gruplar adına söz istem sıraisıua 
göre Adalet Partisi Grıılbu adına Ordu Millet
vekili Bayın Kemal Şenısoy; buyurun efendini. 

.KEMAL ŞENTSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
ilk sözün önerge sahibinin olması iktiza etmez 
mi? 

BAŞKAN — Hayır e fendini; İçtüzüğün 100 
neü madde... 

KEMAL ŞE'NSOY (Ordu) — Efendim, 
önerge sahibi konuştuktan sonra (konuşsak daha 
iyi olmaz mı! 

BAŞKAN — Hayır efendim. İçtüzükteki ya
zılı sıraya göre bu şekilde cereyan edecektir. 

(Buyurun 'Sayın Şcnsoy. 

A. P. GRLBU ADİNA KEMAL ŞCNSOY 
(Ordu) — Sayın Başkan, sayın .milletvekil

leri; 
G-iresuu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 

Çilesiz ve dokuz arkadaşının «Kındık' randıman
ları ve Fiskobirlik yönetimi ile İlgili aksaklık 
ve yolsuzlukla.!-m tespiti» aımaeıyle ibir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi haîkkında, 
Adalet Partisi Grupnnun. görüş ve düşüncele
rini arz etmek üzere ydiksek huzurlarımızda bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarını, lüslkobirlik, 28:14 sa
lı Kanımla kurularak faaliyeti!e bulunan bir 
Tarum Satış Kooperatifleri Birliğidir. Bu bir
lik, fındığın p az arlanmasında en müessir rolü 
oynadığı gibi, fındık müstahsilini koruyan ye
gâne teşekküldür. Karatenizin doğusunda Fın
dıklı'dan, batısında Karasu'ya kadar uzanan 
sahada 35'ten fazla findik tarım kooperatifinin 
birleşmesiyle teşekkül etmiştir. 3 milyona yak
laşan müstahsilin tek ürünü olan fınıdıik üzerin
de, hükümetlerin destekleme alımları politika
sını yürüteın bu birlik, 75 biniden fazla müstah
silin ortak mıüessesesiıdiir. 

Anamukavele'si; Ziraat Baükası Umum Mü
dürlüğünce hazırlanan, Bakanlar Kurulu tara
fından tasdik olunan ve Genel Kongrece tas
vip edilen, özel yapıya sahip bir (belgedir. 
26.1.1974 tarihinde Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının kurulması üzerine, Bakanlığın 
Teşkilâtlandıılnıa Genel Müdürlüğü bünyesine 
»lan, genel hükümler o taibi kooperatifler; tanım. 
kredi ve taran satış kooperatiflerde, buıılai'in 
üst kuruluşları, bu yeni kurulan Bakanlığa bağ-
lanmiLŞltır. Ancak, destekleme alımları politikası 
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I konusunda yetkili bakanlığın yine; gerek iç, ve 
[gerekse ılış ticareti düzeni emekle yükümlü ba
kanlık olması nedenliyle, Ticaret Bakanlığı ol
masını 'tcımenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, Fiskoibiırliği ha
len, i 000'deu fazla, personeli, 2 OOO'den fa.zla. 
işçisi, 15'ten fazla fındık kırma fahrilkası ve 

I 120 000 ton kapasiteli depoları mevcuttur. Bu 
I haliyle Fiskoh'irtilk, Karadenizlin dev bir kııru-
I luşudtır. Son senelerde hazırlanan ve 120 mil

yon liralık sabiit yatınımı öngören fındık iş
letme tesisleri projeleriyle ilgili olarak, 30 mil
yon liraya, yakın tutan makineleri sipariş edil
mişti r. 6 000 ilâ 10 000 tonluk talep yaratacak 

I olan proje, fındığın madde politikasında çok 
I değerli bar merhale olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Fİ skolbir ligin ; ta-
I rrm. satış kooperatifleri kongreleri tarafından 

seçilerek gönderilen delegeler tarafından genel 
kongrece seçilen dört atiil üyeden mürekkep 

I bii' yönetim kurulu ile Ticaret Bakanlığı tara-
1 fından tayin olunan bir Gen (d Müdürü vardır; 
I ayrıca da, iki Genel Müdür Muavini mevcut

tur. İlk destekleme alım politikası 1964 yılında 
tatbik edi'il m işitir, o tarihten bugüne kadar bu 

I politika devam etmektedir. 
Muhterem arkadaş I anım, dikkat buyurursa-

İ mz, önerge- sahibi Sayın Mustafa Kemal Çile-
I siz ve değerli arkadaşları, araştırmanın ağırlı

ğını daha ziyade yönetilin kuruluna, vermekte
dirler. Sayın Çilesiz'in bu konuda öteden beri 
'çok hassas olduğunu salisen bilirim. Zaman, za
man, bu müessese ile alâkalı müşterek, verim
li gayretieriıniz olmuştur. Esasen, Sayın Çile-

I siz ve arkadaşları bu önerge ile herhangi bir 
siyasî maksat gütmemekıteıdir. Bunu şu şekilde 

I ifade etmek isterim; bu müosıseisesinin yönetim ku
rulunu teşkil eden arkadaşlarımızın kısmî aza
misi, seçilerek o makamlara gedmiş bulunan 
O. H. P.'li arkadaşlaırMinzdır. Binaenaleyrh, hü
viyeti bu şekilde teşekkül etmiş bulunan bir 
müessesesinin bu şekilde eleştirilımesini isteyen 
değerli' arkadaşımın, hüsnüniyetinin ötesinde 

I başka bir düşüncesi olduğunu da kabul etmeye 
imkân, yoktur ve hatta bu meselenin cesaretle 

I Meclise getirilmiş olmasından dolayı (daha 
I 'doğrusu Sayın Çilesiz tarafından1 cesaretle me

selenin Meclise getirilmiş olmasından dolayı 
da) ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade et-

j m ek ist eıriım. 
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Çak değerli arkadaşlarım, önergede, randı
man yolsuzluğundan bahsedilmektedir. Filha
kika, fındık randımanı meselesi, 1946 ve 1966 
yıllarında çok geniş 'bir şikâyet konusu olmuş
tur : Fiskobirlik, nâmüsıaiıt şartlarda geniş bir 
alım kampanyasına girişmiştir. Yetişmemiş ve 
iyi tensibedilmemiş elemanlarla yürütülen bu 
alım kampanıyasınida, tespiti fevkalâde güç ran
dıman yolsuzluklarının olduğu bir gerçektir. 
Bu yolsuzlukların failleri hakkında birçok da
valar açılmış; bu davalardan bir kışımı netice
lenmiş, bir kısmı da, bildiğimize göre, halen de
vam (etmektedir. 

Fisıkotbıiırlük 1966 yılından sonra, yetişmiş per
sonel ımeselesine oldukça ehemmiyet vermiş, 
randıman tespiti için teknik âletler tedarik ede
rek, numune alıma ve rutubet tespiti işlerini 
esaslara bağlamıştır. Halen Fiskobirlik 90 ver
ide alım yapmakta ve bu alım içtin 270 personel 
istihdam etmektedir. İhracat, 1973 yılında 120 
•bin tona yükselmiştir; 1970lerde dünya ihra
catı 95 bin ton idi. Stokların büyük bir kısmı 
•eritilmiştir. 1974 yılında bu noktaya gelişte, 
Fiskobirliğin, Türk fındığının değerlendirilme
sindeki büyük gayretlerini bu vesile ile ifade et-
onek isterim^ 

Çok değerli arkadaşlarımı, meseleye bu ka
dar ehemmiyetle eğilimmiş olmasına rağmen; 
eksper - eksper yardımcısı - ambar memuru ara
sında kurulan bir kombinezonla, yine de bu 
randıman yolsuzluklarının" devam ettiği yolun
daki fikre iştirak etmemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Fiıskobirklk depoları
na fındık teslim etmenin usulü halen şöyledir; 
(müstahsiller, fındıklarını çuvailer içinde depo 
önüne getirdikleri zaman bir sıra defterine yazı
lırlar; sırası gelen müstahsilin çuvallarının her 
•birinden, müstahsillerin gözü önünde, sondaj 
aletiyle numune almır, bu numuneler karıştırı
larak mütecanis hale getirilir; bu ımütecanis 
nümuriedem 250 graım fındık 'kırılarak iç fındık 
tespiti tespit edilir. Bu arada fındık, Fiskobirlik 
.ambarına dökülür. Fındığın rutubet nispetinin 
tayininde, ambar memuru ile müstahsil arasında 
jbir ihtilâf zuhur ederse; bu ihtilâf, geliştirilmiş 
bir elektronik cihaz yardımı ile kesin karara 
bağlanır. Bu alım ekibimde; eksper, ambar me
muru ve eksper /yardımcısı olmak üzere üç 
eleman çalışır; bu elemanlar her yıl, dikkatli 

bir seçilme ve kursa tabi tutulur. Fındık âlini 
(mevsiminde, çeşitli kooperatiflerde 90 alım 
noktası bulunur; her on, onbeş alım noktası 
bir müfettiş, bir uzman eksperden kurulu bir 
kontrol ekibi marifetiyle devamlı olarak kont
rol ettirilir. Yine ile, randıman yolsuzluğunun 
önüne geçmek mümkün olmaz. Her kontrol eki
bine bir araba tahsis edilir; kontrol ekipleri 
günde üç ilâ beş alım noktasını kontrol ederler, 
her alım noktası için aynı gün, Fiskobirliğe bir 
rapor gönderilir; bu raporlar, alıım esnasında. 
cereyan etmesi muhtemel olayların zaım anında 
tedbirinin alınmasını sağlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir taraftan, fev
kalâde mühim tedbirler alındığını ve hatta bir
takım elektronik cihazlarla, herhangi bir yol
suzluğa meydan verilmemesi için tedbirlere te
vessül edildiğini söylüyoruz; öbür yandan da 
iyine, bu randıman yolsuzluğunun önüne geçile
mediğini ifade ediyoruz. Bu beyanlarımız ara
sında bir tenakuzun mevcut olduğu zinhar, sa
nılmasın. Fevkalâde hassas bir konudur. Fev
kalâde ekeniminyetli bir meseledir ve her yönü 
ile, her cihet ve surette suiistimale müs'ait bir 
bünye ile karşı karşıya bulunduğumuzu, huzur
larınızda tekrar ifade 'etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, önerge, oldukça muhta
sar olarak verilmiş ve mesele bir iki noktaya 
inhisar ettirilmiş; detaylı bir bilgi veya detaylı 
bir malûmat; tahmin ediyorum, önerge sahibi 
arkadaşlarımızın birisi tarafından Yüce Mecli
se verilecektir. Bu müessesenin içyüzünü gaıyet 
iyi bilen bir arkadaşınız sıfatiyle, muhtemelen 
neler söylenebileceğini nazarı dikkate almak 
suretiyle, onlara ait cevaplıarımı da hazırlamış
tım; ama şu dakikada, önerge sahibi arkadaş
larımın, önergenin dışında daha başka neler 
söyleyebileceği hususumda herhangi bir malu
matım /mevcut olmadığı için, bazı noktaları 
ımieskut geçiyorum. Ancak, 8 00)0' 000 vatanda
şın kaderi ile ilgili olan bu konuda, süratle 
Meclis araştırması açılması lâzım geldiği yolun
daki Adalet Partisi Grupunun düşüncelerini 
yüksek huzurlarınıza intikal ettirtmekten de, 
Karadeniz Bölgesinin bir çocuğu olarak müs
tesna bir zevk aldığımı ifade letımek istiyorum. 

Anayasınm 88 ve İçtüzüğümüzün 102 nci 
maddeleri gereğince, Fiskobirlik teşkilâtının; 
bütün faaliyetlerin kapsayan bir Meclis araş-
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tınmasına konu yapılmasını saygıyle arz ediyo
rum. 

Eğer tekrar konuşmak imkânı hâsıl olursa, 
'detaylı başka •malûmatlarım da mevcuttur. 

Saygılar arz ederim, (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen-
ısoly. 

TANKITT AKALİN (Kırklareli) — Cumhu
riyet Halik Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Yalnız, sizden 
evvel Millî Selâmet Partisi Grupu adına. Elâzığ 

Mllletvelkiil Sayın Ömer Naimi Barım söz almış
lardır. 

Buyurunuz Sayım Barım. (ıM.- S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

M.8 .P . GRUPU ADINA ÖMER NAİMİ 
BARIM (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisim sayın üyeleri;! 

Giresun Milletvekilli Sayın Mustafa Keımıal 
Çileısiz ve 9 ark adaşının, Fiskolbirlik'in bütün 
faaliyetlerini .eleştiren Meclis araştırması açıl
masına dair vermiş olduğu önerge üzerinde 
Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

ıMuhtereını arkadaşlar, Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği, kısa adiyle Fiskobirlik, 
'21.10.1935 tarihJinde ıkabul edilen ve 2.11.1935 
tarihinde yürürlüğe giren 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki 
Kanuna göre kurulduğu, anamukavelenaıme 
formülünün de Ticaret Bakanlığınca tasdik 
'edilmesi ve Bakanlar Kurulunca da kabul edlil-
miesi üzenine tüzel kişilik kapandığı, cümlenizin 
maluımdur. 

Yine bu, birlik T ürik Ticaret Kanununun 
'belli maddelerine ve 10.5.1969 tarih ve 1163 sa
yılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine tabi 
olan teşeklküllerden olup, alm'me hükmî şahısla
rından olmayıp, husûsi hukuk hükümlerine ta
bi, ticaret siciline kayıtlı hükmî şahıslardandır. 
Bu nedenle, Fındık Tarım Satış Kooperatifteıri 
Biriliği; 2834 sayılı Kanuna, 2834 sayılı Kanun
da özel hüküm bulunmadığı hafilerde 1163 sayılı 
Kanuna, 1163 sayılı Kanunda özel hüküm bu
lunmadığı haillerde ise Türk Ticaret Kanunu
nun, anonim, şirketlere ait bükümlerine tali)i ku
ruluşlardandır. 

Böylece, bütün kuruluşların kurulması anın
daki güzeli düşünceler, bu kuruluşta da düşü
nülmüştür. Bunlar; ortakların ürünlerine devam
lı alıcı bulmak ve sürtmek; lüzumunda bu ürün
leri hammadde olarak işlemek ve böylece elde 
edilen maddelerin satışını yapmak; iç ve dışta
ki aracılara giden, kazancı üreticilere malede-
reık, durumlarını, yabancı ülkelerdeki üretici
lere 'karşı kuvvetlendirmek; piyasada düzen ve
rici bir yer alarak, fiyatların zararlı dalgalan
malarını. önlemek; ortakların üretim ihtiyaçla
rına yarayan her çeşit araç ve gereçleri toptan 
ve ucuz olarak edinip, dağıtmak suretiyle ürün
lerini ucuza ınaleitlmelk; kalitesini iyileştirmek; 
satış kapasitesini artırmak ve bunların iyi fi
yatla satışım sağlamaktır. 

Bu gayelerle birlik, 26.7.1938 tarihinde, ya
ni bundan 36 sene önce Gireisun illiniz mer
kezinde kurulmuş olup, bugün birliğe bağlı 34 
kooperatif de mevcuttur. Birlik, bu kooperatif
ler vasıtasiyle, Karadeniz sahilinde 4 milyonu 
•aşkın bir müstahsil grubuna hitabeden büyük 
(bir ihracat müessesesi haline gelmiştir. Birlik, 
üreticinin .ürününü, her yıl tayin edilen fiyat
ların altında elimden çıkmasını önlemek mak-
sadiyle, Bakanlar Kurulu kar ar lyle,ortak ve or
tak olmayan üreticiden Devlet adına destekle
me alımı yapılmaktadır. Birliğin faaliyetleni, taıh-
ımlnî mubayaa .miktarı -onanında, kendileriyle 
teçhiz edilmektedir. Müstahsil ise, Ocak ayın
dan Ağustos ayına kadar gittikçe şiddetlenen; 
krediye, hatta ekmek parasına ihtiyaç duymak
tadır. Tefeciler, bu ihtiyacı fırsat bilerek fay
dalanma yoluna gitmekte, müstahsili oldukça 
zor duruma, düşünmektedirler. Oysa müstahsil 
her zamları, faiz altında, ezilmeyeceği bir kredi 
sistemilnıe ihtiyaç duymaktadır. Müstaihsiliin ser
maye hissesi ile teşekkül etmiş olan birlik, or
taklarının kuvvetlenmesi, tefecilerden biran ev
vel kurulması çabası içinde bulunması gere-
kiriken bunu yapmamış, elimizdeki bilgilere 
göre de, devamlı zarar eden kuruluşlara dahi 
iştirak ettiği ıgörülmüştür. 

Nitekim birilik; 1964 -1965 iş yılında 
47 949 257 lira; 1965-1966 iş yılında 63 178 901 
lira; 1966 . 1967 yılında 158 3,30 000: lira; 
1967-1968 iş yılında 95 510 000 lira; 1968-1969 
iş yılında 69 861 000 lira; 1969-1970 iş yılın
da 55 254 000 lira; 1970 -1971 İş yılında 
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160 294 828 lira; 1971-1972 iş yılında ise 
243 856 080 lira ziyan etmiştir. 8 senede top
lam olarak 894 216 968 lira ziyan etmiştir. 

Karadeniz Bölgesinin büyük kuruluşla
rımdan olan Fiskabirtik, fındık ihracatımda 
ımdnıleiketimizin tek döviz kaynağıdır. Fislvobir-
lik böyle devamlı olaraık zarar ettiği görüldü
ğümden, müatatfosiil nazarımda bugün itibarsız 
bir mıüesese halime düşünüştür. Fındık alımı 
anındaki randıman tespitimde yolsuz işlemler 
yapıldığı hakkımdaki söylendiler kulakları dol
durmuştur. 

Dedikodulardan uzak bir şekilde tekrar, 
ıkuruluş gayesinin, paralelimde hareket ettirmek 
idim imıüelsısese; 

•a) Önce parti ve particilerim tasallutumdan 
Ikurtarılmalıdır. 

'b> Birliğim idareisime, bugüne kadar de-
memmiış ve idareden uzaklaştırılmış idarecilerim 
yerine ehil, işlerini bilir, milletin itimadını ka-
ızanlmış, dürüst, ahlâiklı, itibarlı, halkın yanım
da idareci]erin getirdllımesi düşüuülımelidir. 

c) Adama iş değil, işe adam aranmalıdır. 
d) Birlik ihtiyacının ço,k üstünde ımemur 

ve işçi istihdamı yerine, personel adedi işe gö-
i'e ayarlanma 1udir. 

•e) Fislkolbirlik Yö'metmıeliği yeniden ele 
alınarak, günün şartlarına göre düzenlenmeli, 
yöneticiler ve idarecilerin sorumllulukları ağır 
müeyyidelerle belirtilmelidir. 

f) Bilhassa fımdık alımında, randıman ve 
kalite 'kontrolü yapan eksperlerin ])artizıanca 
saymilarına mieydan verilmemeli, isledikleri suç
lar için ağır müeyyideler getirilmelidir. 

g) Büyük bir döviz kaymağı olan fındığın 
ihracında gerekli titizlik göistıer'Jkneli, birtakım 
aracılar kaldı rılmallı, yolsuzluk dedikodularını 
önleyici tedbirler igetirilmelidir. 

h) Yağlık diye, her yıl ithale konusu edi
len eski fındığım tüccara intikal ettirilraesiyle 
hâsıl olan milyonlarca liramın tüccara kâr, bir
liğe zarar yazılması neticesi, halk arasımda do
laşan birtakım dedikoduların önlenmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Fiskoblrlik elim-
delki fabrikalarım kapasiteleri genişletilmeli, 
fındığım tanımaya m ülkelere tanıtmak için yo
ğun reklâm faaliyetleri yapılmalıdır. 

Netice olarak, findik müstahsilini insanca 
yaşayabilecek bir düzeye getirebilmek için, 

müstahsil ile idareci ve yöneticinin kaynaşma
sını sağlamak gerekilidir. 

İşte, bu nedenlerle mevzuun vuzuha kavuş
ması için Millî Selâmet Partisi Grubu olarak 
Meclis araştırmasının açılmasına dair önergenin 
lehimde oy kullanacağımızı bildirir, saygılarımı
zı sunarız. 

BAŞKAN — Teşeikür ederim Sayın Barım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adıma, Kııjk-

lareli Milletvekili Sayım Tankut Akalın; buyu
run 'efendim. 

C. H. P. GRUBU ADİNA TANKUT AKA
LİN (Kırklareli) —• Sayın Başkan, sayın mil
le t vekili eri; 

Gerdk. önergenin 'metnimden, gerekse ben
den önce konuşmuş bulunan Sayın Adalet 
Partisi Sözcüsü Şensoy'un, Sayın Selâmet Par
tisi Sözcüsü arkadaşımın beyanlarından ve 
neticede gruplarımın temayüllerimi aksettiren 
sözlerinden; Fiskoibirliğin rmutlaka bir ciddî 
araştırına konusu olmasının, Fiskolbirlikle il
gili çok ciddî bir Meclis araştırmasının mut
laka zorunlu olduğu anlaşılıyor. . 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 
bu görüşe katılıyoruz. Belki gereikçelerimiz 
farklı; belki önerilerimiz farklı. Biz, meseleyi 
daha temelden tutmak, yalnızca Fiskoibirliğin 
değil, Fındıik Tarım Satışı Kooperatiflerinin 
değil, Türkiye'de 2834 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş olan tarım satış kooperatiflerinim tü
mümün 'bu Meclis araştırması sonucu daha ras
yonel çalışma esaslarıma kavuşturulacağını, bu 
Meclis araştırması -sonucu elde edilen sonuç
ların mutlaka diğer tarım/ satış kooperatifle
rine de daha olumlu bir yönetim şansı sağla
yacağını biliyoruz ve peşinen, Grubumuzun, 
Meclis araştırması önergesinin, kabulü istika
metimde oy kullanacağını arz ederek gerekçe
lerimizi izana g-eçiyorum. 

Efendim, bir defa Fiskobirliğin yüuetiimin-
de, şu ana kadar rantalbl çalışmayan, verimli 
olmayan, Özellikle intaklarına, kooperatifçili
ğin gayesinden çok uzalk biçimde, hiç. risturıı 
dağıtmayan, yalnızca destekleme alımlarınım 
dışında iıiçlbir kazamıç sağlamayan bir acayip 
şey var. FRİkolmliğin bu başarısız yönetiminin 
medeni, Fiskoibirliğin başarısızlığınım nedeni 
yalnızca, ine Sayın Şeıısoy'um buyurdukları 
veçhile, yöneticilerimi şahsımda aramam kusur-
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lardan, ne de başka sebeplerden. Çok komp
like bir sorun karşısındayız VQ. herhalde yö
neticilerin son yıllarda özellikle, hatta hatta 
yaygın şayialarla ifade edildiği şekilde, suiis
timallere kadar varan hatalarınım yanı sıra, 
(bizce, Fisfcoljiriiğin statüsündeki bazı eksiklik
lerim, bazı aksaklıklarım, bu başarısız sonucun 
sıebetoi olduğu bir vakıadır. 

Biz, hem statünün, statüler aksaklıkların 
düzeltilmesi; hem, Fiskobirliğin 2834 sayılı 
Kanuna göre düzenlenımiş bulunanı Anamuka-
velenamesinim değiştirilmesi, bazı yönlerde ıs-
la'hı; henn. ile, yöneticilerin! ve özellikle Fisko-
birlik üzerinde denelim anelkanizmasımn çok 
etkin biçimde yapılmasını ı savunuyoruz, zo
runlu görüyoruz ve ben statü ile ilgili olarak 
şimdi şunları değişiklik önerisi olarak arz edi
yorum : 

Bir defa, uygulamada, üreticilerin ortak
lığa kaıbul veya ortaklıktan çıkarılmaları ko
llusunda objektif kıstaslar yolk. Bazemt, ortak
lığa kabul edilmemesi gerekenlerin alınması; 
Iba'zem, ortaklıktan çıkarılması gerekenlerin çı
karılın a maısı, ortaklıklarımın devamı gibi, Fis-
kobirliğin yönetimimde de etkili olan, (İki, bu 
şahıslar elbette oyları yle yönetime katılıyor
lar) saikımcalı sonuçlar getiren bir statü ek
sikliği var. Bunun giderilmesi, Fiskoiblrliğe 
yahut kooperatiflere, tüm tarım satış koope
ratiflerime' üye olabilecekler de elbette bazı ni
teliklerin mutlaka aranması zorunludur. 

Yine bir başka aksaklık : Genel kurullarda 
'bir ortağın kendinden. gayri, bir başkasını 
temsilem de oy kullanmasının çok sakıncalı 
okluğu görüşündeyiz. Tüm tarım satış koo
peratiflerinde, vckâietnaiiue ile oy kullanma 
•esası var. Şimdi, velkâleteni bir şahıs adına oy 
kullanılması en azından, demokrasinin özüne 
'aykırı bir anlamı ifade ediyor. Çünkü bazen, 
vekâleti alınmak suretiyle onun namıma oy 
kullanıldığında, vekâlet veren şahsım iradesi-
in dışında bir başka oy tecellisi, bir başka oyum 
tezahürü mümkün olabiliyor. Her halde bu, 
•demokrasinin özüne aykırı bir durum. 

Yönetim kurullarımda bir ortağın müker
rerim seçilmesi; alabildiğine, ilâm.ihaye bu 
hakka sahibolması, yine, bizce bir başka ak
saklık nedenidir. Eğer bir ortağın, meselâ, belli 
bir süre, belli bir dönem, birkaç dönem seçil-

ıımesi ile bir kısıtlama durumu olursa; kem or
takların kooperatif ve Flskofbirlilk yönetimine' 
yabancılaşmaları önlenmiş olur, daha çok sa
yıda ortağın, yönetiminde söz sahllbi olması 
'sağlamın.'; hem de, uzum süre yönetimde kalmak 
ve bazı çevrelere etkili olmak ve İra etkiyi 
de (yaygın iddiaları teyit eder biçimde,) hani, 
suiistimale katlar varan kötü kullanmalar, 
önlenmiş olur. 

Yönetim kurullarının, hiyerarşik kademe
leri atlayarak icra organına ait işlere müda
halesi önlenmelidir; Fislkoibirliğim yönetiminde 
görev ve sorumluluk, yetki ve sorumluluk 
dengesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Şimdi, şöyle bir gerçek var. Fislkoıbirlik yö
netiminde, tayinle gelen yöneticilerim yanı-
sıra, seçimle gelem yöneticilerin de büyük yet
kileri var. Tayinle 'gelem yöneticimin yetki
sine, secimle gelem yömeticimiim büyük ölçüde 
'müdahalesi, bir yetki ve sorumluluk çatışnıa-
sıını ortaya çıkarıyor. Bu, yönetimde başarı
sızlığın bir medeni olarak, bir temel sebebi 
olarak açıkça görülüyor. 

Kooperatif müdür ve memurlarının atam
amasında tayin yetkisi, daha gerçekçi, esaslara 
bağlanmalıdır ve ancaik bu belli ve gerçeıkçi 
esaslara bağlandığı, belirli, daha olumlu, gü
nün ihtiyaçlarımı 'karşılayacak nitelikte bir 
tayin yönetmeliği hazır!andığı takdirde, o za
man1 yeterli 'kalifiye eleman bulma, bu ele-
mi'anları yönetimde muhafaza edebilme imkân-. 
lan önlemelidir. 

Özellikle, Fisikob'i nükte yönetim kurulları
nın, müdür dışındaki memurlara imza yetkisi 
vermemek suretiyle, art niyetlere de affoluna
bilecek, art niyetleri d-c ifade edem tasarruf
ları önlemim elidir. 

Fiskobirliik Gemel Kuruluna katılma, alel
ıtlak tüm ortaklara göre değil; ortaklık veci
beleri yerine getirmiş, ortak olmaya, halk ka
zanmış kişilere ait, İmi kişilere tanıman bir 
hak olmalıdır. Yoksa, üye, bir tarihte Fisko-
birliğe ortak olmuş, ondam sonra ortaklık ve
cibelerini yerime getirmemiş, hatta hatta (yinle 
dönüp dolaşıp, hep geliyoruz) yaygın suiisti-
unal şayialarını teyit edecek biçimde kötü dav
ranışlarda bulunmuş; bu da yönetimde etkili 
oluyor, bu yönetimde yetkili oluyor ve sonuç 
da, yine mutlaka kötü tecelli ediyor. 
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Kayın Başkan, sayın ^milletvekilleri, Fislko-
biriilkle ilgili çok önemli bir sorun, 1964 yılın
dan bu yana uygulanan destekleme alımları ile 
ilgili. 

Bir defa, destekleme alımlarına ait kesin 
hükümler getiren bir statünün bulunmaması. 
Fiskohirlikle Hazine arasında önemli rakamlara 
ulaşan ihtilâflara sebebolmaktadır. Gok yönlü 
ve kesin hatları olan bir destekleme aiım statü-
ısüıi'ün getirilmesi zorunludur. Bakınız,, smı yıl
larda uygulanan destekleuıe alımlarından dola
yı nasıl kötü sonuçlara gelmişiz: Her yıl neşre
dilen destekleme alım, kararnamelerinde bir 
madde görüyoruz. Destekleme alımlarından do
ğan zararların Hazine tarafından s übv an. s iyene 
edilmesi esası var. Nitekim, 16 Ağustos 1970 ta
rihli Resmî Gazetede intişar eden sem Destekle
me Alını, Kararnamesinde de 6 neı maddede bu 
husus var. Burada aynen şöyle deniyor: <iBıı ka
rarnamenin uygulanmasından doğan zarar ayrı 
bir hesapta toplanarak, müteakip yıl Devlet 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Kâr 
hasıl olduğu takdirde yine ayrı bir hesapta top
lanarak, bu kâr, Ticaret Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığınca tayin edilecek yatırım amacma 
tahsis olunur.» 

ıŞimdi, lblirada kooperatifin kuruluş gayesini 
ihlâl eden aksaklık ve sakatlık şudur: Ne olu
yor şimdi? Kâr elde edildiği takdirde, bu kâr 
(Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca önerilecek 
biçimde bir yatırıma tahsis edilecek. Beki.. Koo
peratifin esası, kârın risturn olarak ortaklara 
dağıtılmışıdır. O takdirde bu gayeden uzakla-
şılıyor. 

Yine bir başka, aksaklık; destekleme alım 
uygulamasından doğan zararların Hazinece süb-
vansiyone edilmesi esasına rağmen, son yıllar
da ; 197.1, 1972, 1973 yılları zararlarının Hazine 
tarafından sübvansiyone edilmemesi, Ziraat 
Bankasının çok önemli miktarda kredi kaynağı
nı bağlamış, Ziraat Bankasını hareketsiz hale 
getirmiştir. 

Ne olmuştur 1974 yılı Bütçesinde? Bu üç yı-
lm birikmiş zararlarının ödenmesi için bütçeye 
konulan fona önemli bir meblâğ ayrılmıştır. 

Şimdi ne oluyor? Bu sakat uygulamanın do
ğurduğu sonuçlar aynı zamanda, 1974 bütçesini 
denkleştirme zorunda kalan Sayın Maliye Ba
kanına her halde bir ha. yi i güçlük çıkarmış ola

cak. Tespit ettiğimize göre son üç yılın destek
leme politikası sonucu, 1,5 milyara yakın zarar 
'mevcuttur. 

Bir başka sorun; yönetim kurulu üyelerinin. 
iştirak kararlarını kendilerinin aldıkları ortak
lıkların yönetiminde görev almaları ki, cok sa
kıncalı olduğu izahtan vareste bir gerçektir. Yö
netim kurulu toplanıyor, iştirak kararı alıyor, 
ondan sonra da iştirak kararı aldığı ortaklığa 
kendisi yönetici olarak giriyor. Bu, ister iste
mez bazı art niyetlen, bazı suiistimal şayiaları
nı, hani inkâr edilmeyecek gerçekler olarak or
taya koyuyor. Hem iştirak kararı alıyorsunuz, 
hem de iştirak kararı aldığınız ortaklığın bası
na çok yüksek, çok dolgun mayıslarla yönetici 
•olarak kendinizi veya ağabeyinizi, İstanbul ve
ya Hamlburg mümessilliğine tayin ediyor veya, 
ettiriyorsunuz; bunun arkasında bazı şeyleri 
•sezmemek, herhalde asın derecede saflık olur. 

Sayın Adalet Partisi .Sözcüsü Şensoy, öner
ge sahihi Sayın Çilesizle ilgili olarak bazı şey
ler beyan buyurdular; Çileslz'in savunması ba
na düşmez, elbette ki, kendileri önergeleriyle 
ilgili söz aldıklarında bazı hususları arz ede
ceklerdir; ama ben, bir yerde yakıştıramadığım 
l)ir beyanı gördüm. Dediler ki: «Fiskobirliğiıi' 
hep yönetiminden şikâyet ediyorlar; ama Fis~ 
kohirliğin yönetimi Cumhuriyet Halk Partilile
rin elinde.» 

Fiskoibirliğm basında, Adalet Partisine âlâ-
yüvâlâ ile, gösterişle, temaşa ile, bir sürü tören-1 

lerle kabul edilen ve son. seçimlerde Adalet 
Partisinin Giresun listesinde üçüncü sırada ada
yı olan bir şahıs var. 

Biz, kişisel çekişmeleri, kişisel çatışmaları, 
kişilerin hatalarından doğsa da bazı şeyleri, ki
şisel ve politik açıdan değerlendirmek istemiyo
ruz. Biz şunu söylemek istiyoruz: Bğer yöne
timde hata varsa, aksaklık varsa ve bu aksaklı
ğın, (hangi partiden olursa olsun) hangi yöne
tici müsebbibi olmuşsa, onun hakkında da bu 
araştırma, bazı şeyleri ortaya çıkarmalıdır. 
Hangi partiden ve nereden olursa olsun, sucu ve 
suçluyu himaye ve kapatmak, hoşgörmek gay
reti içerisinde değiliz, kimsenin de böyle bir en
dişeyi duyduğunu zanne tmiyoruz. 

Baştan beri arz etmeye çalışıyorum, yönetim 
kurullarından şikâyetler büyük. Yalnız, Fiskö-
birliğin yönetim kurullarının, yani secimle ge-
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lcn yöneticilerin, tayinle gelen yöneticilerin, 
•görev ve yetki sahalarına tecavüzleri mutlaka 
•önlenmelidir; ama bu görev ve yetki, sorumlu
luk tecavüzlerinin önlenebilmesi için Fiskoblr-
lik yöneticilerinde de, genel müdürlerde de, ge
nel müdür yardımcılarında da elbette bazı as
garî vasıflar aranmalıdır ve (bir garip beyan 
olacak, burada bulunmayan bir şahsın aleyhin
de bulunmak gibi bir şey olacak; ama söyleme
ye mecburum) her halde orta sanat mektebi 
mezunu birini, Fiskobirlik giıbi, Türkiye'de en 
»büyük üretici kitlesini içinde barındıran, en 
ibüyük üretici kitlesinin menfaatini savunmak 
«durumunda olan bir örgütün başına getirmek 
<çok büyük bir hatadır. Bu teknik bir iştir; bu 
ıo işten anlayanların işidir. Söz ediyor muyuz 
(Sayın Başol'dan? 'Başarılı yönetici idi, takdirle 
ifade ediyorum. Şu anda Adalet Partisi safla
rında milletvekili olan Sayın Halil Başol'un bil
hassa son bir, bir buçuk yıllık yönetimini tak
dirle yadediyoruz. Ama, her halde bu teknik bir 
konu. Ben ekonomist değilim,, ben bu işi anla
mam, ©eni bu Fiskobirtiğin başına getiremeye
ceğiniz gibi, getirmemeniz gerektiği gibi, orta 
sanat mektebi mezunu bir adamı da Fiskoibirli-
ğin başına genel müdür yapmak, her halde ha
tadır. Bazı .asgarî vasıfların aranması, bu bakım
dan zorunludur demek istiyorum. 

•;BAŞKAN —• Sayın Akalın, bir hususu arz 
edeyim,. Bir araştırma önergesi var ve gruplar 
ela bu araştırmanın açılması üzerinde ittifak ha
lindeler. Demin de ifade buyurduğunuz gibi, 
-burada olmayan bir arkadaşımızı, kendisini sa
vunma durumunda, olmayan bir arkadaşımızı... 

O. H. P . GRUBU ADINA TANlKUT AKA
LIN (ıDevamla) — Sayın Başkanım, ifadenizi 
teşekkürle karşılıyorum, özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim. 

C. H. P. GBUİB UADINA TANKUT AKA
LIN (Devamla) — Şimdi, bazı çevrelerce ısrar
la savunulan, Fiskohirliğin bir ofis haline geti
rilme görüşlerine katılmıyoruz. Fiskobirliğln; 
yönetimdeki hataların sebebi olan statüel boş
luklar doldurulduğu yönetimin başına getirile
ceklerde, özellikle tayinle gelenlerde^bazı asga
rî vasıflar arandığı halde, bugünkü statüsü ve 
(bir kooperatif yapısı içinde çok başarılı bir yö
netime gideceğine inanıyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, destek
leme alımlarında bir görüş; destekleme alımla
rı ticarî kredilerle finanlse ediliyor. 

Bir başka görüş; acaıba bu finansmanın baş
ka yollardan yapılması mümkün olamaz mı? 
Özellikle, Fiskobirliğin yapısını, işleyişini arz 
etmeye çalışayım: Fiskobiıiikte iki tip kredi 
kullanılıyor; birisi işletme kredileri ki, fındık 
alım kredileri dışındaki bütün giderler bu kre
dilerle karşılanıyor. Diğeri de rehinli krediler 
oluyor. Merkez Bankasından reeskont yoluylc 
sağlanıyor bu krediler. 

iŞimdi, bankalar arasındaki •rekabetten ya
rarlanarak daiha ucuz kredi sağlama görüşüne 
katılamıyoruz. Zannederim ki, Ziraat Bankasın
dan daha müsait şartlarla tarım satış koopera
tiflerine kredi sağlayacak bir banka mevcut ola
mayacaktır. Yalnız, Meclis araştırmasını yapa
cak sayın heyet bu hususa da eğilmelidir görü
şündeyiz; 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 4185 sayılı Kanunla değişik 15 nci 
maddelsin.de olduğu gibi, bu maddedeki esaslar 
dairesinde, acaıba Fiskoibiriliği bu yoldan finan-i 
se mümkün olabilir mi? Araştırmayı yapacak 
heyet bunu ciddî biçimde incelemelidir. 

iSon yıllarda yaygınlaşan suiistimal iddiala
rı, yine ibenden evvel görüşlerini arz eden sayın 
sözcülerin beyanlarında olduğu gibi, randıman 
yolsuzluklarıdır. Filhakika, fındıkta bir randı
man 20 kuruş fiyat farkı sağlıyor. Yine çok 
yaygın bir iddiadır, (dedikodu değil) bir kısım 
insanların, bazı zevatı muhteremin. Fiskıolbirii-
ğe, düşük randımanlı fındıkları yüksek randı
manlı gibi gösterip sattıkları ve hatta ve hatta, 
aradaki randıman farkını, depo açıklarına ka
pattıkları iddia edilmektedir. Bu konu özellikle 
Meclis araştırmasına yetecek kadar önemlidir. 
Tek başına bu husus, tek başına bir randıman 
yolsuzluğu 'Meclis .araştırması önergesinin ka
bulü için yeterlidir zannediyorum. 

Ortakların taaihhüdettikleri fındık miktarı' 
ile, .gerçek üretim güçleri denetlenmelidir. Ne 
yapıyor adam? Ortaktır, «iben» diyor «bu sene 
30 ton fındık teslim edeceğim» Yahut, «40 ton 
fındık teslim edeceğim». Ama, kendi üretim ıgü-
cü bunun 'çok altındadır, 3 tondur, (5 tondur. 
ü\Te yapıyor aradaki farkı? Piyasadan veya di
ğer üreticilerden sağladığı düşük randımanlı 
fındıkla dolduruyor ve getiriyor. Biraz evvelki 
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maruzatımda anlatmak istediğim gibi, düşük 
randımanlı fındığı getiriyor, yüksek randıman
lı diye satıyor ve hem Fiskobirliğe büyük za
rarlar veriyor, hem de çok çirkin suiistimal id-
dialanyle müesseseyi yaralıyor. 

Bunlar önlenmelidir. Gerçek üretim giu-üyle 
taahhüdedilen miktarlar donetlenmelidir ve 
eğer taahhüdettiği fındık miktarında üretimi 
olmayan kişi varlın, bundan o miktar fındık 
alınmamalıdır: başka türlü suiistimal iddiaları
nı silmeye, y'ck etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAM — Sayın Akalın, 20 dakikabk sü
reniz doldu; lütfen tamamlayınız efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TANKGT AKA
LIN (Devamla) — Arz etmeye çalışayım efen
dim,. 

•Sayın- milletvekilleri, fındık lüks bir tüketim 
malıdır. Fındığın dahilde istihlaki çok az bir 
miktara baliğ olmaktadır. Özellikle, çok büyük 
kısmı ihracedilen fındığın ihracatında, Fisko
birliğe öncelik tanınmalıdır. Fındık ihracında 
bir defa alivre ihracat yolu mutlaka: kesinlikle 
kapatılmalıdır. FOB ihracat yerine GİF ihraca
ta geçilmelidir ki, taşıma ücretleri ve sigorta 
primlerini ekonomimize kazandırmak mümkün 
olsun; ama bu ciddî olarak araştırılmaya muh
taç. bir konudur. 

Fındık üreticilerinin, tefecinin elinde sömii-
riilnıosini önlemek için güçlendirme kredilerinin 
verilmesi son derece yararlı olmuştur. Güçlen
dirme kredileri daha geniş miktarla ila üreticiye 
verilmelidir. Hatta, sadece Fiskobirlikte değil, 
tüm üretici kooperatiflerimizde bu yol, üretici
yi mutlaka ve büyük ölçüde istismardan kurta
racaktır. 

BAŞKAN —• Son cümlenizi lütfen... 
C. H. P. GRUBU ADINA TANKUT AKA

LIN (Devamla) — Son cümlemi arz ediyorum. 

Yine şunu söylemekte yarar görüj^oraın: 
Destekleme alımlarında taban fiyatlarının; re
koltenin belli olma;sıyle birlikte ilânı .zorunlu
dur. Rekoltenin belli olmasıyle ki, fındıkta bu 
açık seçik tespit edilen, kesildikle tespit edilen 
(bii' şeydir; yani, bu sene findik rekoltesinin ne 
olacağı kesinlikle tespit edilebilir; o itibarla, 
üretim miktarının tespitiyle birlikte taban fi
yatlar ilân edilmelidir ve bu surotte spekülâs
yonlar önlenmelidir, alivre satışlar önlenmeli
dir, üreticinin sömürülnıcai önlenmelidir. 

Şimdi son olarak şunu arz etmek istiyorum 
efendini: 

Fiskobirlikte, bu arz etmeye çalıştığım hu
susların dışında, özellikle ba.zı kişisel hatalar ve
ya bizatihi yöneticilerin kişiliklerine izafe edi
len hatalar var ki, meselâ F rint a s gibi borca 
müstahak 'bir şirkete, hatta iflâs halindeki bir 
şit kete, çok pay satın alınmak suretiyle nasıl 
oı'tak olunabilmiştir; niçin ortak olunmuştur ve 
ortak olunduktan sonra da niçin, bu ortaklığı 
saklayan şahıs İstanbul mümessili olabilmiş; 
ağabeyi Hamburg mümessili olahilmiştir? Bun
ların nedenleri kesinlikle araştırılmalıdır. 

Keza, bu yılın yakın bir şeyi... 
BAŞKx\lN — Rica edeceğim Sayın Akalın, 

'benim yetkim yok uzatmaya, efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TlAMCUT AKA
LIN (Devamla) — Arz ediyorum, son cümlem 
efendim. 

Bir çuval yolsuzluğu var. Fiskobirliğin mu
bayaa ettiği fındıkların ambalajlanıp gönderile-
bilmesi için çuval alımı konusu, yalnızca tek bir 
yöneticiye, en yüksekte bulunan yönetim, kuru
lu başkanına sağlanmıştır ki, bu da bazı iddia
ları, ister istemez, zihinlerde bir suiistimal en
dişesi şeklinde dönüp dolaştırmıştır. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; gerçek
ler ortaya çıkmalıdır; Fiskobirlik en verimli 
şekliyle yönetime kavuşmalıdır. Bunun için, lüt
fedeceğiniz oylarla, ki, grubumuz olumlu isti
kamette oy kullanacaktıı, Meclis araştırması 
açılmalıdır ve ondan sonra suçlu varsa kişiler 
ortaya çıkarılmalı; aksaklık varsa aksayan yön
ler ortaya çıkarılmalı ve çok büyü küretici kit
lesine hitaheden böyle bir örgütün, böyle bir 
müesselsenin selâmete kavuşturulması gerekli
dir. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKA.N — Teşekkür ederim Saym Aka
lın. 

KEMAL §ENSOY (Ordu) — Saym Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim? 
KEMAL ŞENlSOY (Ordu) — Efendi™, bir 

yanlış anlama oldu, müsaade ederseniz tavzih 
edeyim. 

BA.ŞKAN — Nedir efendim! 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efendim, de

ğerli arkadaşını, «Saym Gilesiz'i müdafaa etmek 
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bana düşmez» dedi ve benim de, bu müessesenin 
idare meclisini teşkil eden arkadaşlarımızın 
Halk Partili olduğunu söylediğimi ve bunu, âde
ta, «ıBir suç varsa onlarındır» manasında, kul
landığımı ifade buyurdular. Halbuki, tersini 
söyledim. Sayın Çilesiz'in bu önergesinin siyasî 
bir maksadı .olamaz. Çünkü, bu müessesede, 
kendi partisine mensulbolan arkadaşları da var
dır, A. P. ]iler de vardır. Bilâkis Sayın Oilesiz-'i 
takdir ettiğimi ifade edeyim, bunu tavzih ede
yim. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. Teşekkür 
ederim Sayın Şensoy. 

Demokratik Parti Grubu adına Niğde Mil
letvekili Sayın Mehmet Altınsoy, buyurunuz 
efendim. 

D. P. GKITBÜ ADINA MEHMET ADTIN-
ıSOY (Niğde) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

Bazı ziraî mahsullerin bazı bölgelere mahsus 
'.olması ve bilhassa pazaıiamalarmdaki müşkü
lât sebebiyle, Devlet, bu bölgelerdeki müstah
sili korumak amacıyle, ba.zı kuruluşlar meyda
na getirir. Devlet Hazinecinden bu kuruluşla
ra yardımlar yapılır; bölge müstahsili, bölgenin 
tarımla meşgul olan nüfusu korunmaya çalışı
lır; Fiskobdrlik.de bunlardan bilişidir. 

Fiskobirlik Doğu ve Batı 'Karadeniz istika
metinde uzanan, genişçe bir nüfus kalabalığını 
içine alan ve fındık ziraaiiyle_ meşgul olan va-
tandaşlarımızm mahsulünü idrak edebil meleri 
ve korunaibil meleri için kurulmuştur. Bu tarz 
müesseseler kuruldukları zaman birçok sıkıntı
lar geçirir; yerleşinceye kadar, yerine oturunea-
ya kadar, kuruluşunu tamamlayıncaya kadar 
Devlet Hazinesine yük olurlar; fakat bir müd
det sonra kuruluşlarmı tamamlarlar. Esasen, 
dünyanın içinde bulunduğu gıda maddeleri sı
kıntısı yönünden de tarım ürünleriyle iştigal 
eden müesseselerin pek zarar etmemesi lâzımgc-
'lir. Her nedense, Eiskoblıiik, uzun tatbikata 
rağmen kendisini bir türlü toparla yamamış ve 
her yıl Devlet Hazinesine milyonlarca liralık 
yük getirmekten başka bir şeye yarayamamıştır. 
Bunda, fındık mahsulünün ezel liginden gelen 
bir zaruret var. O bölgeli milletvekili arkad-aş-
sar daha iyi bilirler, fındık, satışı güç bir me
madı r. Yurt içinde tükelimi pek mahduttur. 
Yurt dışında da tüketimi ki, bazı memlekctler-
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j de sadece lüks bazı maddelerin içine katılmak
tadır; bunun için de satışında çok müşkülât çe
kilen, pazarlaması gayet güç olan bir metadır. 
Bütün bunlara rağmen, bilhassa son yıllarda, 
aranan bir meta haline gelmiştir; fakat neden
se, her yıl memleket bütçesine yüz milyonlarca 
lira külfet getirmenin üstünde bir neticeye var
mak da mümkün olmamıştır. 

Şimdi hal böyle olunca; bir müessesede, ki, 
zarar vardır, onun altında birtakım dedikodu
lar ve birtakım suiistimaller aranır. Zararın bu
lunduğu yerde,- ya yöneticilerin kabiliyctsizii-
ğkıdan, ya idarenin birtakım ihmallerinden ve-
yw. pazarlamadaki beceriksizlikten veya bütün 
bunların dışında, bu işte en yükseğinden en aşa
ğı kademesine kadar vazifelilerin bazı yolsuz
luklarından, suiistimallerinden bahsedilir. Bu, 
zarar eden müesseselerin kaderidir, bundan kur
tuluş yoktur. Fiskobirlik de bu hale gelmiştir, 

j yeni değildir. Zarar ettiği her yılın sonunda 
birtakım dedikodular yapılmakta, bazı iddialar 
ortaya atılmaktadır. Bunların su yüzüne çıka
bilmesi için, bir Meclis araştırmasına zaruret 
olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bilhassa, Friniaş gibi, kendisi ayrıca bir 
araştırma, konusu olması lâzımgelcn ve Devletin 
işüraldylc kurulmuş olan bir Anonim Şirketin, 
borç içinde olan bu müessese ile iştirak haline 
•gelmiş olmasında da ayrıca bazı sebepler ara
mak haklıdır ve bu aranmıştır, ba.zı iddialar or
taya atılmıştır. Hem bu müesseseyi normal iş
ler, mahsulünü değerlendirir, müstahsile fayda
lı; üstelik de Devlet Hazinesine yük olmaktan 
kurtulmuş bir müessese haline getirmekte; hem 
de bunun başında bulunan, idaresinin çeşitli ka
demesinde bulunan memleket evlâtlarını bu şai
beden kurtarmak için. bir Meclis araştırmasının 
zaruretine biz de inanıyoruz. Demokratik Par
ti olarak bu araştırmaya müspet oy vereceğimi
zi arz etmek istiyoruz. 

'Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altııı-
soy. 

Grupları adına başka söz alan sayın üye 
yede. önergede birinci imza sahibi olan Giresun 

j Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'e söz 
veriyorum. 

! Buyurun Sayın Çilesiz. 
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MUSTAFA KEMAL ÇÎLESlZ (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, 

Fiskobirlik örgütünün bütün faaliyetlerini kap
sayan bir Meclis araştırması yapılması hakkında
ki önergemizde, araştırma nedenleri genel olarak 
yazılmıştır. 

Hangi siyasî teşekküle mensup olursak olalım, 
memleketin dertleri üstüne hep birlikte eğilme
miz, öncelikle ve isabetle hastalıkları teşhis etme
miz şarttır. Tedavi şekilleri hakkında değişik gö
rüşlerimiz olabilir; önemli olan, hastalığın teşhi
sinde yanılmamamızdır. 

işte bu inançla, sayın arkadaşlarım, kalkınma 
planlarına, ekonomik gelişme çabalarımıza rağ
men, bütün memlekette üreteci köylüyü, çiftçiyi, 
milyonlarca ve milyonlarca vatandaşı fena duru
ma düşüren yolsuzluklar üzerinde durulmasını is
tiyoruz. 

Şu hususları önemle belirtmek isteriz ki; 
destekleme alımları üreticiyi korumak maksadına 
matuf olduğu halde, Fiskobirliğin bugünkü işle
yiş şekli ile bu amacı şimdiye kadar gerçekleştir
mesi mümkün olmamıştır ve olamayacaktır. Uy
gulama şekillerinde gerekli değişiklik yapılmaz 
ve bazı tedbirlere de başvurulmazsa, destekleme 
alımları, küçük üreticiler aleyhine, büyük üreti
cilerin ve bazı tüccarların ve bunlarla işbirliği 
halinde olan kooperatif yöneticilerinin yararla
rından başka bir fayda sağlamayacaktır. 

Evet sayın arkadaşlarım, Fiskobirlik depola
rının önüne fındık teslim etmek isteyen üretici
nin çuvalları yığılır. İltimas yapılacak kimselerin 
çuvalları, evvelden yapılan bir anlaşmaya göre 
işaretlidir. Muayene sırası gelen çuvalın, eksper 
tarafından, randımanının tespitine başlanır. Ran
dımanı tespit edilen fındığın bulunduğu çuval, 
depodaki fındık yığınının içine boşaltılır. Fındı
ğının randmanmm ne olduğunu çuval boşaldık
tan sonra öğrenin üretici tespit edilen haksız ran
dımana itiraz etse bile, tetkike imkân kalmaz. 
özel işaretli çuvallardaki fındıklara daima yük
sek randıman tespit edilir. Bunun içindir ki, dü
şük randıman halk arasında «Fakir randımanı» 
olarak adlandırılmıştır. 

Kooperatif yöneticilerinin çoğu ve ortakların 
bazıları, yetiştirebilecekleri ürün miktarının çok 
üstünde bildiride bulunmaktadırlar. Bu bildiri
len miktarın gerçeğe uyup uymadığı hususu ise 
hiçbir zaman araştırılmamaktadır. 
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I örneğin; bir şahıs yılda 5 ton fındık ürettiği 
halde, 30 tonluk taahhütte bulunur. Kendi üret
tiği 5 tonu 30 tona iblâğ etmek için 25 ton düşük 
randımanlı fmdığı hariçten ucuz fiyatla alır, 
Fiskobirliğe yüksek randıman göstermek sure
tiyle teslim eder ve bu suretle haksız ve fahiş kâr 
sağlar. Bu kabil kimselerin, daima yönetim kuru
lu tarafından himaye edilenler olduğunu da söy
lemek isterim. Hatta Fiskobirlik müfettişlerinin 
raporlarında da bu konu yer almıştır. 

Bazı Fiskobirlik veya ona bağlı kooperatif
ler yönetim kurulu üyelerinin, güçlendirme kre
dilerinin dağıtımında görevlerini kötüye kullan
dıkları herkesin bildiği bir konudur. Kısaca bu 
kredilerin, ihtiyacı olanlara değil, malî gücü ye
rinde olan büyük üreticilere dağıtıldığı ve bu su
retle küçük üreticilerin himayesiz bir hale geti
rildikleri Fiskobirlik kayıtlarının incelenmesin
den de anlaşılacaktır. 

Fiskobirliğin fındık ihraç politikası da, maa
lesef yurt ekonomisine yarar sağlamaktan çok, 
bâzı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına se-
bebolmaktadır. Fiskobirliğin ihracat tutum ve 
politikasının döviz gelirlerimizi nasıl olumsuz 
yönde etkilediğini bir misal ile açıklamak iste
rim. 

I Bilindiği üzere her yıl, yıl sonuna doğru ser
best piyasada stoklar tükenmekte ve Fiskobirlik, 
Devletten aldığı milyonlarla temin ettiği fındık
larla piyasada yalnız kalmaktadır. Bu durumun 
normal neticesi olarak dış piyasalarda fiyatlar 
yükselmeye başlamaktadır. Fiyatların yükselme 
temayülünün gelirmesi ile birlikte Fiskobirliğin 
Hamburg mümessili Türkiye'ye gelmekte ve bü
yük partiler halinde fındık almaktadır. Eski fi
yatlar üzerinden yapılan kontratların imzalan
masını takiben Fiskobirlik, elinden fındığın bü
yük bir kısmı çıktıktan sonra, yükselmiş olan pi
yasalara uymak bahanesi ile fiyatlarını yükselt
mekte ve bu surette yabancıların aşırı kazançlar 
sağlamasına yol açmaktadır. Bu hazin durumun, 
Fiskobirlik kayıtları üzerinde yapılacak basit bir 
inceleme ile anlaşılması mümkündür. 

Hambupig'ta, özel ihracatçıların bile piyasa 
hareketlerini takibeden elemanları ve büroları 
bulunduğu halde, Fiskobirlik, arz ettiğim gibi, 
anlaşılmayan ve karanlık sebeplerle ihracat işle-

I rini bir yabancının eline bırakmıştır. 
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Fiskobirliğe memur alınmasının da, birtakım 
kasıtlı ve menfaatlere dayanan hareketler var
dır. Her yıl binlerce işçinin girip çıktığı Fisko-
birlikte bu işleri kimler organize etmektedir ve 
hangi ölçülere göre hareket edilmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Fiskobirlikte cere
yan eden usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında da
ha bazı örnekler vererek sözlerimi bitireceğim. 

1973'te Fiskobirlik Genel Kurulunda alınan 
bir kararla fındık üreticilerinin ihtiyacını karşı
lamak amaeıyle kendilerine çuval, tente, dikenli 
tel ve fındık kurdu ilâcı verilmesi öngörülmüştü. 
Bu yönden yönetim kurulu hemen harekete geç
miş, Samsun'daki bir temsilci aracılığı ile bir fir
manın ilâcı tercih edilmiş, diğer firmaların talep
leri dikkate dahi alınmamıştır. Alınan bu ilâç
ların, kullanma süresi geçtiği için, vasfını kay
beden, 100 tonu Fiskobirliğin elinde yararsız hal
de kalmış ve ortaklar zarar görmüştür. 

Birlik, piyasadan kendi ihtiyacı olan madde
leri satmalır. Bu maddelerin bedeli yüksek ise, 
bâzı yönetim kurulu üyelerinin bunların alımları 
İle bizzat ilgilenerek fayda sağladıkları çevrede 
yaygın bir söylenti haline gelmiştir. Nitekim, bir
liğin 1969 modeli lüks bir makam arabası varken, 
yönetim kurulunun kararı ile lüzumsuz olarak 
ikinci bir lüks Mercedes marka makam arabası 
290 bin liraya alınmıştır. Bu arabanın parası 
Yöneltim Kurulu Başkanı vasıtası ile ödenmiş
tir. Hatta pazarlığını ela kendisi yapmış ve alım 
işine kimseyi karıştırmamıştır. Bu arada, şahsına 
aldığı aynı model bir Mercedes otonun alımından 
şüpheler doğmuştur. 

Yukarıda arz ettiğim konuların hepsinin bel
geleri mevcuttur. 

Diğer bir örnek; yönetim kurulu birlik ihti
yacı için iç piyasadan 40 bin adet, ileri aylar için 
de bir milyon adet çuval alınmasına karar ver
miştir. Ayrıca ithal edilecek çuval bedeli, güm
rük resmi hariç, 9 - 10 milyon lira tutarındadır. 
Bâzı birlik yöneticileri, bu kârlı işe de el atarak 
tanıdıkları firmalarla derhal temasa geçmiş, Ge-
nel Müdürlüğün, Giresun'da bu konuda aldığı 
gizli kararları, istanbul piyasasında aynı gün 
satıcı firmaların temsilcileri tarafından duyul
muş ve aynı gün bu firmalar, Fiskobirliğin is
tanbul şubesine çuval satmak için teklifle bulun
muşlardır. Gizlilik ilkelerine riayet etmeyerek 
birlik aleyhine birtakım oyunlar oynayan üyele
rin tahikki lüzumu izahtan varestedir. 

Birlik, fındık stoklarının tüketilmesi, dahilî 
ve haricî tüketimi geliştirmek maksadiyle bir fın
dık işleme ve paketleme tesisi kurmak için büyük 
bir yatırım projesi hazırlamıştır. Bu tesisin mil
yonluk makineleri Avrupa piyasalarından muba
yaa edilmiş ve makinelerin büyük bir kısmı Fis-
kobilik depolarına gelmiştir. Şimdiye kadar yö
netim kurulunun maksatlı olarak İsrarla istediği 
arsa, meydana gelen haklı tepkiler nedeniyle, 
alınamamış olduğundan tesis kurulamamıştır. 
Fındık bölgesinde tefeciliğin önlenmesi ve tüke
ticilerin mali yönden güçlendirilmesi amacını gü
den ve daha evvel yaptığım önerilere uygun ola
rak, bölgeye güçlendirme kredileri verilmiştir. 
1973 yılında üreticiye, bir önceki yılda koopera
tife teslim ettiği ürün değerinin % 25'ine kadar 
kredi verilmiştir. Doğal nedenlerle ürünün az 
olduğu yıllarda, daha fazla krediye muhtacolaıı 
üreticilere, daha. fazla kredi verilmesini sağlaya
cak bir formül bulmak gerekmektedir. 

Fiskobirliğin buğday politikası yürekler acısı
dır. Bugün Fiskobirlik aracılığı ile köylüye veri
len ekmeklik buğday, bâzı yönetim kurulu üyele
rinin nakliye işlerinde kurduğu gizli ortaklıklar 
nedeniyle, zamanında köylere ulaşamamış ve bu 
yüzden köylerde açlık başlamıştır. Hattâ bâzı 
köylerde, buğday almak için, silâhlı çatışmalar 
dahi olmuştur. Bölge milletvekilleri ilgilileri 
uyarmış ise de, hiç-bir ciddî tedbir alınmamış ve 
insan haysiyetini zedeleyen bu ıstıraba âdeta se
yirci kalınmıştır. Bugün fındık üreticisi köylü 
açlıkla savaş halindedir. Fiskobirlik ise amacının 
dışına saptırılmış", sanki bâzı kimselerin menfaat 
çiftliği haline getirilmiştir. Bu acı ve gerçek du-
ıaımnn giderilmesi için, daima ezilenlerin yanın
da olduğunu bildiğimiz ve 'inandığımız Sayın Ok' 
t m gerekli âcil tedbirlerin alınmasını bilhassa is
tirham ediyorum. 

Yönetim kurulu, birlik için zararlı olan bir
çok yatırımlara girmekte ve ortaklıklara katıl
maktadır. Bu yüzden birlik büyük zararlara uğ
ratılmıştır. Yönetim kurulu, çok kere genel ku-
ml 'a ıa maksatlı bilgiler vererek, onları maksat
larına uygun kararlara sevk etmekte ve zararlı 
yatırını kararlarının sorumluluğundan bu suret
le kırrtulnıaktadırlar, Frintaşla yapılan ortaklık 
binann en açık örneğidir. Daima zarar eden, 7A-
rnat B'inkarına G5 milyon lira borcunun taklit
lerini-ve faizlerini iki senedir ödeyemeyen, bu 
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yüzden iera takibine uğramış ve hattâ telefonu 
dahi icra yoluyla kesilmiş olan bu hasta ve sakat 
Frintaşa, fındık üreticisinin alınterini, emeğini 
korumak ve savunmak zorunda olan Fiskobirlik 
ortak olmada sakınca görmemiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Çile
siz, lütfen tamamlayınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Sağol Sayın Başkanım. 

Birlik yöneticileri, birliğin ve üretici köylü
nün milyonlarca parasını sokağa atarak, Frintaş-
ta yönetim kurulu üyeliklerini devam ettirmekte
dirler. 

Değerli arkadaşlarım, her gün kulağımıza ge
len suiistimal dedikoduları, o kadar yaygın bir 
hale gelmiştir ki, bu örgüte bugünkü haliyle halk 
yararına kurulmıuş bir teşkilât nazarı ile bak
maya imkân yoktur. Her türlü yolsuzluk söylen
tilerini, bundan evvelki bakanlara bildirerek 
derhal tedbir alınmasını istemiş isek de, bakan
ların ilgili daire âmirlerine verdikleri talimatlar 
yürütülememiş ve bu yüzden de Fiskobiıiikte 
halk yararına bir yönelme, maalesef meydana gel
memiştir. Bazı genel müdürler mevkilerini mu
hafaza etmek amaciyle, idare kurulu üyelerine ve 
diğer ilgililere boyun eğerek ve hatta bunların 
yolsuzluklarına göz yumarak idareyi son derece 
zaaf ve anarşiye sürüklemişlerdir. Bugün fındık 
üreticisi köylü, çıkar çevrelerin sömürdüğü pasif 
bir kalabalık halinde kurtarılamamıştır. 

BAŞKAN — Lütfen, son sözlerinizi söyleyin 
Sayın Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Bitiyor, bitiriyorum. Sayın Başkanım. Istı
raplıyız Sayın Başkanım, bitiyor. 

Neresinden bakılırsa bakılsın, laçka hale gel
miş Fiskobirlik idare kadrosunun, bu haliyle ne 
üreticiye ve ne de Devlete faydası vardır. Yok
sul üretici köylünün somürülmesinin, kader ol
madığı inancındayız. En önemli ilkemiz; halka in
mek halkın yaşamını duyabilmek ve onu paylaşabil-
mektir. Elbette bunun meşakkatinin idraki için
deyiz. Üretici köylüyü sömürenlerle ve servetini 
zulüm vasıtası olarak kullananlarla mertçe, açık 
yürekle mücadele etmenin erdemliğinc inanıyo
ruz. 

Meclis araştırması hakkındaki önergemizi, bu 
hazin duruma bir çare bulunması amaciyle ver
miş bulunuyoruz. Yüce Heyetinize kalın eizgile-
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riyle arz etmiş olduğumuz tabloda acı gerçekleri 
sunduk. Her çeşit particilik görüşünün üstünde 
memleketçi ve vatansever bir anlayışla meseleyi 
ele alan Yüce Meclise fındık üreticileri ve öner
geyi veren arkadaşlar namına teşekkür ederim. 

Meclis, bu kararı ile birlik ve beraberliği bir 
noktada birleştirmiş, bir güç sağlamış olacaktır. 
Bu karar, büyük üretici Türk köylüsünün sömü
rülmesine ve üretici Türk köylüsünü refaha gö
türen dar boğazlar açmasına karşı büyük bir güç 

, olarak kullanılacaktır. 
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; bütün 

grup sözcüsü arkadaşlarıma ve başta Sayın Ba
kanıma yürekten teşekkürlerimi, fındık üreticileri 
adına söylemekten ayrıca zevk duyarım. 

Saygılarımla efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çile
siz. 

Bu suretle Meclis araştırması öngörüşmesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir. 

Görüşülen konuda Meclis araştırması yapıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 15 
üyeden kurulması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi ta
rihinden başlamak üzere 3 ay olması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul' edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv ve 11 
arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve öğret
men okıdlannda meydana gelen olaylar ve bu 
olaylar karsısında yetkililerin tutum ve davra
nışları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ncu maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılmasına dair 
önergeyi okutuyorum. 

26 . 3 . 1974 
Meclis Başkanlığına 

Son günlerde bilhassa Doğu Bölgesindeki 
okullarımızda ve öğretim müesseselerinde öğ-
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renciler ve gençlik arasında çatışmaların oldu
ğu, bazı okulların kapatıldığı, öğrencilerden tu
tuklananlar olduğu, öğretmenlerin işten el çek-
tirildiği öğrenilmiştir. 

Başbakanın bu konudaki beyanı, İçişleri Ba
kanının çatışmanın ideolojik nedeni olmadığı 
yönünden yaptığı açıklama ve çelişkiler endişe 
vericidir. Valilerin, öğretmen ve öğrencilerin, 
basın organlarının ifadeleri ise konunun ideolo
jik ve bölücü olduğu yönündedir. 

Konu, memleekt ıgüjvemliği ile üıgili olup, âcil 
tedbir almayı gerektirmektedir. Hükümetin ta
raf himayesinde olduğu ve bazı beyanları ile 
olayları teşvik ettiği iddiaları ağırlık kazanmak
tadır. 

Orta öğrenim ve bilhassa okullarımıza öğret
men yetiştiren öğretmen okullarında vukubulan 
lolaylar ve bu olaylar karşısında yetkililerin tu
tum ve davranışları konusunda Yüce Meclisimiz
de bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
Antalya Milletvekili İzmir Milletvekili 

İhsan Ataöv Ali Naili Erdem 
Erzurum Milletvekili Bursa Milletvekili 

İsmail Hakkı Yıldırım Cemal Külâhlı ^ 
Tekirdağ Milletvekili Muğla Milletvekili 

Halil Başol Ünat De mır 
Konya Milletvekili Kars Milletvekili 

Oğuz Atalay Cemil Ünal 
Antalya Milletvekili (Kocaeli Milletvekili 

Remzi Yılmaz Sabri Yahşi 
Gümüşhane Milletvekili Adana Milletvekili 

Turgut Yücel Yılmaz Hocaoğlu 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz ede
yim. Celse açıldığında Danışma Kurulunun bir 
kararı okundu ve kabul edildi. Hatırımda kal
dığı kadariyle Danışma Kurulunun kararı bu
gün için kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşül
mesine dairdi. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Öncelikle. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Genel 

görüşme açılmasını isteyen arkadaşlarımız bu
rada yok. Takrir sahibi yok. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarı ve tek
lifleri, Danışma Kurulunun önerisi ve Yüce 
Meclisin kabulü ile öncelik aldılar ve onların 

içinden görüşülebilenler görüşüldü ve sonra 
normal gündemimize döndük. Gündemimizde 
de sırasıyle Meclis araştırması, bu genel görüş
me ve daha sonra da sözlü sorular var, onlara 
geçeceğiz. Normal sıra bu idi. Bunun yanında 
başka yapabileceğimiz bir husus yok Saym Çağ
lar. 

Şimdi aynı şekilde, genel görüşme talebi üze
rinde, sırasıyle Hükümete ve gruplara, daha 
sonra da önerge sahiplerinden birine veya ken
dilerinin tevkil edeceği bir başka sayın üyeye 
söz vereceğim. Yine aynı şekilde, Hükümet ve 
grupların söz süresi 20 dakika, şahısları adına 
konuşacak arkadaşımızın konuşma süresi de 10 
dakikadır. 

İlk olarak önerge üzerinde Millî Eğitim Ba
kanı Sayın Üstündağ; buyurunuz eefndim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

. Son günlerde bazı okullarımızda meydana 
gelen öğrenci olayları ile ilgili olarak, Yüce Mec
lise açıklamada bulunmama fırsat verdikleri 
için önergeyi hazırlayan sayın milletvekili arka
daşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. 

Bilindiği gibi, son günlerde kamunun ve 
yasama Meclislerimizin üzerinde hassasiyetle 
durduğu, öğrenci olaylarını titizlikle ve tarafsız 
olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri almakta
yız. 

Genel görüşme önerisine paralel olarak, Yüce 
Meclisinize, bu konuda memleketimizde cereyan 
etmekte olan olayları sırasıyle açıklamak iste
rim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz işbaşına 
geldikten sonra, ülkemizde iç barışı sağlamak ve 
fikirlerin hoş görü ile karşılandığı, saygı gör
düğü bir ortam yaratmak amacına dönük ola
rak çalışım alarma başlamıştır. Ancak, ülkemizde 
hiçbir kişi veya grupıın söz ve düşünce özgürlü
ğü ilkelerini zedeleyici bir tutumla, fikirlerini 
bir baskı unsuru olarak kullanmasına, bunları 
eylem ve kaba kuvvet haline dönüştürmelerine, 
özellikle millî bütünlüğümüzü bozucu faaliyet
lere girişmelerine olanak vermemek hususunda 
Hükümetimiz kararlı ve azimlidir. Bu konuda 
Yüce Parlamentomuzun bütün sayın üyelerinin 
destek ve tasvibini görmekle de güç kazanmak
tayız. 
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İçişleri Bakanlığımızın bu -konukla ilgili 
olarak yayınladığı genelgelere paralel olarak, 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak tümümüzün 
hislerine tercüman olacağını ümit ettiğim, bü
tün okullarımızda görev'Li yönetici ve öğretmen
lerimize ulaştırmak üz1ere ve valiliklere gönder
diğim genelgeyi de burada bilgilerinize sunma -
yı bir görev bilirim. 

Bunlarla 'ilgili, Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak, valiliklere gönder dilim genelge şudur : 

. «Son yıllarda okullarımızda öğretmen, yöne
tici ye öğrenciler arası işbirliğini zedeleyen, hu
zur ve ahengi bozan ve mi'llî eğlllim hizmetlerini 
olumsuz yönde etkileyen durumlar ve olaylar
la karşılaşılmaktadır. Bıakıanllığmıız toplumu
muzun kalkınma ve gelişmesinde en ağır göre
vli yüklenmiş olan öğretmen ve yöneticilerimizi 
maddî ve mânevi yönden en iyi «".aııaklara ka
vuşturmak, kendilerini toplum içinde lâyık ol
dukları düzeye 'ulliaştırmak için gerekli tedbir
leri almakta 'kararlı bulunmaktadır. 

Bütün çabaların millî eğitimimizin amaçları
nın gerçekleştiirilmiesinıe yöneltilmedi, toplumu-
muzda iç barışın, meslektaşiari'mız arasında bir
lik ve beraberliğin, ve kurumlarımızda huzur 
içinde bir çalışma ortamının yaratılması husus
larında her kademede hizmet gören yöneticile
rimize ve öğretmenlerimize büyük görev ve so
rumluluklar düşmektedir. 

Tüm uygulamalarımızda, fikirlere karşılıklı 
Saygı gösterilmesi, öğretmen ve öğrencilerimize 
güven verilmesi ve huzurun sağlanması esas ol
malıdır. Okullarımızda söz ve düşünce özgürlü
ğü ilkelerini zedeleyici bir tutumla, fikirlerin 
bir baskı unsuru olarak kullanılmasına, bunla
rın eylem v!e -kaba kuvvet haline dönüştürülme
sine, özellikle bölünmelere yol açan her türlü 
faaliyete karşı bütün yöneticilerimiz ve öğnet-
menlerimizce; gecikmeden birleştirici tedbir ve 
çarelerin alınmasına, olayların başlamadan ve 
.kurumlarımızı yıpratıcı bir durumla gelmeden 
çözümlenmesine, olayların nedenleri üzeninde 
durularak gerekli tedbir, kontrol ve rehberliği'n 
sağ!anmasına çalışılmalıdır. 

Bununla beraber, eğilimleri ne olursa olsun 
yasa ve kurallara aykırı faaliyetlere ve tahrik
lere girişen, kaba kuvvete baş vuran yönetici, 
öğretmen ve öğrenciler hakkında da gene yasa-
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lamı ve kuralların gerektirdiği tedbirler zama
nında ve süratle alınmalıdır. 

Gereğinin yapılmasını ve bu genelgenin her 
dereceli okul ve kurumlarımız yönetici ve öğ
ret merilerimiz e duyurulmasını öneımle riela ede
lim .» 

Sayın milletvekilleri, her sahada yasalarımı
za ve Anayasamıza (aykırı davranışlar karşısın
da Anayasamız ve yasalarımız, 'icra organı olan 
Hükümet tarafından uygulanmaktadiir. Genel 
görüşme isteyen arkadaşlarımın özellikle işaret 
ettikleri, bilhassa Doğu kesûmindeiki okullarda 
çıkan olaylar konusunda, Hükümet olarak ha
diseleri haber alır almaz, (bazılarını daha olay
lar çıkmadan haber alarak) önleme yoluna -gi
dilmiş, hadiseler haber alındıktan sonra, içişle
ri Bakanlığı asayiş yoluyie duruma vaziyet et
miş; Millî Eğitim Bakam olarak da, Bakanlık 
müfettişlerimi süratle olay yerine göndererek 
gerekli raporları alıp, raporlardaki açıklamala
ra göre gerekli tedbirleri alma yoluna gitmişiz-
dir. Bunlardan birkaç örneği, müsaade ederse
niz huzurunuzda sunmak isterim. 

Burada da zikredildi ğli gibi, Erzurum'da çı
kan olaylar, Tunceli'deki olaylar, Horasan olay
ları ve bunun yanında Nevşehir - Hacıbektaş' 
takı olaylar, Adana Haruniye olayları, Tokat 
Niksar ve Ankara'da çıkan çeşitli olaylar üze
rinde gerekli tahkikatları yaptırmış bulunuyo
rum. 

Kamuoyunu en çok işgal etmesi yönünden, 
müsaade ederseniz, Tunceli olaylarını yüksek 
bil gülerinize sunmak isterim : 

Tunceli'deki olayları haber alır almaz, Mil
lî Eğitim Bakanlığı olarak derhal müfettişleri
mi görevlendirdim. Valilik, içinde bulunduğu 
durumu kritik görerek okulun belli bir müddet 
için kapanmasını, bazı öğretmen arkadaşları
mın da vilâyet emrine alınlmasmı önerdi. Okul, 
bildiğiniz gibi Valilikçe 7 gün kapalı tutuldu. 
Durum henüz düzelmediği için, 7 gün daha oku
lun kap allı kalmasını Millî Eğitim Baikarilığu ola
rak önerdik ve süneyi uzattık. Bakanlık müfet
tişlerimle paralel olarak, okuldaki tahkikatın 
huzur içinde yürüyebilmesi için, başka bir öğ
retmen okulu müdürünü, geçici olarak, derhal 
ilgili yerde görevlendirdim. 15 gün sonra okul, 
bildiğiniz gibi, öğrenime açıldı. Bu geçici mü
dürün yönetimi altında yeniden okula bir dü-
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zen serildikten sonra, okula gerekli yenli tayin
ler yapılmış ve okul bugün normal olarak çalış-
ımasına devam etmektedir. 

Tunceli'ye giden Bakanlık müfettişlerimin 
verdiği ön rapor elimdedir. Raporu anahatlarıy-
le özetlettim : Müöaade ederseniz, huzurunuzda 
raporu kısaca arz ietm<ek isterim. 

«Tunceli Valiliiği'nin Millî Eğitim Bakanlı
ğı Öğretmen O/kulları Genel Müdürlüğüne gön
derdiği vıe Tunceli Erkek Ilköğretmen Okulun
da 18 . 3 .1974 tarihinde meydana gelen olay
larla ilgili .19 . 3 . 1974 gün ve 420/2477 sayılı 
yazısı ve telsizle 'veılilen bilgiye istinaden, Tun
celi'ye hareket edilerek, tarafımızdan gerekli 
soruşturmaya başlanmış ve soruşturma halen 
devam •etmekte liken, Teftiş Kurulu Başkanlığı
nın telefon «mirleri üzerime iş bu ön rapor (tan
zim edilmiştir. 

Olayların doğuşu ve seyri : 

Tunceli Erkek îlköğretmen Okulunda 
18 . 3 . 1974 günü '.meydana gelen olayları ha
zırlayan ön olaylardan kısaca söz etmekte ya
rar mülâhaza etmekteyiz. Adı .geçen îlköğret-
nmen okulunda, 16 Mart 1974 tarihinde öğret
men -okullarının kuruluş yıldönümü münasebe
tiyle bir program hazırlanmış ve bu programın, 
gerek okul öğrencilerine ve gerekse velilere ve 
.gereıkse halka gösterilmesi karara bağlanmıştır. 
Bunun için lüzumlu resmî gerekler yerine geti
rilmiştir. 15 . 3 . 1974 günü, hazırlanan prog
ramın hem öğrencilere gösterilmesi, hem de ge
nel prova yapılması düşünülmüş ise de; prog
ramın uygulanacağı Halk Eğitim Salonunu öğ
rencilerden başka, yoğun miktarda halkın da 
doldurmuş olması ve disiplin sağlanmasının hiç
bir şekilde mümkün olamayacağı görüşü ile bu 
programın -o gün uygulanmasından okul idare
since vazgeçilmiştir. Programın 'öğrencilere gös
terilmesi ve genel prova mahiyetinde olmasa dü
şünülen bu uygulamaya halkın alınmaması ge
rekirken ; lüzumlu tedbirlere başvurulmaması 
bu neticeyi doğurmuş, bir programı seyretmek 
hevesiyle salonu doldurmuş olan balkın, prog
ramı seyredemeden salondan çıkarılmaları ilk 
homurdanmalara ve salondan ayrılan .görevli öğ
retmenleri ilk kez yuhalamalara sebep olmuş
tu i'. 

16 Mart 1974 Cumartesi günü, aynı program 
öğrencilere gösterilirken folklor gösterilerinden 
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j Kafkas -ekibi oyununun son bölümünde, .oyuncu 
erkek öğrencilerin o güne kadar yapılan prova
lardan farklı olarak, oyunu değlişik figürlerle 
oynamaları ve «Türkistan» diye bağırıp, kurt 
uluması gibi sesler çıkarmaları üzerine, seyirci 
bir kısım öğrenciler tarafından yuhalandıkları; 
bunun üzerine idarecilerin, gerek akşamki prog
rama hazırlık yapmak ve gerekse daka büyük 
olaylara sebebiyet vermemek için programı o 
andan itibaren teestûkleri anlaşılmıştır. 

Aynı günün akşamı, program halika ve veli
lere gösterilirken, adı geçıen akibin nokran kad
ro İle oyunu oynadığı, buna sebep olanak da, 
gündüzki olaylardan sonra ekipteki kız öğren
cilerden üçünün, oyana katılmadıkları, bu du
rumu öğrenen okul müdürünün bu eıkilbl yöne
ten öğretmen Meral Nacar'a, «programdan bu 
oyunu çıkarmasını,» söylediği; fakat M'eral Na-
ear'an bir kız öğrenci temin -ederek ve bizzat 
kendisi de •ekibe dahil olarak oyunu oynattığı; 
her ne kadar gündüzki gibi «Türkistan» diye ba
ğırma ve kurt gibi ulumalar olmamış ise de, sa
lona her nasılsa girmiş olan ve çoğunluğunu öğ
rencilerin teşkil ettiği bir grup tarafından eki
bin yuhalandığı öğrenilmiştir. Kafkas ekibinin 
oyunu biter bitmez, salhnede öğrenciler arasında 
kavga çıkmış; görevliler ve emniyet kuvvetleri 
tarafından yatıştırılmış; programın bundan son
raki kısmı iptal edilerek, halk salonu boşaltmış
tır. Hadise çıkaran birkaç öğrenci karakola cel-
bedilmiş, diğer öğrenciler de öğretmenleri neza
retinde okula dönmüşlerdir. 

I Aynı gece, bir grup öğrencinin «Karakolda
ki. arkadaşları dönmeden yatmayacaklarını» bil
dirmeleri üzerine, okul müdürü ve diğer idare
cilerden birkaçı karakola giderek, emniyetçe ne
zarette tutulan 3 öğrenci dışındaki diğer öğren
cileri alıp okula getirmişler; arkadaşlarının dön
düklerini gören öğrenciler de yatakhanelerine 
çıkarak yatmışlardır. 

Daha önceleri, yakasına bozkurt rozeti ta
kan ve bu durumu okul müdürünce de bilinen 
öğretmen Meral Nacar, Kafkas ekibini yönetti
ği için, bu ekipteki erkek öğrenciler, yerli gün
düzlü, yatılı öğrenciler tarafından «İBozkurt-
ç.u» olarak tanımlanmaktadırlar. Kafkas ekibi
nin erkek öğrencileri, Bozkurtşular, oyun sıra
sındaki yuhalamanın Türk Bayrağına yapıldığı
nı ileri sürerken ; 17 . 3 .1974 Pazar günü yerli 
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öğrencilere karşı harekete geçmişler, onları, «Siz 
Türk değilsiniz. Bozkurt rozeti takmayanın ka
nı mavidir. Siz Bayrağı yuhalattınız»- cliy.e suç
layıp, okul kantininde onlarla kavga etmişler
dir. Bu kavgaya yoldan geçen halktan bazı kim
selerin de, (ne maksatla katıldığı bilinmemekle 
beraber) katıldığı, bunun üzerine 40 - 50 kadar 
yerli yatılı öğrencinin okulu terkederek şehre 
indikleri, okul müdürünün emniyet müdürü ile 
de işbirliği yaparak, olayın büyümemesi için öğ
rencilerle halkın temasına fırsat verilmeden, öğ
rencilerin ikna edilerek okullarına dönmeleri
nin sağlandığı ve okuldaki iki grup arasında 
igece bir hadisenin çıkmaması için gerekli ted
birlerin alındığı anlaşılmıştır. 

1 8 . 3 . 1974 günü, birikegelen olayların, her 
iki gruptaki öğrencilerde tansiyonu adamakıllı 
yükselttiği, aynı günün sabahı okul müdürü
nün öğretmenleri toplayarak, geçen olaylar üze
rinde öğrencilerle herhangi bir konuşma yapma
malarını, kendi aralarında da yorumlarda bu
lunmamalarını, normal şekilde derslerine girme
lerini istediği; buna mukabil öğretmenlerin, he
men öğretmenler kurulunun toplanmasını talep 
ettiklerini, müdürün Vali bey ile olayların tah
kiki için görüşeceğini bildirerek okuldan ayrıl
dığı; bir süre sonra Millî Eğitim Müdürü ile 
okula döndüğünü ve masasının üzerine 7 öğret
men tarafından «Derslere girmek istemedikleri
ni, can emniyetleri olmadığını» belirten bir di
lekçenin yazılarak bırakıldığını gördüğü; bu di
lekçeyi Millî Eğitim Müdürünün alarak kendi
leriyle görüştüğü ve derslere girmeleri için ik-
naa çalıştığı; bu sırada üçüncü derse girildiği, 
öğretmen Asım Kayıkçımın sınıfında bir öğren
cinin ayağa kalkarak, «Buranın insanı iyi de
ğildir, bunlara güvenilmez» dediği, yerli öğ
rencilerden birinin cevaben, «Bu bizi suçluyor, 
bizi küçük düşürüyor» dediği; bunun üzerine 
Öğretmen Asım Kayıkçımın teneffüste bu iki 
öğrenciyi barıştırmak isterken, diğer öğrenci
lerin grup halinde sınıfa dolduğu ve öğretmene 
hitaben, «Bunları neden barıştırıyorsun?» de
dikleri ve akabinde birbirlerine girdikleri; kav
ganın öğretmen ve okul müdürü tarafından ön
lenerek, öğrencilerin sınıflarına sokulduğu tespit 
edilmiştir. 

Son dersten sonra; öğrencilerin baihçede bir
birlerine girdikleri, bunun nedeninin Hayri Av
cı isminde bir öğrencinin bahçedeki kömür yığı

nının üzerine çıkarak, «Arkadaşlar, buraya top
lanın. Bu moskof memleketinde bunların kafa
sını ezeceğiz» diye bağırması üzerine; bu grup
taki öğrencilerin kömür parçalarıyle diğer yer
li öğrencilere saldırması olduğu; olayın kısa 
zamanda büyüyüp bütün öğrencilere sirayet et
tiği, ancak polis ve jandarmanın müdahalesiyle 
olayın önlendiği ve okulun Valilikçe kapatıla
rak, öğrencilerin memleketlerine gitmek üzere, 
askerî vasıtalarla Elâzığ'a gönderildiği öğrenil
miştir. 

Hadise sırasında, 4 öğrenciden l'inin göğsü
nün kesici bir cisimle hafif şekilde çizildiği, di
ğer 3'ünün taş ve kömür parçalarıyle başların
dan yaralandığı; hastaneye sevkedilen bu öğ
rencilerden 3'ünün ertesi günü, göğsü çizilen öğ
rencinin ise 3 gün tedavi görerek taburcu edil
diği anlaşılmıştır. 

Olayın oluş nedenleri : 
Tunceli Erkek İlköğretmen Okulunda, 

15 . 3 . 1974 günü başlayıp gelişen ve giderek 
18 . 3 . 1974 Pazartesi günü, öğrencilerin iki 
grup halinde fiilen birbirlerine saldırmaları ve 
4 öğrencinin yaralanması üzerine emniyet kuv
vetlerinin müdahalesiyle son bulan öğrenci 
olaylarının oluş nedenleri şöylece sıralanabilir: 

.1. — Tunceli Erkek İlköğretmen Okulunda 
okuyan yatılı öğrencilerin, Türkiye'nin 53 ilin
den terkibedilmiş öğrenciler olması; bu öğren
cilerin okul mevcudunun yaklaşık olarak yan
sım teşkil eden çevre öğrencileriyle öteden beri 
sürtüşme halinde olup, «yerli - yabancı» şek
linde bir ayırım yaratmaları, bugüne kadar bu 
durumu sezebilecek yapıda ve yeterlilikte yöne
tim ve öğretim kadrosunun da bu okulda işba
şına gelmemiş olması ile bu kutuplaşmanın ön
lenemediği, üstelik zayıf bir disiplini olan okul
da da öğrencilerin bu faaliyetlerini rahatlıkla 
sürdürmeleri; 

2. — Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu öğretim 
yılında da bazı öğretmenlerin bozkurt rozeti 
takmalarının öğrencilere kötü örnek olm,ası ve 
öğrencilerin de öğretmenlerini taklit etmeleri, 
böylece mevcut gruplaşmanın daha da kuvvet
lenmesi; örneğin halen okul kadrosunda çalış
makta olan öğretmenlerden tarih stajyer öğret
meni Meral Nacar ile meslek dersleri stajyer öğ
retmeni Ay tül Tümürkaynak'ın bu tutum içinde 
olmaları ve bunu öğrencilere hissettirecek dere
cede açıkça uygulamaları; 
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3. — Okulda mevcut idareciler dahil, 30 öğ
retmenin sanki bu okul orta dereceli okullara, 
öğretmen yetiştiren bir yüksek okulun staj oku
lu imişcesine 17'sinin stajyer öğretmen olması; 
ayrıca yöneticilerden okul müdürünün 5 yıllık 
öğretmen, 4 yıllık yönetici olarak en eskileri ol
duğu, diğerlerinin de 1 ilâ 3 yıllık öğretmen ve 
yönetici oldukları, bu itibarla okulda tecrübe
li yeterli bir yönetim, ve öğretim kadrosunun 
'bulunmaması; 

4. — 16 Mart tarihinin öğretmen okullarının 
kuruluş yıldönümü olması münasebetiyle okul
ca sahneye konulan .eserin seçiminde, her çeşit 
ilk ve orta öğretim kurumlarında verilecek mü-
samereler hakkında yönetmelik esaslarına uyul
maması ve daha hazini, bu maksatla görevlen
dirilen öğretmenlerin yönetmeliğin mevcudiye
tinden dahi haiberdar olmaması; ayrıca bu gece 
için hazırlanan programda mevcut millî oyun
ların bölgenin özelliği ve öğrenciler arasında 
mevcut ıgruplaşmanın dikkate alınmaması ve ge
rekli titizliğin gösterilmemesi; 

5. —• öğrenciler arasında mevcut olduğu yö
neticilerce ve hattâ ekseri öğretmenlerce bili
nen gruplaşmayı tahrik edici nitelikte olan oyun 
provalarında Kafkas ekibinin göğüslerine tak
tıkları Türk Bayrağının bir yüzündeki yıldızın 
üzerine bozkurt resminin takılması; «Türkistan, 
Bozkurt, Türkeş» diye oyuncuların bağırmala
rı ; sınıfta bir öğrencinin çevre öğrenciler için 
«Buranın insanı iyi değildir, bunlara güvenil
mez» ; olay günü bahçede diğer bir öğrencinin de 
«Bu moskof memleketinde bunların kafasını eze
ceğiz» gibi bazı davranış ve sözlerin sarfedil-
mesi. 

Netice : (Müfettişin bağladığı netice) 
18 . 3 .1974 Pazartesi günü olay emniyet kuv
vetlerince bastırıldıktan sonra, Tunceli Valisi ta
rafından Sayın Barbakan ve Sayın Millî Eğitim 
Bakanımızla yapılan telefon görüşmeleri muta
bakatı üzerine okul kapatılmış ve olayların bü
yümemesi için yatılı öğrenciler memleketlerine 
gitmek üzere askerî vasıtalarla Elâzığ'a sevke-
dilmişlerdir. 

Yine Valilikçe, başta okul müdürü olmak 
üzere 6 yöneticiyle olayları hazırladığı tahmin 
'edilen Aytül Tümürkaynak ve Meral Nacar 
Valiliğin 19 .8 .1974 gün ve şu sayılı onayı 
ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. 
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Bilahare, yine Valiliğin 21.3 .1974 gün ve 
420/2548 sayılı onayı ile bir evvelki olayla gö
revlerinden uzaklaştırılmış bulunan yöneticile
rin tahkikat sonucuna kadar yöneticilik görev
lerinin üzerlerinden alınması, öğretmenlik görev
lerinin iade edilmesi, ayrıca görevlerinden uzak
laştırılmış bulunan meslek dersleri stajyer öğ
retmeni Aytül Tümürkaynak ile tarih stajyer 
öğretmeni Meral Macar'ın «Olayların müsebbi
bi şeklinde suçlanıyoruz, burada can emniyetimiz 
yoktur, bizi koruyunuz» şeklindeki beyanları 
ile Tunceli'de görev yapma şanslarını kaybetmiş 
(gözükmeleri bakımından 6435 sayılı Kanun hük
münce Bakanlık emrine alınmaları için Millî 
Eğitim Bakanlığına teklifte bulunulması karara 
bağlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Baka ti, süreniz doldu 
efendim. Lütfen toparlayınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAG ('Devamla) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz toparlayayım. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel huzurunuz
da arz ettiğimiz nerede olay çıkmışsa Millî Eği
tim Bakanı olarak derhal Bakanlık müfettişle
rini yerine göndererek incelemelerini ve sonu
cunu göndermelerini istiyorum,. 

Benden önce Millî Eğitim Bakanlığında ça
lışan arkadaşlarım da bilirler. Yasalar bunu 
amirdir. Olaylara millet olarak, milletin temsil
cisi olan Parlamento olarak doğru teşhis koymak 
mecburiyetindeyiz. Hükümetiniz olarak Hükü
met içerisinde bu olaylarla dikkatle ilgilenmesi 
için Hükümet üyelerinden 5 bakandan müte
şekkil bir grup teşekkül ettirildi. Gerek Millî 
Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin verdikleri ön-
raporlar, gerek asıl raporlar, gerek valilerimi
zin verdikleri bilgiler, emniyet müdürlerimizin 
raporları - hepsi burada - bunlar üzerinde günü 
gününe dikkatle ve titizlikle çalışarak olaylara 
en doğru telhisi koyarak tedbir almak istiyo
ruz. Bazı konularda muhalefet olarak, iktidar 
olarak birbirimizi tenkit edeceğiz. Muhalefet 
bizi denetleyecek. Demokrasinin fazileti burada
dır. Buna yürekten katılıyorum. Denetleme gö
revini yapmak isteyen arkadaşlarıma saygıları
mı, şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak, öyle noktalar vardır ki, muhalefet ve 
iktidar olarak eğer demokrasinin huzurunu bo
zucu hareketler varsa, eğer memleketimizdeki 
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demokrasinin gidişine, demokrasiye, demokrasi
nin sağlıklı işlemesine göz dikerek bazı oyun
lara gelerek bazı hadiselerin çıkarılması isteni
yorsa hep birlikte olaya doğru teş'his koyarak 
birlikte gerekli tedbirleri almalıyız. Bunu bü
tün konuşmalarımda Millî Eğitim, Bakanı ola
rak açıkça belirlemeye çalışıyorum, İçişleri Ba
kanımız bunu açıklıkla belirlemeye çalışıyor ve 
sözlerimizi genellikle şu cümleyle özetlemeye 
çalışıyoruz. «Bugün memleketin yönetim meka
nizmasındaki bulunan bütün yöneticilere açık
ça, eğilimi ne olursa olsun, fikirlerini diğerleri
nin üzerinde kaba kuvvete başvurarak kalbul et
tirmek isteyen, huzuru bozmak isteyen her tür
lü hareketin karşısına süratle geçiniz... Yasa
ları, yönetmelikleri süratle uygulayınız. Bu şu 
olsa da, bu olsa da, bu benim, oğlum olsa, sizin 
oğlunuz olsa da bunların uygulanması gerek
liliğini her adımda, her safhada ve her konuş
mamda belirtiyorum, her genelgemde bunları 
açıklamaya çalışıyorum.» 

Onun için muhalefet olarak, iktidar olarak 
bu konuda desteğinize, yardımınıza Hükümet 
olarak daima ihtiyacımız vardır. Demokrasinin 
huzuru için, memleketimizin huzuru için hiçbir 
zaman demokratik düzendeki huzuru bozmak 
isteyenlere fırsat vermeme yolunda elbirliğiyle 
hareket etmemiz gerektiğine yürekten inanıyo
rum. Bundaki samimiyetimize inanmanızı iste
riz. Hükümet olarak bu konuda elimizden gelen 
bütün titizlik ve hassasiyetle durmaktayız. Hiç
bir peşin hükme kapılmadan bakanlık müfettiş
lerimizin verecekleri raporlara göre, 30'a yakın 
genel müdürler encümeninde yaptığımız çalış
malara göre, bakanlıkta yaptığımız çalışmalara 
göre bu değerlendirmeleri yapıp tedbirler al
maktayız. 

Şurasını da kabul etmenizi isterim, henüz 
iktidarı clevralalı 3 aya yakın oldu. Millî Eği
tim Bakanı olarak bakanlık müfettişleri kadrom
da herhangi bir değişiklik yapmış değilim. Dev
lette devam,lılık esastır. Dünkü Bakanlık müfet
tişlerim bugün görevlerini sürdürmektedirler. 
Bir tanesini okudum, eğer lütfeder Yüce Meclisi
niz isterse Bakanlık müfettişlerimin gönderdik
leri raporları huzurunuzda okurum. Bunların 
üzerinde millî eğitim kadrosu olarak, birlikte 
düşünerek gerekli tedbirlerimizi almaktayız. 

Şundan da emin olmanızı isterim. Bu Devlet 
demokrasiyi ve huzuru bozmak isteyenlerin, ya

saların dışına çıkarak hareket etmek isteyenle
rin, kaba kuvvete başvurmak isteyenleri ve 
bunları tahrik etmek isteyenlerin hakkından 
gelecek güçtedir. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Bu konuda özellikle al
tını çizerek işaret etmek isterim, kim görevde 
olursa olsun tarafsız hareket etmesi gereklidir. 
Bir bakan böyle konularda taraf tutamaz. Tu
tarsa, bu memlekete iyilik etmez, kötülük eder; 
o bölücülük olur. Onun için itimadınızı istirham 
ederek, bu nevi hassas konularda güveninize lâ
yık olmak isteriz. Hükümetiniz olarak bu ko
nularda taraf tutmanın, Millî Eğitim Bakanınız 
olarak bu konularda taraf olmanın büyük sa
kıncasını bir eğitimci olarak yüreğinden idrak 
eden birisiyim,. 

Onun için Hükümet olarak konulara açık, se
çik, objektif teşhisler koyarak gerekli tedbirleri 
almaktayız ve almaya devam edeceğiz ve bun-
ların önüne değerli Parlamenterlerin desteği ile 
Büyük Millet Meclisinin desteği ile, Türk Dev
letinin desteği ile, Türk Devletinin gücü ile en
gel olunacaktır ve memleket demokratik sistem 
içerisinde huzurla yaşayacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım değerli ar
kadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına süz isteyen arkadaşlarıma sı

rası ile söz vereceğim. 

Millî. Selâmet Partisi Grubu adına Konya 
Milletvekili Sayın Şener Battal, buyurun efen
dim. 

ıM. S. P. GRUBU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Balkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Muhtelif ıkoalisyon ortaklarından sonra 
Tünk Milletinin idaresini ve henüz 14 yaşında
ki Türk gençliğinin talim ve teribiyeisi için tes
lim alıp, 6 yıllık fiilî ve mutlak iktidarları so
nunda onları anarşi ve manevî buhran uçuru
muna sürükleyen; estirilen mason rüzgârları, 
•Kuzey rüzgârları ve sam yelleri ile memleket 
evlâtlarına üç yaşında, beş yaşında hoca gön
dermeyi gericilik sayıp; idama giderken ancak 
hoca göndermeyi akı] eden manevî maihruimi-
yetler mesulleri kızılcık şerfbelti içirilmiş genç
lere maneviyat iksirini çok gören ve artık ©ser
leri olan felâlket tablosunu da taşan hâdiselerin 
sorumlusu bir siyasî kadronun mensupları; bü-
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yük yangından sonra muhtelif yerlerde çıkan 
siyasî ve âdi polarizasyon kıvılcımlarını bir ge
nel görüşme talebi ile huzurlarınıza getirmek is
tem ekedirler. 

Bendeniz işbu genel görüşme takibine nıülte-
dair takrirle ilgili olarak Millî Selâmet Partisi 
Grulbu adına mâruzâtta bulunacağım. Arkadaş
larım adına siz değerli milletvekillerini saygı
larımla s e lâmlıy o rum. 

.Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi demok
rasi tahammüller rejimidir. Bundan şu hususu 
arz ötmek işitiyorum. Sizin fikrinize uymayan 
fiıkne tahammül, sizin gibi düşünmeyen kimseye 
veya teşekküle tahammül ve^ hole hele iktidar
dan düşünce muhalefet oldunuz mu buna da 
tahammül etmek rejimidir. 

Bu tahammülü kabul etmez de bir-takı m. kap
ris, hırs ve hırçınlıklara 'kapıldınız mı o za
man hu sakîm tutumunuzdan Türk Milleti, Türk 
Devleti zarar görür ve bu tahammülsüzler de 
kendilerinin meydana getir dükleri fırtına girda
bında hoğuluverirler. 

ISaym milletvekilleri; gençlik olaylarını in
cele liken biz birtakım politikacıların tahammül
süzlükleri ile irtibatlı olanak gençiği tahrik et
mek ve kışkırtarak çabaları içinde olduklarına 
bilhassa işaret c'tmelk istiyoruz. Hele 12 Mart 
fırtınasında gemisi karaya oturanların kendi 
ibaşlarına gelen hazin tecellinin tarihî determi
nizm telâkkisi" ile tekerrür edeceği hususunda-
Iki arzu ve temennileri meydana gelen olayla-
ıra sebep ve âmil teşkil etmektedir. 

Hükümet kuruluşunu çıkmaca sokmanın, 
Mecliste muhalefet yapıyoruz diye galiz çığlık
lar atmanın da anasaüki budur. Hele birtakım te
şebbüsler tutmayınca. Millî Selâmet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu... 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Battal, Baş
kanınız bir ricada bulunacak. 

Bu kürsüde eski tâbirle lisan nezahatini ko
rumaya meehuruz. Bu kürsünün, bu çatının al
tında olan her arkadaşımız muhalefet görevi
ni yapar, iktidar görevini yapar; ama galiz çığ
lıklar atmaz, bunu rica edeyim bu şekilde konuş-
miaymız. Rica ©diyorum. 

ıŞENER BATTAL ('Devamla) — Muhte
rem Başkanıım, nezaketi lisaniye elbette çok 
önemlidir. Millî Selâmet Partisi Grubu olaraik 
elbette biz nezaketi lisaniye hususunda, örnek 

'Oİnıaık hususunda son derece titiziz. Bendeniz 
ıbu cümleyi söylerken Af .Kanunu meselesi ile 
burada Parlamentoyu hıyanetle itham edecek 
kadar bazı kendini bilmez arkadaşlarımızı ha
tırlamış oluyorum. (M. S. P. ve C. H. P. sıra
larından «Bravo sesleri» alkışlar) Onun için ne
zaketi lisaniyeye elbette riayet edeceğim, müs
terih olunuz. Bundan sonraki cümlelerimde ele 
siyaısî takdir içinde kalacağım. 

BAŞKAN — Rica edeyim. 
ŞEN EK BATTAL (Devamla) — Ancak be

nim de bir istirhamım var. Bu gilbi kesintilerle 
konuşmaımızm tamaıniyetirıi dakika olarak belki 
sağlayamayız. Müsaade ederseniz bunları da 
kııoııaniöbr'eyi mi durdururuz, yıoiksa nazarı iti-. 
hare mi alırız. Bu hususu da bilhassa bendeniz 
isti i ih a m ediyorum. 

(BAŞKAN — Peşin bir hüküm içinde olmaz
sanız, o hususları hesabederiz Sayın Battal, ri
ca ederim. 

SENEK BATTAL (Devamla) — Hücum 
söz konusu değil, madenî münasetbet ölçüsü için-. 
de söylediklerinizin şuuru içindeyiz, teşekkür 
e de ranı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
SENEK BATTAL (Devamla) — Hele bir

takım teşcibbüsler tutmayınca Millî Selâmet 
Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu 
Yüce Tü'jk Milletine hizmet hey açanı içinde 
topyekûn millî kalkınma hedeflerine dönük, 40 
onilyıon insanın kardeşliğini, refahını temin yo
lunda birtakım mutlu azınlık ve birader men
faatlerine karşı olunca umutsuzluk içinde hır-
çınlilklarına kapılarak; akıllarına gençliği nasıl 
devreye sokarız gibi sözüm ona parlak düşün
ce geliverdi. 

Bu parlak düşünceye Öyle sevinerek sarıldı
lar ki bilemezsiniz. Zira gençler yaşı icabı he-
yacanlarınm adamıdır. Hele Af Kanunu gibi bu 
heyacanlara birtakım siyasî kıvılcımlar saça
bilecek bir mevzu da ortada ise o hakle derhal 
harekete geçmek zamanı idi. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, biz bu hâdiselere 
katılan gençlerden ziyade onları istismar etmek 
isteyen çirkin politikayı {huzurlarınızda tel'in 
etmek istiyoruz. Hele dökülecek gençlik kan
ları ile paslanmış şereflerini cilâlamaik isteyen 
iköhne şöhretlere nefret duyuyorum. (M. S. P. 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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Oynanmak istenen "bu oyun çok hatalı ve 
yanlış bir oyundur. Bakınız demokrasimiz genç 
yaşına rağmen rayına oturmak durumundadır. 
Onu yolundan alıkoymak kimseye bir şey ka
zandırmaz. 

Bu selbeple ordu tahrikçiliği, gençlik tahrik
çiliği yerine millî kardeşlik ve beraberliği tesis 
ve idame etmenin gayreti içinde olmalıyız. 

Geçenlerde Akşehir'de bir sohkci toplantı
sında «Bu nıdmlcketin 40 milyon insanı birblr-
'lerinin öz kardeşidir. Millî Selâımet Partisi ve 
Crımihurrve't Halk Partisi Vietnam haline dö
nüşmek isteyen Türkiye siyasî ortamında menı-
kke t evlâtlarının bu ımeımleketln birbirinin ev
lâdı olduğunu bize hatırlattı, bundan nıe-mnun 
oluyorum» dediğimde bir gazete; «Konya Mil
letvekili Şener Battai'a göre sağcılarla, solcu
lar kardeşimdir» diye manşet atarlar. 

Şimdi Yüce Mecliste soruyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisine oy veren vatandaşlarla., sağcı 
Millî Selâmet Partisine oy veren vatandaşlar, 
liberal partilere oy veren vatandaşlar birbir
lerinin canı kadar aziz öz kardeşleridir. Siz bun
lara kalkar da bu siyasî tercihlerinden dolayı 
«kardeş değil, birbirinize düşmansınız» dese
niz bu 'milleti bölensiniz. hjic esas bölücülük bu 
olur, bendeniz bu millî kardeşliği şu kürsüden 
Parlamentonun beraberlik içinde ilân etmesini, 
teyit etmesini bilhassa önemle rica ediyorum. 

Clen'elik 'meselesinde de bu beraberliği ilân 
etmeye mecburuz. Gençliğin biııbiılnin kardeşi 
okluğunu, fikirlerden dolayı birbirlerine düş
man olmamaları gerekliğini anlatmalıyız kar
deşlerim. Şayet bu yoldan ayrılır da gençliği 
her parti hasis siyasî menfaatlerinin istismar 
aletli olarak görürse o zaman, mazallah, çek kö
tü şeyler olur. Bendeniz bunun ciddî endişesi 
içindeyim; sizlerin de bu endişemi paylaşma
nızı bilhassa rica ediyorum. 

Şimdi gelelim arı kovanına çomak sokul
duktan sonra cereyan eden olaylara. 

Tunceli'nde bir temsil esnasında karşı nüma
yişler dolâyiKİyle hâdiselerin -olduğu anlaşıl
maktadır. Biz M. S. P. olarak, iddia edildiği gi
bi salhaneye konan oyunda dini tezyif eden, elin
deki rakı şişesiyle - edebiyatçı deyimiyle - teş
bih ve intak sanatı özentisi içinde - hâşâ - Al
lah'ın sembolize edilip 'konuşturulması vuku-
bulmuş ise, bu eseri sahneye (koyanlar hakkm-
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da tahkikat ve takibat açılması için İsrarlı bir 
tutum içinde olacağız. Ayrıca, Millî Eğitim Ba
kanlığınca, oynatılacak eserler daha evvelki 
Tebliğler Dergisinde belli olduğu halde, buna 
ayikırı davrananların en ağır şekilde tecziyele
rinin teminine çalışacağız. 

•Erzurum Atatürk Lisesin deki çatışmanın 
günlük heyecanlara müsteniden çıktığı gazete 
haberlerinde belirtilmektedir. .Bendeniz bura
da bir humusa işaret etmek istiyorum. 28 Mart 
tarihli Tercüman Gazetesinde okuduğuma gö
re tutuklanan sağcı ve solcu öğrencileri cezaevi 
müdürü bir açık oturumda konuşturmuş. Ba
kınız bu öğrencilerin beyanları ne kadar ber
rak, ne kadar müspet. 

-Derler ki, «Yaptığımız hatanın geç de olsa 
farkına vardık. Artık tövbeler olsun ve bizi bu 
hale sokanlar utansın. Kardeş kardeşi bıçakla
mış, dönüp yine kucaklamış.» 

Bu sözler üzerine cezaevi müdürü de, tam 
bir tefekkür adamı gibi, gençlere, karsı fikre 
hürmet gerektiğini, kuvvete başvurmanın za
il arlarım anlatmıştır. 

ıBu zatın davranışını memnuniyetle karşılı
yoruz. Bu müdüre tebrik ve teşekkür mektu
bu yanmayı zevk bileceğim. Ayrıca bu müdü
rün âmiri olan Adalet Bakanına da teşekkürle
rimi ifade edeceğim. 

Dir diğer olay 20 Martta Ardahan'da liseli 
gençlerin çatışmasiyle meydana gelmiş, dört 
genç yaralanmış. Dikkat edilir.se öğretmen okul
ları ve lise seviyesindeki öğrencilerin tahriki 
vo küçük merkezlerden heyecan hallerinin ge
nişlemesi hedef alınmaktadır. 

Diğer mevzii çatışmalardan en önemlilerin
den biri de 30 Martta cereyan eden Haruniye 
olaylarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sabah kalkanlar, 
Düziçi öğretımen Okulunun giriş kapısına ve 
kantin bacasına, özenerek yapılan orak çcikiçli 
bayrağın aşıklığını ve duvarlara acele olarak 
«Komünizme koş» yazılarının yazıldığını gör
müşlerdir. Bu durumu müşahede eden Haruni-
yeliler, 51 ncü kurtuluş yıldönümlerinde gale
yan içinde infiale kapılmışlardır. Olayın tah
kikinde, bu tertibi yapan dört kişinin hususî 
tertip ve tahrik vazifesiyle mükellef, talimata 
•göre hareket eden bir grup eşhas olduğu anla
şılmış ve bu şahıslar millî güvenlik mahkeme-
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isine sseykedi'lmişlerdir. Müsaade buyurursanız 
ibu hususta sadece bu kadarlıik gazete malûma-
tıyie iktifa edeyim. Zira Anayasamızın 132 nci 
maddesinin son fıkrası esaslarına göre, mahke
melere intiikal etmiş meselelerin Parlamento
muzda nıüzaikere edilmedi mümkün değildir. 
İBu bakımdan, sadece bu kadar izahatla iktifa 
ediyorum. Yalnız İç iş! eni Bakanımızın son de
rece nazik ve dikkatli bir üslûp içinde yaptığı 
açıklamayı da bilgiletıimze sunmak isterini. 

9 Nisan 1974 tarihli İçişleri Bakanlığı bildi
risi aynen şöyledir: 

«P»ir kilsim grupların yüzde yüz karşısında 
'oldukları düşünce ve ideolojilerin lehinde yazı, 
panikart, afiş ve beyanname dağıttıkları, daha 
sonra da bu fikir ve ideolojilerine karşı gösteri 
yapmak istedikleri ve yaptıkları esefle tespit 
ve müşahede edilmektedir. Böyle huzur bozu
cu faaliyelter sistemli bir şeşilde yürütülmek 
istenmûktedir. Bilinnıelidir ki, huzur bozanlar 
(k:im>ler ve hangi fikirlere sahiıboJurlansa olsun
lar, karşılarında Devletin tarafsız gücünü bula
caklar ve eninde sonunda tuttukları1 hatalı yol
dan ve gençliği birbiriyle çarpıştırmaktan vaz
geçeceklerdir.»1 

İşte bizim konuşanamızm anafikir ve özeti 
İçişleri Bakanlığının bu bülteninde tamamen 
mevcuttur. Bu müzakereler dolayısiyle bunu be
li ıtmdk ist erlim. 

Değerli ankadaşlarura, diğer olayları da ye
gân yegân sayarak kıymetli vakitlerinizi al
mak istemiyorum. Ancalk, olayları tahlil eder
kten kusurluların araştırılmasına da büyük ih-
!t:yaç vardır. Buralda kusurlar derken siyasî ku
surları kastediyoruim. 

Önce, bu olaylar karşısında Hükümet öde
vini yapmakta mıdır1? tarafsızlığını muhafaza 
eltim ekte midir? Hususlarının tezekküründe bü
yük fayda mülâhaza etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, kanaatlimiz odur ki, 
Hükümetin ciddî, olaylara takaddüm etmek iş
eyen basiretli ve tarafsız olmak hususundaki 
'kararlılığından emin bulunuyoruz. Bakınız Sa
yın Barbakan 20 Mart tarihli beyanatında; 
«Gençler tahrik ediliyor. Tahrikçiler içinde po
litikacılar var. Politikaya karışmaları gereken 
ıkJimls'eler var. Yalnız gençliğe değil, millete kar
şı da büyük günah işleniyor.» diyerek samimî 
ist]rahmi dile getirmtiktedir. 

Yüce Meclis üyelerine bilhassa belirtmek is
terim ki, bu iktidarının başının adı belki De
mire! değildir ama, kanunsuzluk ve anarşiye 
karşı demir eldir; demir yumruktur. Eski Hü
kümet gibi, «Sokaklar aşınmaz» demenin rahat
lığı içinde değildir bu Hükümet. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

'Bu iktidar milletine karşı şefkatli, sevgi 
dolu bir iktidardır. Aneaik, bin yıllık tarihinde 
zillet görmemiş yüce milletimizin beraberliği
ni 'bozünaik, mîllî huzuru dağıtmak isteyenlere 
karşı da çelik iradeli ve demir yumruklu bir 
iktidardır. Bunu henkes böylece bilmeli ve ona 
göre vaziyet almalıdır. 
' Muhterem arkadaşlarım, iktidar kanaidı C. 

II. P.'nin organı ve sesi olan -Halkçı Gazetesi 
çeşitli makalelerinde ve halberlerinde bu tah
riklere kapılmamak gerektiğini, 12 Martta dev-
allenlerin bir benzerini görerek ferahlamak iste
diklerine işaret ederek, itidali ve soğukkanlı 
duyarlılığı telkin etmektedir. Böylelikle, koalis
yon kanadı olan bir parti organının bu husus-
talki itidal ve soğukkanlılık tavsiye etmesini de 
huzurlarınızda memnuniyetle karşılarım. 

Şimdi sözümüzün burasında, «İktidarlar sü
kûnet mi isterler, kargaşalık mı?» diye sormak 
işitiyorum. Bu sorunun cevabını bulmak zor 
değildir. Rahatlıkla diyebiliriz ki, iktidarımız 
mutlak huzur ve sükûnet istemektedir, iç barış 
istemektedir. 

iSaym milletvekilleri, gençliğin heyecanı üze
rine istismar tezgâhı kurup, suyun boğduğunu, 
ateşin yaktığını, taşın sert olduğunu bilmeyen 
gençleri tahrik etmenin, politik makyavelizmin 
telini için Parlamentomuz beraherlük içinde 
olmalı ve bu işin çirkin aktörlerini tel'in etme
lidir. 

Değerli arkadaşlarımı, gençlik meselelerine 
'böyle heyecanlı olaylar çıktıktan sonra bakmak 
yerine, onları anlamak gerektiğini de tebarüz 
etirmek isteriim. Gençler şefkate muhtaçtırlar. 
Onların ruh deprasyonları vardır. Bunları ko
nuşmamız, ayrıca netice halinde karşımıza ge
len olayları da tanıyarak isalbetili teşhis ile ön
lememiz lâzımdır. Gençler bugün ruhsal rahat-
'Siz'lılk ve bunalım içindedirler. Bazıları manevî 
boşlulklarını macera akımları içinde talmamla-
mıak istemektedlrku'. Onlara şimdiye kadar ge
rekli manevî ve maddî imkânlar verilmemiştir. 
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.Siyasî nutuklarda lâf ile onore edilmek onları 
tatmin etmez hale gelmiştir. Burada, bil kür
süde galiz üslûpla, sapma kadar küpüne kadar 
milliyetçilikten söz edilmesi de siyasilerimizin 
çok önemli meseleleri nasıl hafife aldıklarının 
.tezahürüdür. 

iBizansııı Zoya anasını, Teodara'sım İstan
bul'un göbeğinde abideleştirmek isteyenlerin 
Türk gençliğine verebilecekleri manevî lezzet 
ve itminan ne olur ki (M. S. P. sıralarından, 
«'Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Gençliğimiz millî düşünce ve görüş içinde 
'ihtiyaçları ol e alınarak yeşertllmcli ve filizlen-
•melidir. Devletçe ödenen kredi ve buralar, on
ları tatmin edecek miktara yükseltilmelidir. İk
tidarımızdan, Hüküm etimizden, Tüıık gençliği
mizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak genişlik
te imkân seferberliğini temenni ediyorum. 

Gençliğimizin manevî ihtiyaçları çok önem
lidir. Politik üslûp olsun diye onları en kötü 
suçlamalara alet etmem eliyiz. Hele, vay şöyle 
vay böyle deyip idama giderken hocayı, «Ben 
Türk, Müslüman değilim» diye başından kov
muş diye geneli etmelerden sakınmalıyız. Hatta 
ona üç yasında, beş yaşında manevî gelişimini 
temin için hocayı fuzulî görenler, gecikerek 
idam sehpasına hoca gönderenlerin manevî ku
surları da en az o suçlular kadar değil midir? 
(M. S. P. sıralarından, alkışlar.) 

Gençlerimize, hocanın, idam sehpasına gider
ken gönderilmesi yerine, doğduklarında irşat
larını, manevî terbiyelerini hedef almayan eği
tim ve politika halikında neden bir genel gö
rüşme açılmasını düşünmezsiniz de, karşımıza 
netice olarak hastalığı çıkarırsınız. Tedaviyi, 
kioruyueu hekimliği neden ele almazsınız? 

«Çile bülbülüm çile» türküsü ile partisinin 
balosunda, Allah diye nara atan siyasi liderin 
ımancıvî boşluğunun gençlik hadiselerinde, genç
liğin manevî yoksulluğunda payı yok mudur? 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Fransızların bir 
ata sözü vardır. «Biz sadece değirmeni yıktık, 
•onu döndüren rüzgâra hiçbir şey yapamadık» 
derler. Siz bu gençliği mason rüzgârlarının, şi
mal rüzgârlarının, sam yelinin tesirinden al
mak için ne yaptınız? Türkiye'mizin meltem se
rinliğini estiren rüzgâra, değirmeninizin... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kanun bekliyo
ruz, oy vereceğiz, şimdi neden ondan bahsedi
yorsunuz... Sırası gelince biz de 'konuşacağız. 

.BAŞKAN — Müdahale ötmeyin Sayın De
mir. Rica ederim, karşılıklı konuşmayalım ar
kadaşlar. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Size saygı
lar sunuyorum, elbette konuşunsunuz. Teşek
kür ederim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kanun bekliyo
ruz diyorum, kötü demiyorum,-oy vereceğiz. Ma
sonlar için kanun bekliyoruz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurursanız.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dimi, devam buyurunuz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Jigant bir 
lider aranır da bir elde günye, bir elde teşbih, 
bir oraya göz kırpar, bir oraya güz kırpar da 
'ilki tarafı memnun edomezseniz bugün gönye 
sahipleri sizin yerinizde jiğant bir lider, dev bir 
'lider aramaya düştü mü, kanun teklifi de verir
siniz, bu iç kavganızı da bu kürsüden günah 
çıkartma meselesi olaralk getirirsiniz elbette. 
hayret atanıyoruz. (M. S. P. ve C. H. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendini, 

devam ediyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet efen

dim. Türkiye'mizin mailtem serinliğini estiren 
rüzgâra, mıillî görüş rüzgârına, değirmeninizhı 
pervanesini neden döndürmediniz, neden onla
rın manevî gelişmesini düşünımeden, siyaset are
nasında .malzeme olarak gençli ğiimizi kullanmak 
istediniz? Esas Peygamberini öğretmeyi, gerici
lik sayıp, garbın adamı Kari Marx'ı «İktisat 
Peygamberi' diye gençliğimize tanıtıp, ona üm
met edilmesine (Hâşâ) neden göz yumdunuz? 
Sizin bu siyasî ihmallerinizle kökü dışarda olan 
'telâkkilere neden ortam hazırladınız. Şimdi 
bu kadar ihmalden sonra avaz avaz, yangın 
var demeniz hiçbir şeyi halletmez arkadaşla
rım. (M. S. P. sıralarından, «îBravo» sesleri.) 

Bu meselede söylenecek çok söz vardır. Ne-
tieûten arz etmek işerim ki; fikre tahammülsüz
lük buradan başlayıp yurt sathına yayılmaSk 
istidadındadır. Burada bile Yüce Meclise vatan 
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ve millet hıyaneti izafe edecek densiz ve ta
hammülsüzler vardır. 

Bu tahammülsüzlerin örnek teşkil etmesi 
ımdllî humrsuzluğumazun başlıca âmili olmak
tadır. Önce fikre tahammülü yani, sözlerinizi 
külliyen reddediyorum ama, onları söylemek 
'hakkınızı ölünceye kadar, müdafaa edeceğiz 
seklindeki fikri, hoş görüyü kaibuö. etmek zo-
ırundayız, 

IBu vatanın evlâtları olarak birbirimizi sev
mek ve kardeş olarak birlilk ve beraberliğimizi 
idame etirmdk zorundayız. Gençlik .meseleleri
mizde hırs ve kaprislerden uzak, sevgi ve kar
deşlik alevleri ile ısınmamızı temenni elliyorum, 
Cenalbı Allah'tan niyazda bulunuyorum, vatanı
mızın, milletimizin birilik ve bütünlüğü için... 

(Muhterem arkadaşlarını... 

[BAŞKAN —• Lütfen son cümlenizi söyleyi
niz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Son cüm
lemi müsaade ederseniz uzun ve devrik cümle 
olarak söyleyeyim de netice hâsıl olsun (Gü
lüşmeler.) 

BAŞKAN — Bu, bir hakikin suiistimali şek
linde olmasın lütfen... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hay hay. 
Yüce Mecliste genel görüşmesi istenen olaylar
la ilgili olarak adlî tahkikatlar devam etmek
tedir. Bu balkımdan bu olaylar hakkında Parla
mentonun müzakere açması, ma.hkemeleri te
sir altında bırakabilir. Esaısen; Anayasamızın 
132 .nci maddesi bu hususta, Yüce Mecliste ada
lete initikal etmiş meselelerin görüşülmesine ce
vaz vermemektedir. Ayrıca, Hükümetimiz tam 
ibir teyakkuz içinde Devlet otoritesinin ve ka-

tfl ıwna«sa—.—tx 

VIÎ. — SOKULAR VE CEVAPLAS 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşeklin, j Millet Meclisi Başkanlığıma 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yayınlar ve Ba- j 
sili Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğüne dair ' Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba, 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstün- kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılına-
dağ'ın yazılı cevabı (7/50) j sini rica ederim. 
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nun hâkimiyetinin icaplarını yerine getirmek 
hususunda mazideki kaygısız görüntülerden 
uzak ve hassas bir Hükümettir. 

Muhalefetin, «genel görüşme» açılması hu
susundaki talebi samimî değildir. Niyet; a'ktü-
allitcyi hızlandırarak sansasyonel havanın deva
mını temin etmek ve yeni yeni «Haruniy'e olay
ları» ııa zemin hazırlamaktır. Değilse doktriner 
edepsüzlliıklere Millî Selâmet Paırtisi olarak en 
büyük kavgayı, en büyük mücadeleyi, Allah'ın 
inayeti ile biz veririz, bundan kimsenin şüphesi 
olmaya... (A. P. sıralarından, «Anlaşılmayan» 
müdalhaleler.) 

BAŞKAN — Rica ederimi müdahale etme
yiniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Cümlenizi 
hürmet ve muhabbetlerimle selâmlıyorum. Sa
yın Başkanın bendenize birkaç dakikalık lüt
fettiği müsamalıayı huzurlarınızda Başkanımıza 
teşekkülle karşıladığımı da ifade ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. S. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, mesai saatimizin biti- • 

mine 10 daikika var. Diğer gruplar da söz al
mışlar, sıradadırlar. Ayrıca, önerge sahiple>rin-
den bir arkadaşımızın da konuşlma hakkı var
dır. 

P>u dununda vaktin de gecikmiş olması se
bebiyle başladığımız bu konuya devam etmek 
ve gündemimizde yer alan diğer konulaırı gö-
rüşmek için yarın 1 Mayıs resmî tatil olduğu 
cihetle, 2 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'tc 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanana saati : İ8;50 
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Saygılarımla. 
7 . 2 . 1974 

O. H. P. içel Milletvekili 
ISüleyman Şimşek 

Soru: 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Yayımlar 

ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü 
ile ilgili usulsüzlük söylentileri günümüzde 
[yaygın bir hail almıştır. 

1. Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri 
Genel Müdürlüğündeki kitap seçme ve satın 
•alma komisyonu üyeleri nasıl ve kimlerden te
şekkül ettirilmiştir? 

2. Bu koımiısyoınun kitap seçme ve satın al
madaki ölçütü nedir? Bu ölçüt hangi 'esaslara 
göre saptanmıştır? 

3. — Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemele
ri Genel Müdürlüğü, bugüne kadar hangi ki
şi veya kurumlardan kitap saıtınalmıştır? Bu 
•kitapların seçim ve satınalmımasmdaki ölçüt ve 
esaslar nelerdir? 

4. Yayımlar ve Basılı Eğitim Araçları Ge
nel Müdürlüğünün emrinde değil Türkiye'de, 
Balkanlarda bile benzeri bukınmayacak kadar 
güçlü ve 'modern basımjevleri bulunduğu ve her1 

türlü eğitim malzeımielerinii basabildiği halde, 
bazı kurumlardan düşük kaliteli, amaca uygun 
olmayan basılı eğitim malzemelerinin aldığı 
'doğru mudur? Bu doğru ise, buna niçin ih
tiyaç duyulmuştur ? 

5. Hangi kurum, kuruluş ve fcişillerden ne 
ımiktarda basılı eğitim malzemesi satmalınmış 
ve bunlara ne kadar para ödenmiştir? 

6. Bu Genel Müdürlük, okullara, öğrenci
lere, öğretmenlere ve halka yönelten, ulusal 
'eğitim ilkelerinıe uygun gazete, dergi ve benze
ri yayınlarda bulunuyor mu? Bulunuyorsa, 
bunlar nelerdir? Ve yeterli imlidir? 

Bunlar yeterli değilse, lemrindelki yazarları, 
eğitimcileri ve bunca diğer yardımcı personeli 
naniği hizmetlerde fcullanmıaktadır? 

7. ıBu Genıel Müdürlük, mevcut yayın ola
nak ve kapasitesine nağmen eğitim ve öğretim 
değeri şüphe götüren birtakım ^gazete ve der
gileri satınalmafcta ve yaymakta mıdır? 

Bunları yapıyorsa, bunda amacı nedir? Bu 
uygulamasıyla bu kuruluş: Mimlere hizmet et
mektedir? 
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8. — Bu Genel Müdürlüğe fbağlı bir Türk 
Ansiklopedisi Şubesi ve yetkili komisyonu var 
anıdır? Varsa, ülkemizin biricik resmî Devlet 
ansiklopedisi niteliğini taşıması gereken bu ese
ri çıkaran şubenin müdürü, komisyonun baş
kanı ve üyeleri kimlerdir? Bunlar böyle ciddî 
bir ansiklopediyi çıkarabilecek nitelikte midir? 
Bunlar bu göreve, hangi ölçülere göre ve kim
ler tarafından atanmışlardır? 

9. Bu ansiklopedinin yazımına hangi tarih
te ve hangi adla başlanılmıştır? Simidi kaçıncı 
cilt ve hangi harfe gelinebilmiştir? Bu hız ye
terli midir? Bitimi tarihi planlanmış mıdır? Bu 
ansiklopedi şimdiye kadar bitirilip, Cumhuri
yetimizin 50 inci yılına yetiştirilemez miydi? 

10. Türk Genel Kültürünü yansıtabilecek! 
nitelikte ve tarafsız olması gereken böyle bir 
ansiMopedmıin başında her balkımdan yeterli ve 
İtarafsız bir kişinin buunmasının temel kural 
olması gerekirken; yetersizliği şüphe götüren;, 
senelerce bir siyasî partiden senatör seçilmiş ve 
aşırı derecede taraf tutan bir parlamenterin, 
uzun seneler bu kuruluşun başkanlığını yap
tığı söyleniyor, bu doğru mudur? 

Doğru ise : ı 
a) Bu kişi kimdir? 
b) Bu göreve hangi amaçla, nasıl ve kim 

tarafından getirilmiştir? Bu görevde ne kadar 
çalışmıştır ? 

c) Bu kişinin, Devletin tek resmî ansiklo
pedisi durumunda olması gereken bu eseri, 
âdeta bir kişi veya bir parti yayımı haline ge
tirdiği doğru ımudur? 

d) Bu ansiklopediye /giren Türk meşhur
larının seçimi sanat, ledebiyat, kültür değerleri, 
yönetim, askerlik, bükük ve benzeri hizmet 
'esasları açısından mı, yoksa komisyonun ba
şındaki kişimin politik görüşü açısından mı de
ğerlendirilmiştir ? 

e) Bu ansiklopedinin .maddelerini yazmıa 
görevi kimlere verilmiştir? Bunların seçiımii 
ıhangi ölçüte göre yapılmıştır? Bunlar gerçek
ten o dalda otorite oldukları için mi, yoksa 
komisyon başkanının kafa yapısına uygun düş
tükleri için mi seçilmişlerdir? Bu kişilere ne 
kadar para ödenmiştir? 

11. Komisyonda yıllarca başkanlık yaptı
ğı söylenilen bu kişi, ansiklopediye takma ad
la veya kendi adıyla yazı yazmış mıdır? Ayrı-
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oa bu ikisinin hangi esıerleri Millî Eğitim. Ba
kanlığınca ısatın alınmış ve kendisinle ne kadar1 

para ödenmiştir ? 
12. Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzeımelıei'i 

Genel Müdürlüğüme, son beş yıl içinde Devlet 
(bütçesinden ne kadar ödenek ayrılmış, bu pa
ra nerelere ve hangi amaçla harcamamıştır?.. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

5 . 3 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento-İrtibat 
Sayı : 031.2/201 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 2 . 1974 gün ve 7/50-359/4028 sa

yıl yazınız. 
İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ya

yımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel 
Müdürlüğünün usulsüz işlemlerine dair verdiği 
yazılı soru önergesine paralel, basında çıkan 
neşriyat üzerine Bakanlığımız müfettişlerinden 
kurulu bir heyet tarafından söz konusu işlem
lerin tahkiki yapılmaktadır. 

Tahkikat sonunda, daha geniş bilgi elde edi
leceğinden, gerekli cevap ayrıca arz edilecek-

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

24 . 4 . 1974 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento-İrtibat 
Sayı : 031.2/380 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lilgi : a) 14 . 2 . 1974 gün ve 7/50-359/4028 

sayılı yazınız. 
b) 5 . 3 . 1974 gün ve 031.2/201 sa

yılı yazımıza ek. 
içel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, 

-Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel 
Müdürlüğünün usulsüz işlemlerine dair yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

30 . 4 . 1974 O : 1 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel 
Müdürlüğünün usulsüz işlemlerine dair verdiği 

Yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız : 
Adı geçen Genel Müdürlüğün usulsüz işlem

lerine ilişkin verilen yazılı soru önergesine pa
ralel, basında çıkan neşriyat üzerine Bakanlığı
mız müfettişlerinden kurulu bir heyet tarafın
dan, söz konusu işlemlerin tahkiki yaptırılmış 
ve tahkikat sonunda, Genel Müdür Hüseyin 
Rahmi Kılıç'm görevinden alınması teklif edil
miştir. Bu teklife uygun olarak gerekli işlem 
yapılmaktadır. 

Ayrıca Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 
fezlekede teklif edilen adlî işlemle ilgili olarak 
dosya Danıştaya sunulmuş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Ilort-
oğlu'nun, Kamu sektöründe ve İktisadî Dev
let Teşekküller in deki idare meclisi üyelerine 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Vekili Maliye Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı ce
vabı (7/52) 

12 . 2 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına deleletle-
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu 

Soru : 
•—• Kamu sektöründe ve İktisadî Devlet Te

şekküllerinde halen kaç İdare Meclisi üyesi gö
revlidir ? 

— Bu üyelerin isimlerinin karşılarına aldık
ları maaş, prim, hakkı huzur v. b. ücretler tu
tarının yazılmasını, 

— Bu gelirlerinden başka emekli maaşı alıp 
almadıkları veya başka bir görevleri olup olma-
madığı ? Varsa ne olduğu, 

NOT : Yazılı soru cevabına ekli listeler çok
luğu nedeni ile yayınlanamamıştır, Kanunlar Mü
dürlüğündeki (7/52) esas sayılı dosyasındadır. 
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— Ayrıca bu kişilerin kaç yaşında oldukları 
ve kaç yıldan beri bu görevde bulundukları, 

— Görev başında bulunan Kaınıu İktisadî 
Teşebbüslerinin tüm Başkan ve Yönetim Kuru
lu üyelerinin, bu görevlerine atanmadan önce, 
hangi siyasî partiye mensup olduklarının, veya 
hangi partiden T. B. M. M. üyeliği yaptıklarının 
ayrı ayrı gösterilmesi, 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
iSayı : 3 - 1449 29 . 4 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 1,8 . 2 . .1974 tarih ve 7/52 - 371/41158 

sayılı yazınız. 
Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun 

kamu sektöründe ve iktisadî Devlet Teşekkülle* 
rindeki Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin ola
rak Sayın Baş'bakana yönelttiği ve Sayın Baş
bakan tarafından, kendi adına tarafımdan ce-
vaplandıriıknası tensip buyrulan yazılı soru 
önengelsinin cevabi ilişik olarak sunulmuştur. 

ISaygıyle arz ederim. 
Doç. Dr. Deniz Baykal 

Maliye Bakanı 
Devlet Başkanı Vekili 

Gaziantep Milletvekili İbralhim HJortoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabıdır 

.12 . 2 . ,1974 tarihli öneügenizle sorulan so
rulara, ilgili Bakanlık ve kuruluşlardan alman 

cevaplar ekte sunulmuştur. 
Bunlardan Maliye, Ulaştırma, Çalışma Ba

kanlıkları ile TRT Genel Müdürlüğüne ilişkin 
cevaplar en kısa zamanda ayrıca sunulacaktır. 

Doç. Dr. Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı Vekili 

3. — Zonguldak {Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, yapılan zamlara ilişkin Başbakandan soru
su we Başbaka nadına $anayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim \Doğru'nun yazılı cevabı (7/83) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli sorularımın Anayasanın 88 ve Meclis İç

tüzüğünün 94 ncü maddeleri uyarınca, Sayın 
Başlbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 
cevplandırılmasma delâletlerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Orihan Göncüoğlu 

A. P. Zonguldak Milletvekili Orhan Göneüoğlu' 
nun Başbakan Sayın Ecevit'ten yazılı sorusunun 

ekidir 

1. 24 Şuıbat 1974 tarihinde Sayın Ecövit'in, 
26 Şulbat 1974 tarihinde Sayın Erbakan'ın ve 
24 Şubat 1974ten önce muhtelif .yetkililerin ve 
özellikle Sayın Erlbakan'm beyanları ile anamal
lara zam yapılacağı ifade edilmiş ve hattâ bir 
çjok .gazeteler hangi mallara ne miktar zam ya
pılacağını yayınlamışlardır. 

Böylece küçük büyük bir çok stoklana ya
pılmasına ve haksız kazançların doğmasına yet
kililer sdbep olmuşlardır. Ve bu durumun so-
rumlusüdurlar. 

a) 25 Ocak - 25 Şulbat 1974 tarihleri arasın
da, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri 
fabrikalarından ve satış bürolarından, ne miktar 
demir, çimento, şeker ve kâğıt piyasaya intikal 
ettirilmiştir? 

'b) Aynı maddelerden, 25 Ocak - 25 Şulbat 
1973 tarihleri arasındaki dönemde, bu mallardan 
ne miktarı piyasaya intikal ettirilmiştir? 

2. 26 Şubat 1974'ten sonra muhtelif tarih
lerde yayınlanan Hükümet bildirileri ile, elinde 
şeker, demir, çimento ve kâğıt bulunduranlardan 
Ibeyanname istenmiştir. Bu .beyannameler top
lamı olarak ne miktar şeker, demir, çimento ve 
kâğıt tespit edilmiştir? 

3. Hükümetin demir, kâğıt, çimentoya aldığı 
zam kararlarını ilân eden 25 Şuibat 1974 tarihli 
vö mükerrer,14(810 sayılı Resmî Gazetenin birçok 
vatandaşlarca 26 Şulbat 1974 tarihinde iddia edil
miştir. Bu iddiaların doğruluğu halinde, ilgili
ler, büyük sorumluluk altına girecekleridir. 

Mükerrer 148ıl0 sayılı Resmî Gazete, hangi 
tarihte ve saatte yayınlanmış ve dağıtılmıştır? 

4. 26 Şulbat 1974 tarihinde 12,00 ve 13,00 
Haiber Bültenlerinde Sayın Ernakan'm zamlarla 
ilgili Ibeyanı yayınlandığı halde, Vilâyetlere hiç
bir yazılı emir gönderilmemiş ve fiyatları artan 
mallar için, Valilerimiz, tereddüt içinde bırakıl-
•mıştır. Bu durum stokçulara imkân verilmesi an
lamına tgelir. 

Neden valiliklere zamanında ve yazılı emir 
verilmemiştir? Bu gecikme kargaşadan doğan 
Hazine zararı ne kadardır? 

6. Muhtelif mallara zam kararı 25 Şuflbat 
1974 tarihli ve mükerrer 14810 sayılı Resmî Ga
zete ile ilân edildiği halde, elinde bu malları bu--
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lundüranların beyanname .vermeleri mecburiye
tine dair Hükümet 'bildirileri, 27 Şubat 1974 ta
rihinde 13,00 Haber'Bülteni ile Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı vasıtasıyle sadece şeker için, 

!28 Şubat 1974 tarihinde 7.,30 Halber Bu7te
ni de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı vası-
tasıyle Demir, Çimento ve Kâğıt için beyanna
me istenmiştir. 

•a) Zam tarihleri ile bildiri tarihleri hangi 
maksatla farklı olarak yürürlüğe konmuştur? 

(I))1 Neden şekerle, diğer mallar yani de
mir, çimento ve 'kâğıt a.yırdedilmiiş, farklı tarih
lerde ve farklı tebliğimle beyannameye tabi tu
tul muştur? 

e) Beyanname verme .zorunluğu Şeker için 
•Sanayi ve Teknoloji, demir, .çimento ve kâğıt 
için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bil
dirileri olarak neden ayrı Bakanlıklarca yapıl
mıştır'? 

(Sorumlu ve yetkili Bakanlık hangisidir ? 
d) Yetkisiz bir Bakanlığın zorunlu kıldı

ğı Beyanname isteme emrine, uymayan kuruluş 
iveya şahıs var mıdır ? Varsa bundan doğacak 
Hazine kaybının miktarı nedir ve sorumlusu 
kimdir! 

i6. Beyanname verme mecburiyeti için, Sa
nayi Bakanlığı Bildirisi ilk defa 27 Şubat 1974 
ıgünü 13,00 Halber Bülteninde tebliğ edilmiştir. 
Aynı bildiride, beyanname verme müddetinin, 
aynı gün, 27 Şubat 1974 günü saat '12,00'de ya
ni bildirinin ilk defa yayınlanmasından 1 saat 
önce bitmiş olması hususu, Devlet ciddiyeti ile 
'bağdaşmaz, geçersiz ve sorumluluğu gerektiren 
bir tutumdur. Bu tutumun sebebi nedir? 

7. a) 1 Ocak 197li tarihinde Demir; Çimen
to, Kâğıt, Şeker, Akaryakıt, Kömür, Elektrik 
ve Sümerlbank mallarının fiyatlarına ne idi? 

b> Yukar'daki mallara 1 Ocak 1971'den 
bugüne kadar hangi tarihlere ve ne miktar zam
lar yapılmıştır? 

30 . 4 . 1974 O : 1 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 24 . 4 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Dosya No. : 
Sayı : 13/599 
' Eki. : 1. 

Konu : Zonguldak Milletvekili Sayın 
Orhan Göncüoğlu'nuıı yapılan zam
lara ilişkin soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Sayın Orhan Gön- . 
eüoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza muhatap, ve 
'Sayın Başbakanca da kendileri adına Balkanı
mız tarafından cevapla nıdırdınasmı istediği 
demir, çimento, kâğıt, şeker ve akaryakıt gibi 
mallara yapılan zamlar hakkındaki soru öner-
'geeine ilişkin olarak hazırlanan notun ilişikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
(Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

A. P. Zonguldak Milletvekili Sayın Orhan 
Güncüoglu'nun ana maddelere yapılan zamlarla 
ilgili soru önergesinin cevapları : 

1. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri fabrikalardan ve satış bürolarından .1973 
ve 1974 yıllarının 25 Ocak - 25 Şubat dönem
leri arasında yapılan demir, çimento, şeker ve 
kâğıt satışları aşağıda gösterilmiştir : 

25 Ocak - 25 Şubat Dönemi 
1973 1974 
Ton Ton 

Demir 70.4:25 39.280 
Çimento 310.985 198.986 
Şeker 76.942 92.581 
Kâğıt 19,672 20.133 
2. 26 Şubat 1974 tarihiden itibaren elle

rinde demir, çimento ve kâğıt bulunianlardan 
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istemen beyannameler mahallî mülkî idare 
âmirlüklerince toplanarak Sanayi ve Teknoloji 
BaJkanlığına gönderilımjekt'e; Bakanlıkta tasnif 
edilmektedir. Bu beyannamelerin tamamı henüz 
Bakanlığa intikal etmediğinden ıkatî sonuçlar 
alınamamıştır; tasnif halen devam etmektedir. 
Mart ayı itibariyle beyanname geçici toplam
ları şöyledir : 

Demir 300.000 ton 
Çimento 184.000 ton 
Kağıt 22.000 ton 
Şeker beyannameleri valilikler ve defter

darlık! arca Maliye Bakanlığıma gönderilmekte
dir. Henüz 11 vilâyetten beyanname 'gelmiş 
olup, gelen beyanmame'lerdem 1243,5 ton şeker 
stolku yapıldığı aınlaşıllmışitır. 

3. 25 Şubat 1974 tarihli ve mükrrer 14810 
sayılı Resmî Gazete, esas müshaisımdam 12 saat 
sonra matbaaya, verilmiş ve dağıtımı yapıl
mıştır. 

4. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba
kanı Sayın Necmettin Erbakan'm 26 Şubat 1974 
tarihinde TRT radyolarımda 12.00 ve 13.00 ha
ber bülteninde yayımlanan beyanı bir Hükü
met bildirisi mahiyetindedir. 

5. Yapılan zamlar ve beyanname verme 
mükellefiyeti 25 . 2 . 1974 tarih ve mükerrer 
14810 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmiştir. -

•a) (Zam tarihleriyle beyanname mükellefi
yetinin bildirilmesi tarihleri arasında bir fark 
yoktur; her iki konu da aynı Resmî Gazetede 
yayımlanmıştır. 

,'b) iŞeker ve diğer maddelere ait beyanna
me mükellefiyetleri aynı Resmî Gazetede, aynıı 
tarihte bildirilmiştir; farklı tarihlerde bildirim 
keyfiyeti mevzuu'bahls değildir. Ancak şeker 
için 'beyanname, 79 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince Balkanlar Kurulu Kararıyle is
tenmiş, çimento, kâğıt ve demir içim ise ilgili 
kararnameler uyarımca Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Tebliğleri ile istenmiştir. • 

c) Beyanname verme süresinin uzatıldığı' 
hakkımdaki bildirimin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bildirisi olarak TRT'de yayınlan-
ıması bir zulhul eseridir. Bu sürenin 28 Şuibat 
!İ974 günü saat 24,00'e kadar uzatılmış olduğu, 
,27 Şuibat 1974 günü açıklamalı telgraflarla 67 
ilim valilerine bildirilmiştir. 

d) Bakanlık isimlerinde yapılan yanlışlık, 
Ibeyannaıme isteme emrimin yayımımda değil, be
yanname verme süresinin uzatıldığımın bildirili-
meşinde vukulbulmuştur. Bu yanlışlık gerek va
liliklere çekilen telgraflarda, gereks'e TRT Rad
yolarının müteakip yayınlarımda düzeltilmiştir. 

'"6. Beyanname verme mecburiyetinim 27 
Şubat U974 günü TRT'nin saat 18,00'deki haber 
,'bült'eninde yayın'lamması, resmen yayımlanıp 
yürürlüğe konulmuş Bakanlık Tebliğine ait 
haberin tekrarımdan ibarettir; iddia edildiği 
,gi)bi tefbliğin ilk defa yayımı değildir. 

7. 1 Ocak 1971 tarihindeki demir, çimento, 
kâğıt, şeker, akaryakıt, kömür, elektrik Ve Sü-> 
merfbamk malLarımın fiyatları ile o talihten bu 
yana yapılan zamlar aşağıda işaretlenmiştir. 

il ,. İİ973. - [25 . 2 

ıŞ e k e r 

ıl973'de yapılan satış 

125 . il , 1974 - 125 . ı2 . 4974'de yapılan satış 

(1 . 1 . il'97il'deiki fiyat 

ü . 3 . !İ974'deki fiyat 

Kristal 
(Küp 

Toplam 

Kristali 
Küp 

•Toplam 

Kristal 
Küp 
Kristal 
Küp 

56 (5(15 Ton 
20 427 'Ton 

76 942 Ton 

75 358 Ton 
17 ılı93 Ton 

92 mi Ton 

360 Krş.ı/Kg.. 
390 Krş.i/Kg. 
495 Krşj/tKg. 
545 Krş./Kg. 
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Çimlent'o 

Şubat 1973 satışı 
Şuibat 1974 satışı 
14 Slayıılı Tebliğ 
15 Sayılı Tebliğ 
19 Sayılı Tebliğ 

25 , ! . 19173 - 25 '. 2 . 1973'de yapılan 
25 , 11 . 0,9(74 - 25 . 2 . 1974He yapılan 

23 
16 
25 

D e 

3|10 ı935 Ton 
I19'8 976 Ton 

. 1 , 1971 |Ton,u 2)10 TL. 
. 7 , Iİİ971İ ITonu 260 TL. 
. 2 . 1974 Tonu 396 TL. 

m i r 

satış 70 425 Tlon 
satı ş J3I9 2801 Tlon 

1 . 1 . 19711'de bir ton yuvarlak demir fiyatı (2 560 TL., 
(1 . 11 . il 9711 'de bir ton kütük blum fiyatı 
116 « 7 . (11971 tarihinde ton 'başına 
I2|2 . 1 , 1972 tarihinde ton 'başına 
126 . 12 . 1974 tarihinde- ton başına 

1 ,. 1 . 1971 tarihindeki fiyat tlon 
(Taş kömürü İİ8 - 50. mm., lik yıkanmış 
Taş kömürü 18 - 50 mim. lik yıkanmış 
Linyit kömür 10 - 18 mim. lik yıkanmış 
Linyit kömüir 10 - 18 mm. lilk yıkanmış 
Kok 
jS'ınaî ko(k 
Bımaî kolk 
(Briket 
iBriket 

K ö 

2 H0O TL. 
1350 Lira zam 
100 Lira tenzilât 

7 790 Lira zam 

m ü r 

2(90 TL. Ankara'da 
290 TL. İstanbul'da 
iliÜÖ TL. 'Ankara'da 
.1J2İ7 TL. İstanbul'da 
12110 TL., 'Türkiye'nin her yerinde 
3!25 TL, Ankara'da 
31501 TL. İstanbul'da 
200 TL., Ankara'da 
260 TL. istanbul'da 

16 . 7 . 1971 tarihinden bu yana oilani fiyat ton 

İT aş kömürü 18 -
Taş kömürü 18 -
Linyit kömür 10 
Linyit kömür 10 
Kok 
IStoaî kok: 
ISmaî k'olk 
priket 
Briket 

50 mm. lik yıkanmış 
50 mm. lik yıkanmış 
- 18 mm. lik yıkanmış 
- 18 mm. lik yıkanmış 

505 TL. Ankara'da. 
460 TL, İstanbul'da 
250 TL. Ankara'da 
275 TL. fctanfbuil'da 
Ö8I0 TL. Türkiye'nin her yerinde 
095 TL, Ankara'da 
710 TL fetanbul'da 
4185' TL. Ankara Ha 
4.35 TL. İstanbul'da 
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Mamulün çinisi 
1 . 1 . 1971 

fiyat TL./ton 

Yazı taıbı kâğıtları : 
1 nci hamur kâğıt 

» » » 

» » » 

(50 gr.) 
(60- gr.) 

(75 ve yukarısr) 

7.000, 
5.500, 

5.000, 

2 nci hamur kâğıt .500, 

Tifdruk mecmua kâğıdı 

1 
CM 

1 

3 ncü hamur kâğıt 
Gazete kâğıdı 

G-azete kâğıdı 

Petlür kâğıdr 
» renkli 

Kaplık kâğıt 
Okul kitap kâğıdı 

(54 veya 60 gr.) 
(Ebat) 

(Bobin). 

(Beyaz) 

(Beyaz) 

3.500, 
3.000, 
3.000, 

2.800, 

6:300, 
6.500, 
4.000, 
3.000, 

Kaplık kâğıt 
Sargılıık ambalaj kâğıtları 
Sülfit selüloz 

(Renkli) 

(Nîormal leıbat) 
(Nlormail bofoin) 
(Beyazlatılmış bo^in) 

4.200, 

4.100, 
3.900, 
5.500, 

Kâğıt 

16 

29 

16 

29 

16 

Değişiklik 

. 7 . 1971 
» 

» 

» 

. 3 . 1972 
» 

» 

. 7 . 1971 
> 
b 

. 3 . 1OT2, 

tiariîhi 

Ebat 
Boıblin 
Eıbat 
Bobün 
Beyaz 
Renkü 

» sarı okul def. kâ 
. 7 . 13171ı 

s» 

Yıeni 
TL./to 

8.900, 
6.750, 
6.600, 
6.500, 
6.400, 
5.000, 
5.250, 

3.900, 
3.900, 

3.600, 

7.900, 
8.300, 
15.000, 
4.250, 
4.500, 
5.200, 

5.500, 
5.250, 
6.500, 



Mamullerin : 

Takdir 
No. A d ı 

Pamuklular : 
101/D Kaput bezi 

M Meclisi B 

Eni 
cm. 

90 
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Sümerbank mamulleri 

Perk. 
fiyatı 

TL. 

2,40 

3,55 
4 , -

Değişikliğe 
uğradığı Değişikliği 

tarih icabettiren sebepler 

1 . 1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 .1971 1. Devalüasyon ve devalüasyo-
9 .10 .1971 nun tesiri ile devamlı suret-

te artış kaydeden piyasa kon
jonktürü ile ücret artışları. 

8,25 1 . 3 . 1 9 7 4 

110/H Kaput bezi 

380 Hasse 

372 Hasse 

388 Hasse 

90 

90 

100 

180 

2.15 

3 -
3,25 
3,55 

6,50 

3,50 

4,10 
4,75 
5 -

11,50 
4,20 

5,50 
5,90 
6,50 

12,75 
8,95 

10,50 
12,50 

2 5 , -

1 

29 
29 

9 

1 

1 

29. 
29. 

9 . 

1 
1 . 

29. 
39 
9 . 

1 . 
1 . 

29. 
9 . 

1 

_ 

1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

1 .1971 
3 .1971 
10.1971 

3 .1971 

1 . 1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

1 .1971 
3 .1971 

10.1971 

3 .1974 
1 .1971 (Eskiden 

gelen fiyat) 

1 .1971 
3 .1971 

10.1971 

3 .1974 
1 .1971 (Eskiden 

gelen fiyat) 
1 .1971 
10.1971 

. 3. 1974 

290 — 

2. Hammadde, yardımcı ham
madde, çeşitli malzeme, fuel 
oil, elektrik ile maliyete te
sir eden diğer unsurlardaki 
fiyat artışları ve toplu söz
leşmelerle kabul edilen üc
ret artışları. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 



Takdir 
No. 

279 

286 

203 

602 

629 

M 

A d ı 

Pij amalık pazen 

Ropluk pazen 

Basma 

Dril 

Kutil 

Yünlüler : 
Serj 

Ceketlik 

Meclisi B 

Eni 
em. 

80 

70 

70 

70 

140 

Perk. 
fiyatı 

TL. 

4,60 

5,90 
7 -

1 3 , -

4,35 

5,50 
. 6,50 
12,25 

3,20 

4 -
4,85 
7,50 

2,30 

2,75 
3,25 
3,80 
7,75 
6,65 

8,15 
8,90 

10,50 
20,25 

7 3 -

96 — 
120 — 

90,— 

143 — 
165,— 
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Değişikliğe 
uğradığı 

tarih 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 .1971 
9 .10 .1971 

1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 .1971 
9 .10 .1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 . 1971 
9 .10 ..1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 .1971 
29 . 3 .1971 

9 .10 .1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 
1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 

gelen fiyat) 
29 . 1 .1971 
29 . 3 .1971 

9 .10 .1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

7 . 4 . 1 9 7 3 
1 . 3 . 1 9 7 4 
1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 

gelen fiyat) 
7 . 4 . 1 9 7 3 
1 . 3 . 1 9 7 4 
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2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

: 1 

Değişikliği 
icabettiren sebepler 

Devalüasyon ve devalüasyo-
nun tesiri ile devamlı suret
te artış kaydeden piyasa kon-
jonktürü ile ücret artışları. 

Hammadde, yardımcı ham
madde, çeşitli malzeme, fuel 
oil, elektrik ile ı naliyete te-
sir eden diğer unsurlardaki 
fiyat artışları ve 
leşmelerle kabul 
ret artışları. 

» » 

» » 

» ;» 

» » 

» » 

» » 

» :» 

» » 

» » 
» » 

» » 
» » 

toplu söz-
edilen üc-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

:» 

» 

» 
:» 

,» 
» 



Takdir 
No. 

151116 

182626 

192916 

m. 

A d ı 

Baltoluk 

Yün polyster elb. 

Fantazi elb. 

Ayakkabılar : 
Tabanı kösele 

Tabam transparan 
iskarpin 

Tabanı ince PVC 
presli vidala erkek 
iskarpin 

292917 A Tabanı ince PVC 
presli kadın isk. 

Meclisi B 

Eni 
cm. 

140 

Perk. 
fiyatı 

TL. 

95,— 

9 8 -
170,— 

88 — 

107,— 
127 — 

1 4 7 , -

118,— 

136,— 
195 — 
220 — 

125,— 

164,— 
210,— 

7 5 -

85 — 
140 — 

4 0 -

47,50 
65,— 

4 5 -

50 — 
60 — 

: 69 30 . 4 . 1974 

Değişikliğe 
uğradığı 

tarih 

1 . 1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

1 . 3 . 1 9 7 1 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 . 1971 
13 . 3 . 1973 

1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

29 . 1 .1971 
1 . 9 . 1 9 7 3 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

1 . 2 . 1 9 7 3 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

20 . 2 .1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 

1 . 1 .1971 (Eskiden 
gelen fiyat) 

20 . 2 .1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 

. 1 . 1 . 1 9 7 1 (Eskiden 
gelen fiyat) 

20 . 2 . 1971 
1 . 3 . 1 9 7 4 
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: 1 

Değişikliği 
icabettiren sebepler 

» » » 
» » » 

Devalüasyon ve devalüasyo
nun tesiri ile devamlı suret
te artış kaydeden piyasa kon
jonktürü ile ücret artışları. 
Hammadde, yardımcı ham
madde, çeşitli malzeme, fuel 
oil, elektrik ile maliyete te
sir eden diğer unsurlardaki 
fiyat artışları ve toplu söz
leşmelerle kabul edilen üc
ret artışları. 

» :» » 

» » » 

» :» » 
» » » 

» » » 
» » » 

» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
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Takdir 
No. A d ı 

Perk. 
Eni fiyatı 
em. TL. 

Değişikliğe 
uğradığı 

tarih 
Değişikliği 

ic ab ettiren sebepler 

1970 yılı ortamalası satış fiyatı 
1971 » » » » 
1972 » % » » 
1973 » » » » 
1 . 1 . 1974 tarihinden itlilbaren satış 

ELEKTRİK 
15,05 Knruş/kilovatsaalt 
19,78 » » 
23,60 » » 
25,39 » * 
36,50 » » 

Not : Artışlar yakıt fiyatlarına yapılan zamla rdan ileri gelmiştir. 

10 
25 
10 
21 
26 

4 
3 
8 
7 
2 

Tarih 

1967 — 24 
1968 — 9 
1970 — 20 
1971 — 25 
1974 — 

3 . 
'8 . 
7 . 
2 . 

AKAHYAKIT 

TL./Ton 
ISüper benzin 

1968 — 
1970 — 
1971 2 467.94 
1974 2 569.57 

4 308.48 

Nonnıal benzin 

1 360.58 
1 367.94 
1 848.32 
1 943.65 
3 50ı7.92 

L. P. Gr. iAnadeıpo1 fiyatlları 

10 . 8 . 1970 
26 . 9 . 1970 
21 . 7 . 1971 
25 . 2 . 1974 

1 768.52 
1 704.02 
1 712.85 
2 029.04 

Gazyağı 

94,3.41 
951 46 

1 380.62 
1 479.48 
2 798.41 

Motorin 

947.61 
954.04 

1 341.42 
1 433.07 
2 672.16 
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Fuel - Oil Ana Depo satış fiyatları 

Ana depolar 

Ataş 
İpraş 
Batman 
Aliağa 

TL/Ton 

1971 

488,97 
423,23 
550,00 

1972 

472,58 
407,10 
558,00 
403,69 

1973 

595,63 
530,10 
682,11 
530,30 

Not: 1) 1971 fiyatları Ekim Kasım ve Ara
lık aylan fiyat ortalamasıdır. 

2) Aliağa'nın 1972 fiyatı son 6 ayın fiyat
ları ortalamasıdır. 

3) 6 No. lu (3 500) Fuel - Oil fiyatları esas 
alınmıştır. 

4. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çane
ri'nin, Biga Barajına ilişkin srousu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nm yazılı 
cevabı (7/86) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırlmasına delaletlerimizi rica ederim. 

12 . 3 . 1974 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 

Soru : 
1. — Bazı kişilerin politik amaçlarla 1965 yı

lından beri yapılacağını söylediği ve bir aralık 
ön çalışmaları da yaptırılan Biga Barajı yapımı 
Üçüncü Beş Yıllık Planda yer almış mıdır? 

2. •— Bu baraj sahasında kalacağı tahmin 
edilen ve Çan ilçesine bağlı 11 köyün devam edip 
gelen huzursuzluğunu ve konunun politik çıkar
lara alet edilmesini önleme bakımından kesin du
rumu öğrenmek gereği vardır. Buna göre bu ba
rajın gelecek yıllarda yapılıp yapılmayacağı hak
kında Bakanlığınızın düşüncesi nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.12/498 18068 

18 . 4 . 1974 
Konu : Çanakkale Milletvekili 
Sayın O. Orhan Çaneri'nin «Bıiga 
Barajı» ile ilgili yazılı soru öner
gesi Hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 3 . 1974 gün ve 7/86 - 564/5809 

sayılı yazıları, 
Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çane

ri'nin «Biga Barajı» ile ilgili yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
«Bıiga Barajı» ile ilgili yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

Soru : Bazı kişilerin politik amaçlarla 1965 
yılından beri yapılacağını söylediği ve bir aralık 
önçalışmaları da yaptırılan «Biga Barajı/ yapı
mı, Üçüncü Beş Yıllık Plan'da yer almış mıdır? 

Bu baraj sahasında kalacağı tahmin edilen ve 
Çan ilçesine bağlı 11 köyün devam edip gelen hu-
Zllt'S'UZİuğ unu ve konunun politik çıkarlara alet 
edilmesini önleme bakımından kesin durumu öğ
renmek gereği vardır. Buna göre, bu barajın ge
lecek yıllarda yapılıp yapılmayacağı hakkında 
bakanlığınızın düşüncesi nedir? 

Cevap : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'n-
ce 1968 yılında ikmal edilen ilk çalışmalar mu
vacehesinde Biga ve Bakacak barajları planlama, 
Taşoluk Barajı da istikşaf kademesinde olmak 
üzere proje formülayyona bağlanmış idi. 

Bil ahara DSİ Genel Müdürlüğü'nün icraat 
programlarına girmiş olması clolayısiyle ve jeolo
jik durumu muvacehesinde Biga Barajı daha 
detaylı incelemelere tabi tutulmuştur. 
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1973 yılında biten ve özellikle Biga Baraj 
yeri ile sulama sahasını müstakilen kapsayan bu 
planlama revizyon çalışmaları sonunda, Biga 
Ovası'ndaki ziraî gelişme, Biga - Çan yolu deği
şiklik zorunluğu ve yüksek istimlâk masrafları 
muvacehesinde projenin, Biga Barajı'm kapsa
yan sulama ünitesinin ekonomik olmadığı sonucu
na varılmıştır. 

Mezkûr projenin diğer ünitelerinin de plan
lama seviyesinde revizyon etüdlerinin teknik ele
man imkânları 'muvacehesinde yapılmasından 
sonra projenin tümünün durumu ortaya çıkacak
tır. Bu nedenle Biga Barajı, DSİ Genel Müdür
lüğü'nün uzun vadeli yatırım programlarına tek
lif edilmemiştir. 

5. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel' 
in, Trabzon - Gümüşhane - Erzurum transit yolu
na ilişkin Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlarından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cahit Kayra'nm yazılı cevabı 
(7/89) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Bayındırlık ve Ener
ji bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

15 . '3 .1974 
Gümüşlhane Milletvekili 

Turgut Yücel 

1. Trabzon - Gümüşhane - Erzurum transit 
yolu Türkiye'nin en eski ve önemli bir yolu 
olmasına rağmen bugün standardının çok düşük 
oluşu nedeniyle gerekli ulaşımı sağlamaktan 
uzak bulunmaktadır. 3 ncü 5 Yıllık Planda ve 
1974 Programında yer alan yolun bir an önce 
ikmali için yeterli ödeneğin 1974 Programında 
ayrılmadığı görülmektedir. Gümüşhane ilinin 
geri kalmışlığı ve kalkınmada öncelikli yöre
ler arasında bulunuşu da göze alınarak, Gü
müşhane için hayatî önem taşıyan ve yine Gü
müşhane'deki yeraltı madenlerinin de değerlen
dirilmesine imkân verecek bu yol ve şehir geçi
şi için 1974 yılında yeterli ödenek ayrılması dü
şünülmekte midir? 

2. Harşit üzerinde inşa edilen Doğankent 
santralına ilâveten menbada 2 nci bir santral 
dolayısıyle baraj yapılacağının düşünüldüğü 
bilinmektedir. Ancak, Torul ilçesindeki kamu 

yatırımları da bu selbeple geciktirilmektedir. 
Bu bakımdan çok önem taşıyan bu klonuda Ba
kanlık görüşü nedir? 

T. C. 
Enerji ve Taibiî 

Kaynaklar Bakanlığı 25 . 4 . 1974 
Sayı: 112/0ı53.!4/5'59 19477 

KJonu : Gümüşhane Milletvekili Sa
yın Turgut Yücel'in «Doğankent 
8amtralı»na dair yazılı soru önergesi 
hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : a) 2 1 . 3 .1974 gün ve 7/89/587/5941 
sayılı, 

b) 13 . 4 .1974 gün ve 7/89/5'87/5941 sayılı 
yazılarınız. 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel' 
in «iTrabzon - Gümüşhane - Erzurum transit yo
lu ve Doğankent Santralına dair yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Enerji vo Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Cahili Kayra 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel' 
in «Trabzon - Gümüşlhane - Erzurum transit 
yolu ve Doğankent Santralı»na dair yazılı 

soru önergesi 'cevabıdır. 
Soru : 1 
Trabzon - Gümüşhane - Erzurum transit yo

lu Türkiye'nin en eski ve önemli bir yolu olma
sına rağmen bugün standardının çok düşük olu
şu nedeniyle gerekli ulaşımı sağlamaktan uzak 
bulunmaktadır. III ncü 5 yıllık Planda ve 1974 
Programında yer alan yfolun bir an önce ikmali 
için yeterli ödeneğin 1974 Programında ayrıl
madığı görülmektedir. Gümüşhane ilinin geri 
kalmışlığı ve kalkınmada öncelikli yöreler ara
sında bulunuşu da göze alınarak, Gümüşhane 
için hayatî önem taşıyan ve yine Gümüşhane'de
ki yeraltı madenlerinin de değerlendirilmesine 
imkân verecek bu yol ve şehir geçişi için 1974 

Not : Bu soruyla ilgili Bayındırlık Bakanlığı
nın cevabı 16 .4 .1974 tarihli 66 nci Birle§im 'Tu
tanak Dergisinde yayınlanmıştır, 
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yılma yeterli ödenek ayrılması düşünülmekte 
midir ? 

Cevap : 1 
Bu soruyu ilgisi dolayısıyle Bayındırlık Ba

kanlığı cevaplandıracaktır. 
Soru : 2 
Harşit üzerinde inşa edilen Doğankent San

tralına ilâveten menbada 2 nci bir santral dola
yısıyle baraj yapılacağının düşünüldüğü bilin
mektedir. Ancak Torul ilçesindeki kamu yatı
rımları da bu sebeple geciktirilmektedir. Bu 
bakımdan çok önem taşıyan bu konuda Bakanlık 
görüşü nedir? 

Cevap : (2 
Bahis konusu baraj ; evvelce «Harşit Proje

si» istikşaf çalışmaları mey anında tespit olunan 
enerji maksatlı Torul baraj ve HElS. olup, halen 
planlama çalışmaları devam etmektedir. Bu ça
lışmalar neticesinde, barajın, istikşaf çalışmala
rında öngörüldüğü yükseklikte yapılması tespit 
edildiği takdirde, Torul ilçesi baraj gölü al
tında kalacaktır. 

Aricak, tetknik eleman imkânları elvermedi
ği için planlama etütleri henüz ikmal edilmemiş 
olup, 1976 yılı sonunda tamamlanması program-
laştırılmıştır. 

Planlama çalışmalarını müteakip Torul ilçe
sinin durumu katî olarak belirlenecektir. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Cahit Kayra 

6. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Kr-
kovan'm, 'Kamu İktisadî teşebbüslerinin Hlrettik-
leri hizmetlere yapılan zamlara ilişkin sorusu Kve 
Ulaştırma \Bakanı JPerda ^Güley'in yazılı cevabı 
(7/100) 

22 . 3 .. 1974 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığının, Millet Meıelilsinin İç* 
tüzüğünün 94 mcü malddeSi gereğince aşağıdaki 
yazılı sorularıma yazılı olarak cevap vermele
rine tavassutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erfcovan 

il. Hizmet üreten Kamu İktisadî Devlet Te
şekküllerinin ürettikleri hizmetlerin iktidarınız 
döneminizden önceki ile iktidarınız esnasında 
yapılan zamlardan sonraki: 

a) Birim maliyetleri (sınaî maliyet) nedir? 
h) Kâra esas olan maliyetleri nedir? 
«) IKâr hadleri nedir? 

d) Bu hizmetlerin piyasayı arzında başba-
yii, bayii ve benzeri aracı kullanılmakta mıdır? 
Şayet aracı kullanılmakta ise aracıların pazar
lamaya (karılılığa) etkisi nedir? Bu aracıların 
kaldırılınaısı düşünülmekte midir? Aracılar kârı 
kuruluştan mı almakta, yoksa istedikleri kâr 
haddini mal ve hizmet alım fiyatı üzerine koya
bilmekte mildirler? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma ve Gelişlirme 
Kurulu Başkanlığı 25 . 4 . 1974 

Kayıt No. : 055.74/649 - 61246 
Konu : Yazılı soru önergesi 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 26 . 3 . 1974 ,gün ve Genel Sekreter

lik, Kanunlar Müdürlüğü 7/100 - 640/6213 sayılı 
yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Erkovan tarafın'dan Bakanlığımızca yazılı olarak 
cevaplandırılması dileğiyle Başkanlığınıza sunu
lan «Hizmet Üreten Kamu İktisadî Devlet Te
şebbüslerinin ürettikleri hizmetlere yapılan 
zamlara ilişkin» önergesi hakkında hazırlanan 
not iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Ferda Crüley 

Ulaştırma Bakanı 

Boru : !l. 
Hizmet üreten Kamu İktisadî Devlet Teşek

küllerinin ürettikleri hizmetlerin iktidarınız dö
neminden önceki ile, iktidarınız esnasında yapı
lan zamlardan somaki: 

a) Birim maliyetleri (iSmaî maliyet) nedir? 
(b)' Kâra esas olan maliyetleri nedir? 

- «) Kâr hadleri nedir? 

d) Bu hizmetlerin piyasaya arzında başba-
yii, bayii ve benzeri aracı kullanılmakta mıdır. 
Şayet aracı kullanılmakta ise aracıların pazar
lamaya (kârlılığa) etkisi nedir? Bu aracıların 
kaldırılması düşünülmekte midir? Aracılar kârı 
kuruluştan mı almakta, yoksa istedikleri kâr 
haddini mal ve hizmet alım fiyatı üzerine koya
bilmekte midirler? 
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Cevap ': 
TCDD Genel Müdürlüğü : 

Yük safî ton - Km. (Kuruş) 
-Banliyö Yolcu - Km. (Kuruş) 
Analhat yolcu - Km. (Kuruş) 

ib) Kâra esas olan maliyetler (Nakliye v.s. r 

Yük safî ton - Km. (Kuruş) 
(Banliyö Yolcu - Km. (Kuruş) 
Anahat yolcu - Km. (Kuruş) 

ıc) 'TCDD idaresinin yolcu ve yük tarifeleri 
maliyetlerinin altındadır. 

d) TÖDD işletmesi üretmekte olduğu hiz
metini piyasaya arz da başbayii, bayii ve ben
zeri aracı kullanmamaktadır. Eşya taşımasında, 
müşterilerin taşımaya vereceği eşyanın amibarda 
teslim alındığı ve varışta da ambarda teslim 
etmektedir. 

Halka hizmeti 'gaye edinen TCDD Genel Mü
dürlüğü yolcu' taşımalarında, müşteriye kolay
lık sağlamak amacı ile Ankara, İstanbul ve İz
mir gibi büyük şehirlerde üçüneü şalhıslara, bilet 
satış bedeılleri (Brüt) üzerinden % 5'e kadar ko
misyon vermek suretiyle bilet satış acentelikleri 
ihdas etmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü : 
a), Haberleşme hizmetlerini ifa eden 'bu te

şekkülde emsali diğer yalbancı idarelerde olduğu 
ıgibi birim maliyetinin tespiti mümkün olmamak
ta ancak işletmeler itibariyle (posta, telgraf ve 
teledbn) yıllık maliyet tespit edilmektedir. 

b ) Birim maliyeti tespit edilemediğinden, 
kâra esas olan maliyeti de tespite imkân bulun
mamaktadır. 

c) (Bu teşekkülde kâr hadleri konusu. yoktur. 
d) IPTT hizmetlerinin arzında başbayii, ba

yii ıgibi aracılar kullanılmamakta ancak hizme
tin halka daiha kolaylıkla intikalini teminen 
üçüncü şahıslara acentelik ve pul satıcılığı gö
revi verilmekte olup, ücretleri PTT idaresince 
ödenmektedir. 

aa) PTT acenteliklerine mahsus yönetme
liğin 10 ncu maddesine göre, 

Acentelere : 

a) TCDD Genel Müdürlüğünce üretilen yol
cu ve yük hizmetlerinin birim maliyetleri, 

Fiilî Tahmini Talhmini 
19712 1973 1974 

— , i : : 1 , 1 

İ24.90 28.90 31.95 
6.07 7.28 18.01 

21.42 25.70 28.27 
fverigi ve resimler daihil) 

'Fiilî Tahmini Tahmini 
1972 1973 1974 

— ( : «— 
27.67 32.11 36.50 

7.08 8J50 9.35 
26.44 3)1.73 34.90 

1. Aylılk gelirin yarısı oranında pay, 
2. Ayda 100 liraya 'kadar maktu ücret, 
3. Merlkezle yapılan temas adedi, geliş ve 

gidiş masrafları gözönünde bulundurularak: 
100 lirayı geçmemek üzere posta taşıma ücreti 
ödenir. 

fob) Pul satıcılarına : 
31 . 12 . 1973 tarihine kadar 75 lirayı geç

me/inek şartıyle PTT işyeri bulunan yerlerde 
'bir ayda satılan pul bedelinin ilik 800 lirası 
için % 5, bundan fazla satışlar için % 3, PTT 
işyeri bulunmayan yerlerde bir ayda satılan 
pul bedelinin, ilk 100 lirası için' % 15, bundan 
fazla satışlar içini % 5 pay verilmekte idi. An
cak 1 . 1 . 1974 tarihinden sonra pul satıcıla
rına 160 lirayı geçmemek üzere, PTT işyeri 
bulunan yerlerde bir ayda satılan pul bede
linin ilk 2 000 lirası için % 5, 2 000 liradan 
fazlası için de % 3, PTT işyeri bulunmayan 
yerlerde bir ayda satılan pul bedelinin ilk 
1 000 lirası için % 10, 1 000 liradan fazlası 
için de % 6 pay veriimıelktedir. 

1970 Ağustos devalüasyonunu müteakip 
Milletlerarası ücret tarifesinde yapılan deği
şikliklerden başka; 

10 . 8 . 1970 tarihinden itibaren altın frank 
karşılığı Türk Parasının 4.9494 Türk Lirası 
olarak değişmesinden sonra, 1972 Mart ayında 
bir altın frank 5.0725 Türk Lirası ve Mart 
1973'te ke'za bir altın franlkm 5.6275 Türlk Li
rası olarak değişmıesinden, Milletlerarası te
lefon, telelks ve telgraf ücretleri ile yurt dışı 
koli ücretlerine aynein intikal ettirilmiş, yurt 
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-dışı mektup postası maddelerinim.' ücretlerıkıde 
5 . 5 . 1971 de yapılan değişiklilkilerden başka 
'bir değişiklik yapılmamıştır. 

Tokyo Dünya Posta Kongresinde Uluslar
arası cevap kupon bedellerinin O.60 altın 
franktan aşağı olmayacağı kararlaştırıldığın
dan bu kuponların ücretleri 1 . 4 . 1973 tarıi-
hindeın itibaren 360 kuruştan 450 kuruişa çı
karılmıştır. 

1 Elkim 1973 tarihinden geçerli olımak üzere 
otomatik teleks sistemi gereğince yurtiçi te
leks ücretleri tarifesinde yapılan ayarlamadan 
.başka 5 . 5 . 1971 tarihinden bu yana yurtiçi 
tarifelerinde her hanlgi bir değişiklik yapıl
mamıştır. 

d) İç halt ve dış hat yolcu ve kargo taşımala
rı ile ilgili kıymetli form satışları kısmen ortak
lığın satış ıbüroları 'vâsıtası ile yapılmakta ise de, 
geniş !bir sahaya bürolarının yayılma imkânsızlı
ğı sebdbiyle, bir (kısım satışların yurt içinde Bey
nelmilel 'Sivil Havacılık Teşkilâtı üyesi (IATA) 
olan veya IATA olmayıp ortaklık ile sözleşmeli 
acentalarca; yurt dışında ise IATA olan acenta-
lar ve ortaklık ile muayyen bir 'bölge için akde-
dilenj anlaşması IATA tarafından tescilli firma
larca (Genel Satış Acenteleri) yaptırılmaktadır. 

Acentalarm piyasa ile temas imkânlarının 
fazlalığı ve diğer kıymetli formlarının bu esas 
içerisinde satılması ortaklığı bu tür çalışmaya 
'zorunlu kılmaktadır. 

Acente veya genel satış 'acenteleri sözleşme
lerinin iptali düşünülmemekte'lir. Ancak acente 

Deniizcirik Bankası T. A. O. Genel Müdürlü 
ğü : 

«5842 sayılı Kuruluş Kanunu ile kısmen 
Tekel ve kısmen de yetki şeklinde Denizcilik 
Bankası T. A. O. kuruluişuna verilmiş kamu 
hizmeti ve ticarî mahiyetteki görevlerden hiç-
Ibirine, iktidar döneminden önceki ile, iktidar 
esnasında her hangi bir zam yapılmamıştır.» 

'Türk Havayolları A. O. Genel Müdürlüğü : 
Ortaklığın hizmet üreten bir işletme' olması 

dolayısıylo üretimi arz edilen koltuk Km. olup 
bunun stok edilebilme imkânı yoktur. Üretimin 
satılan kısmı ise ücretli yolcu Km. dir. 

1973 yıl] fiilî neticelerine göre iç hatlarda 
ve dış hatlarda arz edilen koltuk Km. başına 
'gider ve ücretli yolcoı Km. hasına gelir aşağıda 
gösterilmiştir. 

İç hat'ar Dış hatlar 

prodüktivitelerinin düşüklüğü veya hesaplaşma
da ve anlaşma şartlarında çıkan uyuşmazlık ne
denleri ile acente sözleşmesinin iptali cihetine 
gidilir. 

Acenteler, iç hat satışları için ortaklığın söz
leşme şartları gereğince, dış hat satışları için 
IATA kaideleri 'çerçevesinde b'.'let ücreti üzerin
den yolcu niteliği veya uçulan bölgeye göre 
% 7,5 veya % 10 komisyon alırlar. Bunların 
dışında anlaşmak 've IATA'ca tasdikli genel sa
tış acentelerine İse normal IATA komisyonuna 
ilâfeten çalıştıkları bölge içindeki satışlardan 
% 2,5 illâ % 3 komisyon ödemektedir. 

Yukarda bahis konusu olan ve tarifeli sefer
lere bilet satarak hizmet arz eden acentelerin 
dışında olan ve sadece B. Almanya şehirlerinde 
Ibulunan özel işçi seferleri ve bölge acenteleri var-

a) Arz 'edilen kol tok Km, başına maliyet - 37.81 20.85 
b)' Arz edilen koltuk Km. başına satışa esas olan maliyet 44.18 28.42 

Ücretli yolcu Km. başına gelir 36.71 64.67 
•e) Kârhatleri % — 16.91 + 127,55 
Diğer ıtaraftan akaryakıta yapılan zammın da hesaplara intikali ile 1.974 yılı arz edilen koltuk Km. 

başına tahmini maliyetler ile ücretli yolcu Km. başına tahminî gelir aşağıda gösterildiği gibidir. 
İç hatlar Dış hatlar 

a) Arz edilen koltuk Km. başına maliyet 35.43 28.33 
b) Arz edilen koltuk Km. başına satışa esas olan maliyet 45.55 37.18 

Ücretli yolcu Km. başına gelir 36.16 70.50 
c) Kâr hadleri — 20.61 + 89.62 
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dır. Bilindiği gilbi yurt dışında çalışan Türk iş
çilerinin en yoğun olarak bulunduidan ülke, 
B. Almanya'dır. Yaklaşık olarnk 650 000 civa
rında işçimiz B. Almanya'da çalışmakta olup, ai
le fertleri ile birlikte yekûnları. 1 500 000 raka
mının üstündedir. Bu toplumun muhtelif neden
leri ile yılda birkaç kez yurda yeliş ve gidişle
rinde 'tarifeli seferlerden daha ucuz imkânlarla 
seyahatlerinin sağlanması bakımından B. Alman 
bayraklı taşıyıcılarla birlikte Türk Hava Yolla
rı da, özel işçi seferleri teessüs ettiraıiştir. Alman
ya'nın bellibaşlı 6 büyük şehrine icra. edilen bu 
seferler nedeniyle, bu şehirlerde birer THY Sa
tış Müdürlükleri kurulmuştur. Bu müdürlüklere 
bağlı olarak ve sadece özel işçi seferlerine bilet 
satma yetkisi verilen bölge acenteliklerinin, aldık
ları komisyonlar, Maliye Bakanlığının 22.6.1971 
gün ve Tu. Şb. 593591 - 052/12-20/30215 sayılı 
müsaadelerine istinaden % 15 ilâ c/c 25 arasın
da olmaktadır. Komisyonların tahakkukunda, bir 
aylık satışlarının ulaştığı rakama göre % 15, 
% 20 veya % 25 üzerinden hesaplaşma yapılmak
tadır. 

Almanya'da çalışan işçilerimizin büyük çoğun
luğu, çok dağınık muhitlerde ve Satış Müdürlüğü
müzün bulunduğu mahallerde 200/300 Km. bu
lan uzaklıklarda yerleşmiş olduklarından, tek bü
ro ile hizmet arz edilmesi olanak dışıdır. Bu ba
kımdan, bilet satış hizmetini, işçimizin Oturduğu 
muhite kadar götürmek şansı, sadece bu acente
lerimiz ile mümkün olabilmektedir. 

THY Ortaklığı gelirinin yaklaşık olarak % 25 
miktarın} sağlayan bu seferlerine bilet satan acen
teler katkısı % 80 civarındadır Ortaklığın gelir
lerine katkısı büyük olan özel İşçi seferlerinin bi
let satışlarında faydaları görülen bu acentelikle
rin iptal edilmesi, bu şartlar altında,, düşünülme
mektedir. 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdür
lüğü i 

D. B. Deniz' Nakliyatı Anonim Şirketi gemi
lerinin % 99 faaliyeti Türkiye ile Avrupa - Ame
rika limanları arasındaki seyrüseferle ilgili olup, 
gemilerin bu trafikte üyesi bulunduğu konfe
ransların tespit ettiği tarifelerdeki mevcut bey
nelmilel navlunları tatbiken çalışmakta ve mem
leketimizin ihracat - ithalât politikasında menfa
atlerini koruyucu, navlun istikrarı sağlayıcı bir 
vazife görmektedir. 

Bu konferanslarca Dünya Deniz Ticareti Sir
külasyonunda büyük çaptaki akaryakıt liman tı
kanıklığı gibi etkenler nazarı itibara alınarak za
man zaman bazı sureharge'ler uygulanması karar
laştırılmaktadır. 

Halen akaryakıt surolıarge'i olarak baz nav
lunlara Akdeniz - Adriyatik hattmda c/c 30, Ame
rika hattında % 19 - 22, Kontinant hattında % 20 
akaryakıt zammı uygulaması yapılmaktadır. Bu 
uygulamalar devamlılık arz etmeyip etkenin kalk
ması ile kaldırılmakta, tekrar zuhurunda yeniden 
nispeti kararlaştırılıp tatbike konmaktadır. 

a) Birim maliyetleri (Sınaî maliyet) : 
D. B. Deniz Nakliyatı hizm-t üreten ve bu 

hizmeti beynelmilel sahada pazarlayan bir ünite 
olup, sınaî maliyet bahis konulu değildir. 

b) Kâra esas olan maliyetler : 
Kâra esas olan maliyetler gemilerin tam ha

mule (Tranıp) seferlerinde bahismevzuu olup bu 
teşekkülün maliyet muhasebesi tarafından her yıl-
ki katî harcamalar nazarı dikkate alınarak her 
gemi için ayrı ayrı tutulan heynDİ ardan, gemile
rin yıllar itibariyle 24 saatlik tespit edilen fiilî 
masraf lan olan : 

Endirekt masraflar : 
1. Deniz personel masrafları, 
2. Müstehlik masrafları, 
3. Tamir masrafları, 
4. Sigorta masrafları, 
5. Amortisman masrafları, 
6. Umumî Merkez idare masrafları. 
Direkt masraflar : 
1. Seyirde akaryakıt, su ve yağ masrafları, 
2. Aramada akaryakıt, su ve yağ masrafları, 
Elde mevcut dokümanlar her gemi tipi için 

ayrı ayrı tespit edilmiş olduğundan kiraya veril
mesi düşünülen gemi sefer mili - seyir süresi -
aram giderleri - yükün bağlantı şekli - yükleme/ 
boşaltma hizmetleri - yükleme / boşaltma miktar
ları - yükleme/boşlatma masrafları - vergi ve 
resimler nazarı itibara alınarak yapılan değerlen
dirme neticesi bulunan sefer maliyetinin üzerine 
görünmeyen masraflar ile piyasa ve rekabete gö
re tespit edilen kâr unlsurun/un yüzdesinin ilâve
si ile tespit edilmektedir. 

e) Kâr hadleri nedir? 
D. B. Deniz Nalkiyatı Türk Anonim Şirketi

nin yaptığı taşımalarda muayyen bir kâr haddi 
uygulanmamaktadır. Navlunlar yukarıda da zlk-
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redildiği üzere ıbağlı bulunduğu kanferanslarca 
tespit edilmekte, ancak tramp ve time - charter 
'taşımalar için özel fiyatlar uygulanmakta olup 
(b) maddesindeki masraflar ile piyasa ve rekabet 
durumuna göre kâr unsuru (% si) tespit edil-
'inektedir. 

d ) Hizmetlerin piyasaya arzında memur ve
ya sözleşmeli acenteler zaman zaman az da olsa 
(brokerler kullanılmaktadır. Kârlılığa etkisi hiç-
Ibir zaman % 5 i 'geçmez, 'genellikle ve bilhassa 
yurt dışında yük veren çevreyi daha iyi tanıma
ları vo deniz ticaretinin özelliği olarak bu iki ku
ruluşun ortadan kaldırılması 'imkân dahilinde gö
rülmemektedir. 

7. — Gaziantep Milletvekili Irbahim Tlortoğ-
lu'nun, Trafik Kanununa göre elde edilen gelir
lere ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Deniz Bay-
kaVın yazdı cevabî (7/105) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

27 . 3 .1974 
Gaziantep Milletvekili 

İbrahim Hortoğlu 

Soru: 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
na 471 sayılı Kanunla ek madde gereğince trafik 
şube ve Ibürol arında iş sahiple »'ine işleri gereği 
olarak verilen hasılı kâğıt ve plaka gelirleri, ma
lî mükellefiyeti münhasıran bahse konu kanun 
hükmünden doğan hizmetler için vatandaşlarımı
zın ödedikleri (bedeller karşılığında sağlanan ka
mu gelirleridir. 

Hal (böyle olduğuna göre: 
1. Kanun yürürlüğe girdiği 13 . 5 . 1964 

tarihinden geçen malî yıl nihayetine kadar 'bu 
yoldan sağlanan yıllar itibariyle gelir miktarı ne 
kadardır? Akibeti ne olmuştur? Nerelere intikal 
etmiştir? Hangi aıinaçlara ve ne suretle sarf edil
mektedir? Bu gelirlerin sarfına yetkili olan mer
ciler hangileridir? 

2. Bahse konu gelirler maliyece denetlenmek
te midir? Bu gelirlerin tespiti ve kamusal dene
timi (hangi yolla ve nasıl yapılmaktadır? 

3. Devlet giderlerine genel tasarruf sağla
mak istenir, malî kaynakların geliştirilmesine, ko
runmasına, Devlet Hazinesinin 'güçlendirilmesine 
azamî titizlikle çalışılırken, bahse konu gelirler 
vo bunların sarf şekli denetlenmiyor, kamu ya

rarına kullanılmıyor veya 'bu gelirler kamu gider
lerine harcanmıyorsa vatandaşa kanunla yükle
nen hu malî mükellefiyet ve onunla sağlanan ge
lirlerin (bundan sonraki akibet' hakkında Maliye 
B.akanlığınca ne düşünülmektedir? 

T.C. 
(Maliye Bakanlığı 2:2.4,1974 

Ankara 
Gel, ı Büt. i 2il7!'8Ö!54/£:3774 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 1 . 4 iH97!4 gün ve 7/1015/660/6440 sa

yılı yazınız. 
Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim Hort

oğlu 'nun s'orıı önergesi ile ilgili1 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanuıralna 471 sayılı Kanunla. 
eklenen ek maddede «Trafik şnjbe veya bürola
rında işleri icabı iş sahiplerince verilmedi kuil-< 
lamllması lüzumlu basılı kâğıtlarla, plakaların 
cins ve nevileri, İçişleri, Bayındırlık Bakanlı
ğınca tespit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Fedcrasyonunca bastı
rılır ve maliyetleri nazarı itiibare alınmak sure
tiyle İçişleri,. Bayındırlık 'bakanlıklarıyle Tür
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonun ca. 
müştereken tespit edilecek bedel mukabilinde 
il merkezlerinde veya kanunî kadrosu bu!lunan 
ilçelerde 'Türkiye Şoförler ve Otomolbiılciler Fe-
derasyonunca verilir hükmü bulunmaktadır. 

Madde metninden de anlaşılacağı gibi', söz 
konusu gelir Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyomunca alınmaktadır. Ancak önergede 
yer alan hususla:r Maliye müfettişlerinin incelen 
me programları içinde gözönüude tutulacaktır. 

Arz olunur. 
Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

8. — Aydın Milletvekili Nakit Merıteşe'nin, 
Aydın'ın, Germencik ilçesine bağlı Neşeiiye Kö
yünün iskânına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok'un yazılı ceva
bı (7/107) 

28 . 3 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı tarafından yazılı olarak eevap-
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ilandırılması hususunda delâletlerinizi rica ede
rim. 

»Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

INahit Menteşe 

Aydrıı ili Germencik İlçesi Neşetiye Köyü, 
•arazi itibariyle gayrimülsait bir yerde âıskân 
edilmiştir. 

ıBu nedenle, maddî imkânlara sahip olan 
P.töy halkından bir kıısmı etüt edilen araziye yer
leşmiş ; fakir ve maddî inılkânı olmayan köy 
halkından büyük çoğunluk ise dağlık arazide 
mahsur kallrmıştın 

1. Yıllardan beri etüdü süren iskân işle
minin gerçekleştirilmesi düşünülmekte midir'? 

<2. Düşünülmekte ise ne zaman inşaata gi
rişilecektir ?• 

T. C. 
Köy İşleri ve 15 . 4 . 1974 

Kooperatifler Bakanlığı 
Tioprak ve İskân İşleri 

Genel Müdürlüğü Köysel 
Yerleşimi Düzenleme 

ve İnşaat Dairesi 
Başkanlığı 

iSayı : Etüt Plan. 3807-9/531 
07570 

• Konu : Neşetiye Köyü 
Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü, 

1 . 4 . 1974 gün ve 7/107-662/6483 sayılı yazısı. 
Aydın ili Germencik ilçesine bağlı Neşetiye 

Köyü 1968 yılında «Kendi Evini Yapana Yar
dım Metodu» ilkelerine göre etüt edilmiş, bu iş
lem sonucunda köyün yeni yerleşim yerinin şa
hıs arazilerine aidolduğu tespit edilmişti. 

!Sözü edilen metot uygulamalarında, yeni 
yerleşim sahasının şahıslara ait bulunması ha
linde köylüler tarafından bu arazinin satmalı-
narak ilişiksiz bir hale getirilmesi ve bundan 
sonra kesin etüt ve uygulama safhalarına geçil
mesi Bakanlığımızca uygulanan bir yönetim idi. 

2510 sayılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı 
Kanun ve bu kanunun uygulaması ile ilgili yö
netmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Neşeti
ye Köyü bu yönden ele alınarak önetütleri bi
tirilmiş bulunmaktadır. 

Etüdü bitirilen 'Neşetiye Köyü Bakanlığımı
zın 1974 yılı çalışma programının «1974 yılında 
yatırım öncesi çalışmaları yapılacak köyler» bö
lümüne alınmış ve bu bölümde köyün tescil ve 
topoğrafik harita alımı işlemlerinin bitirdlmesi 
s af hası nd a b ulunm a kt adı r. 

Bu alt laşamaların ihtilafsız sonuçlandırılana-
sı halinde, 1975 yılı programı hazırlanırken du
rumun gözönüne alınacağı m arz ederim. 

Mustafa Ok 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

(Bakanı 

9. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
narenciye ve turfanda sebzeciliğin ^azarlanması 
ve teşvik tedbirlerine ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakam Fehim Adak'ın yazılı cevabı (7/111) 

' Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum «İçel ili tarım ürünlerinin 

pazarlanması ve kredi konusu» ile ilgili yazılı 
soru önergemin, Sayın Ticaret Bakanınca ce
vaplandırılması için gerekenin yapılmasını rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

İçel Milletvekili 
(Süleyman Şimşek 

(Sorular : , 
1. — Özellikle narenciye ve turfanda sebze

cilik bakımından İçel ili sayılı illerimizden biri
sidir. Bu ilimizde, meyve ve sebze bitkilerinin 
her çeşidi yetişir. Bilhassa narenciyesi bakımın
dan çok zengin olanaklara salhiptir. İç ve dış 
pazarlarda çok alıcı bulunan, beslenme bakı
mından çok önemli bir besin olan, limon ve por
takal bu bölgenin başlıca döviz kaynağıdır. 

Yılda yüz milyonlarca döviz getiren bu ürü
nümüz için bu yıl bir taban fiyatı uygulanması 
düşünülüyor mu1? Düşünülüyorsa, bunun için 
ne gibi bir tedbir alınmıştır veya alınacaktırf 

2. — İçel ili kesiminde, özel ihracat fonun
dan alman teşvik ve uygulama kredisinden yıl
da (60 - 70) milyon lira verildiği söyleniyor. 
Bu doğru mudur? Doğru ise, bu kredi kimlere 
ne miktarda dağıtılmaktadır1? 

Köy halkının bu gereği yerine getirememiş 
olmasından dolayı o tarihlerde Neşetiye Köyü 
hakkında her hangi bir işlem yapılamamıştır. 
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3 . — 13undan önceki hükümetlerin uygula
malarında, kooperatif adı altında kurulmuş, bir 
kısım özel şirketlere, Devletin kredi olanakları 
cömertçe dağıtıl inakta olduğundan 'bahsedil
mektedir. 

Ook yaygın şekildeki bu söylentiler doğru 
ise, İçel ilinde bu tip kuruluşlar var mıdır? Var
sa sayılan ne kadardır ve bu. tip özel kuruluş
lara gerek dünya bankasından ve gerekse ihra
catı teşvik fonundan yılda ne miktarda kredi 
dağıtıl maktadır? 

Dağıtılan bu tür kredilerin tahsili, kanunî 
süresi içinde yapılabilmekte midir, yapılama
mış ise, bunlar için ne gibi bir tedbir alınmış
tır? 

4. — İçel iline has ve yıllık toplamı 100 mil
yon liraya yaklaştığı söylenilen bu tip kredileri 
(1.163) sayılı Kanunla kurulan «İçel Kooperatif
ler Birliğine» aktarmak suretiyle gerçek üretici 
kesimine dağıtmak için bir tedbir düşünülmek
te midir? Düşünülmekte ise, bu konuda ne gibi 
bir işlem yapılmış ve yapılmaktadır? 

."). — Bütün tarım üreticilerini ilgilendiren, 
tarım ürününün maliyetini düşüren ve fakat ve
rimini (Kimyevî gübre, ilâç, araç ve gereç) gibi 
ihtiyaç maddelerinin, en az (100) kooperatifi, 
ve yine en az (30) bin üreticiyi temsil eden 
«li'çel Kooperatifler Birliği» kanalıyle gerçek 
üreticilere aracısız olarak iletilmek düşünülü
yor mu? Böyle bir şey düşünülüyor ise, bunun 
için ne gibi bir tedbir alınmış veya alınmakta
dır? 

6. — Narenciye de olduğu kadar, turfanda 
sebzecilikte de bir hayli ilerlemiş bulunan İçel 
ili üreticileri için üretimi çoğaltacak, maliyetini 
düşürecek, turfanda sebzeciliği daha da teşvik 
edecek her hangi bir tedbir düşünülmekte mi
dir? 

.Sözgelimi o bölgenin sera yapımında kulla
nılmak üzere indirimli tarifeden kereste ver
mek, naylon ve benzeri gibi sera yapımında kul
lanılan anaihtiyaç maddelerinde kolaylık sağ
lamak 'bakımından her hangi bir hazırlık mev
cut mudur? Mevcutsa. 1974 yılı için bundan ya-. 
rarlanılaıbilinecek mi? 

7. — İçel ilimizin bu özel durumu gözönüne 
alınarak, iç ve dış pazarlarda, düzenliliği ve de
vamlılığı sağlayıcı ve kalite uygulamasını da 
mümkün kılan (Sarım evleri, sioğuk hava depo-
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lan, usare fabrikası, ve büyük depolar) gibi 
tesisler düşünülmekte midir? 

Gerek iklimi ve gerekse toprağın verimlili
ği bakımından tabiatın en çok cömert davran
dığı bu verimli bölgemiz için, yukarda sözünü 
ettiğimiz kuruluşlara şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bu tesislerin o bölgede biran önce kurulması iç 
tüketimimizin bir gereği olduğu kadar, dış pa
zarlar içinde gerçekten bir döviz kaynağı ola
caktır. 

Bu tesisleri kurduktan, sonra, üçüncü sektör 
dediğimiz kooperatiflere veya kooperatifler 
birliğine muayyen taksitlerle devretmek sure
tiyle o bölgenin üreticilerini kalkındırmak dü
şünülüyor mu? 

Düşünülüyor ise, bu maksatla 1974 yılı Büt
çesine ne miktarda ödenek konulmuştur? 
30 . 3. 1974 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dosya No. : 19 - 322.0514 24 . 4 . 1974 
5802 

Konu : İçel Milletvekili Süley
man Şimşek'in yazılı sora önergesi 
hk. 

Millet -Meclisi Başkanlığına 
İçel Milletvekili iSüleyman Şimşek'in 8 . 4 . 

1974 tarihli narenciye ve turfanda sebzeciliğin 
pazarlanması ve teşvik tedbirlerine ilişkin soru 
önergesi cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

1 — «Taban fiatı» ve «Destekleme alımı» 
yolu ile korunan tarım 'ürünlerinin bir kısmı ih
racatımız içinde önemli bir yer tutan 'bir kısmı 
da çok geniş bir üretici kesiminin hayat düzle
yim yakından ilgilendiren ve üreticiden alınıp 
stok edilip pazarlanabilen maddelerden oluş
maktadır. 

Tarım ürünlerinin ve üreticisinin desteklen
mesi, yalnızca saptanan taban fiatı ile destekle
me alımı yapılması yoluyla değil, fiat dışı bir 
kısım tedbirlerle, başka bir deyimle dolaylı süb
vansiyonlarla da yapılmaktadır. Örneğin bir kı
sım (girdilerini ucuz fiatla üreticiye intikal etti
rilmesi, çeşitli hizmetlerde tarım sektörünün 
desteklenmesi (toprak ıslah ve sulama hizmetle
ri) gibi. 

Diğer taraftan taban fiatı destekleme alımı 
politikası Köyişleri ve Kooperatifler İBakatnlı-
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ğmca yürütülmekte olduğundan konunun adı 
geçen Bakanlıkça incelenmesi ve neticelendiril-
mesi gerekmektedir. 

2 — Bu maddede, îçel îli kesimine «töze! İh
racat Fıonundan! alınan teşvik ve uygulama 
kredisinden yılda ('60 - 70) milyon lira verildi
ği» nin söyleindiği açıklanmakta kredinin dağı
lımı sorulmaktadır, içel İli kesiminde bulunan 
firmalara 1972 yılında özel ihracat Fonundan 
verilen borçlar ve ayrıntıları şöyledir. 

1 — NARKO (Kooperatif) 10 000 000 TL. 
2 .— MENAS ( » ) 3 360 000 » 
3 — TÜDAŞ Tarım Ürünleri 

Değerlendirme A. Ş. 8 000 000 » 
4 — Turan Narenciye ve M. 

Mahir Turan 1 850 000 » 
5 — Boyar Ziraat Sanayi ve 

., 

Tic. A. Ş. 

\ynı yörede 1973 yılında 
aşağıda gösterilmiştir. 
1 -
2 -

3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

- MENAS (Kooperatif) 
— BOYAR Ziraat Sanayi 

Tic. A. Ş. 
- NARKO (Kooperatif) 
- T Ü D A Ş 
- ULAŞ Koli. Şti. 
- Feyyaz Aydın 
- Savseller Koli. Şti. 
- Ahmet Hocaoğlıı 
— ismet Özidemir 
— Yulsuf Zarifoğlu 
— Aklar Koli. Şti. 
— Turan Narenciye M. 

Maihir Turan 
— Öner Koli. Şti. 
— Ahmet Fazıl ıSıdah ve 

Ort. Koli. Şti. 
— Yılmaz Ok 
— Mustafa Eliğin 

1 850 000 

25 050 000 

verilen borçlar 

5 000 000 

2 750 000 
15 000 000 

14 000 00Ö 
1 755 000 

2 100 000 
2 100 OOO 
2 100 000 
1 512 000 
1 050 000 
1 000 000 

3 500 000 
1 845 000 

2 6815 000 
675 000 
750 000 

» 

» 

ise 

» 

» 
» 
» 

TL. 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 

» 
* 
» 

Toplanı 57 822 000 » 

ı3 - a) Özel ihracat Fonundan 1972 yılında 
verilen borçların toplamı 69 '550 000 TL, 1973 
yılında verilenlerin toplamı ise 141 134 900 TL. 
dir. Bütün ülkenin yaş meyve ve sebze ihracatçı
larına Özel İhracat Fonundan dağıtılaibilen kre
di bundan ibarettir. 

Ib) Bakanlığımızca borç verilen kuruluşla
rın durumları yakından izlenmektedir. Diğer 
taraftan Kooperatif adı altında kurulmuş özel 
şirket bugüne dek saptanmış değildir. 

>e)< Söz (konusu fondan verilip «Tahsil edil
memiş» borç bulunınamakibadır. Esasen, bu fon
lar bir banika aracılığı ile (kullandırıldığı için 
Devletin verdiği borcu geri alamaması olasılığı 
ydkfcur. 

4. Daha önce de belirtildiği üzere özel ih
racat Fonundan borç verilmesi «içel iline has» 
bir uygulama ideğildir. 

Özel İhracat Fonundan verileoelk kredilerin 
«içel Kooperatifler Birliğine» aktarılması dü-
şünülmemetkted>ir. Bu birlik gitbi1 bu birliğe 
dahil olsun olmasın diğer kooperatiflere ve bu 
arada kooperatifler dışında kalan ihracatçılara 
fonun verdiği olanaiklar ve bu konuda 24.8.1973 
igünlü Resmî Gazete 1de yayımlanmış bulunan 
iüke ve kurallar çerçevesinde 1974 yılında borç 
verilecektir. 

Ayrıca, bu fondan 11.9.1973 günılü Resımî Ga-
zîete'de yayımlanımış bulunan tebliğ çerçevesin
de su ürünleri ihracatçılarına da borç veril
mektedir. 

5, 23.5.1973 tarihli Resmî Gazetemle yayım
lanan 8.5.1973 tarihli 7/6367 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile güibne rejimi yeniden. 
değiştârilimiştir. Bu kamrnamıeniın 5 nci ımaidde-
sînin (a) fı'krası gereğince, gübrelerin Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu ve şeiker pancarı çift
çilerinin ihtiyacı i'çün de Türteye Şefeer Fabri-
IkailaTi A. Ş. tarafından ithal veya dahilden mu
bayaa suretiyle tedarik edilmesi', (c) fııkratsı ile 
de bu kuruluşlar dışımda kalan tarım kredi 
'kooperatifleri, tarum satış (kooperatifleri ve bir
likleri ile tarımisal amaçlı diğer kooperatiflerin 
Tilkiye Ziraat Odaları Birliğinin gerekli şart
larını yerine getirmek foaydiyle, Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumumun dağıtım üniteleri olarak 
.görev alanları kabul etdilmişltiîr. 

Bu kararname esasları dahilinde yıllık kim
yevî gübre tedarik ve dağıtım programları her 
yıl 1 Temmuz rda başllayan ve müteakip yılın 
Haziran ayı sonunda sona eren «Gübre yılı» 
esas alınarak, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Tek
noloji1, Ulaştırma bakanlıklarının alınacak gö
müşlerine istinaden, Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığınca tespit edilmelktedir. 
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Ziraî araç ve gereçler ımer'î II sayılı Libe
rasyon Listesinde müracaat ve inceleme mlaka-
mı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ola
rak yer almıştır. Bu husustaki müracaatlar 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na yapıl-
mıak ve bu Bakanlıkça uygun mütalâa edilen 
ıtaleıplenden öze] sektörle ilgili olanlar bakan
lığımıza, resmî sektörle iliği olanlar da Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilerek neticelendiril-
nıektedir. 

Tarım ilâçlarının ithali için Tarım Bakan
lığının uygun mütalâası ile Bakanlığıımıza inti
kal eden talepler süratle müsaade bellıgesine 
'bağlanmaktadır. 

G. Yaş -meyve ve sebze ihracatçılarının ma
liyetlerini düşürecek nitelikte doğrudan bir ted-
Ibi'r bulummamalkltadır. Yalnızca 7.8.1970 gün 
7/1116 sayılı Kararname eki karar çerçevesinde 
her yıl yaş meyve ve sebze ihracatçılarına ve
rilmekte olan krediler ile ihracatçıların ihracat 
finansmanlarının .maliyetinin düşürülmesi) sağ-
lanlmafctadır. Bilindiği üzere normal banka kre
dilerinin analiyeti % 18 - 20tye kadar yüksele
bildiği halde anılan fondan verilen kredilerle 
'% 6 oranımda faiz uygulanmaktadır. Ayrıca 
bu krediler 7/1117 sayılı Kararname eki kara
rın 1 nci maddesi uyarınca vergi resim ve hariç 
istisnasından da yararlanmaktadır. Aynı istis
na bu belgelerle ilgili ihracat muamelelerinde 
de geçerflidir. 

Üreticilerin tek tdk ya da örgütlenerek ih
racata yönelmeleri halinde bu krediden yarar
lanmaları mümkün olduğu gibi .kendilerine ih
racatta kullanacakları amhalâj malzemelerinin 
ithali için döviz tahsisi yapıilması da mümkün
dür. Getirilecek bu amlbatâj malzemeleri Güm
rük Kanununun 119 ncu maddesi çerçevesinde 
geçici kabul yoluyle ide edilebilmektedir. Böy
lece hem firmanın sıkıntısı bir ölçüde hafifletil-
tmeikte hem de finansman maliyeti düşürülmfiiş 
loilmaıkttadır. 

7. İhracat ile ilgili pazarlama tesisleri : 
Bakanlığıimız bünyesinde bulunan Yaş Mey

ve ve Seibze İhracatı Projesi Müdürlüğü Hüfkü-
imetümiızln Dünya Bankası (IBRD) ve Milletler
arası Kalkınma Birliği (IDA) ile akdettiği 25 
milyon dolarlık ikraz kredi ve proje anlaşma
larım yürütmekte ve uygulaımalktadır. 

Yaş meyve seibze ihracatını geliştirmek ama-
ciyle çeşitli faaliyetler yanında sıoğuk hava de
poları, paketleme evleri (sarım evleri) ve amba
laj kutu fabrikaları konularımda başta Çukur
ova olmak üzere Antalya, İzmir ve Bursa böl
gelerinde bu tesislerin kurulması gayesi ile va
deli kredi veıiimelktedir. 

Çukurova bölgesi için, Hatay'da bir naren
ciye paketleme evi, Adana'da tahta kutu am'ba-
laj fabrikası ve İçel ilinde ise 20 ton/saat ka
pasiteli bir paketleme evi ile 8 000 ton kapasi
te bir soğuk hava deposu için kredi verilecek
tir. Bu tesislerin bütün projeleri (fizdldıbite, 
avan ve detay) Bakanlığımızca yaptırılacak 
ve bu tesisler en geç 1975 isonunda bitirilmiş ve 
faaliyete 'geçmiş olacaktır. 

Kredi verilecek müracaatçıların seçimleri 
yapılırken kooperatiflere öncelik verilmekte ve 
bunlardan istenen özkaynaklarm ise 'daha az 
tutulması düşünülmelkteıdir. (normal olarak bu 
projede yatırımım % 20'si öz kaynak olarak 
aranmakta ve geri kalan % 80 kredi alarak veril-
ımektedir. Kooperatiflerde özkaynak sıkıntısı 
çekildiği hallerde 'bu nispetin % 10 olarak alın
ması düşünülmektedir) krediler, 10-12 yıl ara
sında değiışen uzun vadeli kredilerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Fehdım Adak 

Ticaret Bakanı 

10. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
A.ydın'ın Dalama Bucağındaki ortaokula ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakam Mustafa Üstün-
dağ'ın yazılı cevabı (7/116) 

Millet Meclisi ıSayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracı olmasmızı rica edenim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

Nahilt Menteşe 

1973-1974 ders yılı başlamgıcında, Aydın - Da
lama Bucağınlda Dalama Ortaokulu öğretime 
açılmıştır. Ortaokul bir sınıflı olup, her sene 
hirer sınıf ilâvesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bundan on gün kadar önce yaptığım bir ge
zide, ortaokul binasının gayıiisıhhî ve gayrimü-
sait olduğunu, öğretmenlerin ve öğrencilerin ru
tubet ve küf kokan binada • devamlı rahatsız ol-
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duklarını müşahede ettim ve büyük üzüntü duy
dum. Bu nedenle arsası hazır olan ortaokul bi
nasını tezelden yapılması Bakanlığınızca düşü-
mülmefete imlidir ? 

Düşünülmekte ise, 1974 bütçesinden ne ka
dar ödenek ayrılacaktır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22.4.1974 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - irtibat 
Sayı : 031-2-363 

Meclis Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 .1974 gün ve 7/116-704/6848 sa

yılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin, 

Aydın Dalama Bucağındaki ortaokul binasının 
yapımına dair, yazılı soru önergesine ilişik ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin, Ay
dın Dalama Bucağı Ortaokuluna dair, yazılı soru 

önergesine cevabımız 

Sözü edilen ortaokul, 1973 -1974 öğretim 
yılında, ilgili valiliğin isteği üzerine, mahallen 
temin edilen bir hinada öğretime açılmıştır. 

Aydın Valiliği teklif yazılarında, belediyeye 
ait bu binadia, üç dersane, bir müdür odası bir 
'idare binasından ibaret olduğunu ve yeni orta
okul binası yapılıncaya kadar hizmete tahsis edi
leceğini bildirmiştir. 

Bu durumdaki ortaokullarımızın bina ihtiya
cı Temel Eğitim Yatırım programları içinde ön
celik sırasına göre bir plan dahilinde karşılana
caktır. 

1974 yılı yatırım programı kesinleşmiş olup 
1973 -1974 öğretim yılında açılmış olan Dalama 
Ortaokuluna bu programla bina yapımı planlan
mamıştır. Okulun bina ihtiyacı, bütçelerle alına
cak yatırımı ödeneği imkânlarına göre daha son
raki yılların yatırım programları ile ele alına
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Balkanı 

11. — Konya Milletvekili Kemalettin Gök-
akın'ın, millî güvenliğimiz açısından siyasî ve 
askerî politikamıza ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakam Turan Güneş'in yazılı cevabı (7/118) 

10 . 4 . 1974 
"• Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayım Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olaraik cevaplandırılması 
hususunda delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekilli 
Kemalettin Gökadan 

Orta Doğu'da savaş henüz bitmemiştir. Ba
husus (İsrail - Suriye) arasında ateşin kesilme
diği anlaşılmaktadır. 

Irak, Barzani'ye (idarî, iktisadî ve sosyal) 
muhtariyet tanımıştır. Barzani yeterli gönme-
diği için, mücadelesinle silâhlı olarak devanı 
etmektedir. Özellikle bir milyon civarında 
Türk'ün bulunduğu Kerküt bölgesinin kendi
sine katılmasını da (istemektedir. Buradaki in
sanlar geçmiş hâdiselerde ziaman zaman ika itle 
uğramıştır. 

İran - Iralk arasında, Basra ıkörfezli dolayı-
siyle çatışma olmaktadır. Mücadele sona erme-
miştiir. 

Kıbrıs meselesinde Federatif Hükümet ku
rulması tepkiyle karşılanmıştır. Bir taraftan 
Kıbrıs diğer taraftan Yunanistan ENOSİS emel
leri için faaliyetlerim artışmışlardır. Ada ve 
Yunanistan olarak silâhlı kuvvetlerini takviye 
etmektedirler. 

Bilindiği üzere Ege adalarında, turistik adı 
altında birçok jet meydanı yapılmıştır. Yu
nanistan bu defa 36 Phantom uçağı almak sure
tiyle hava kuvvetlerini takviye etmiştir. 

Kıbrıs'ta başta Lefkoşe olmaik üzere, Lima-
•sol, Magosa, Akrotinl'de jetlerin kalkış ve 
inişlerine elverişli meydanlar inşa edilmiştir; 

Yunan ordusunda izinlerin kaldırıldığı ba
sında belirtilmektedir. Yunan basınında aleyhi
mizdeki kampanya süre gelmektedir. 

Soru : Yukarda kısaca açıkladığım durum 
karşısında (NATO ve CENTO) üyesi olduğu
muz da gözetilerek, millî güvenliğimiz açısın
dan siyasî ve askerî politikamız hakkında iza
hat verilmesi. 
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T. jC. 
Dışişleri' Bakanlığı 26 . 4 . 1974 

ASGM/ASPD Gn. Md. 
Sayı : ,59 

Konu : Konya Milletvekili Kema-
lettin Gölkakın'm yazılı soru öner
gesine cevap 

Millet Meclisi Bakanlığına 
İlgi : 17 . 4 . 1974 tarih ve 7/118 738/6972 

sayılı yazıları 
Koıiya Milletvekili Kemalettin Grökafan'ım, 

millî güvenliğimiz açısından, siyasî ve askerî 
(politikamıza ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Turan 'Güneş 

Dışişleri Ba)ka,nı 

24 . 4 . 1974 
Sayın Kemalettin Göikaikm 
Konya Milletvekili 
Millî güvenliğimiz açısından yazılı olarak 

izahat istediğiniz konular hakkındaki mütalâa-
•mızı aşağıdaki maddelerde sunuyorum. 

1. Orta Doğu anlaşmazlığının devamının 
yalnız içinde 'bulunduğumuz bölge bakımından 
değil, bütün dünya barışı bakımından da teh
likeli bir durum yarattığı malumdur. Bu ııe-
denJledir ki, sorunun bir an evvel barışçı yol
larla çözümlenmesi liçün harcanimakta olan çaba
lara Türkiye elinden gelen katkıda bulunmaya 
çalışmaktadır. Ekim savaşından sonra tarafla
rın soruna müzakere yoluyle 'bir çözüm (bulma
ya karar vermelerini ve bu arada Mısır ile İs
rail arasında bir kuvvetlerin ayırımı anlaşma-
ısı imzalanmasını bu alanda atılmış olumlu adım
lar olarak telâkki ediyoruz. Aynı nitelikteki 
ıhir anlaşmanın, Suriye'nin özel durumu ve 
haklı talepleri de gözönünde bulundurularak, 
Golan cephesinde de imzalanacağını ümit et
mekteyiz. 

2. Irak'ta cereyan etmekte olan olaylar yal
nız Irak'ta Türk toplumu bulunmasından do
layı değil, bu memleketin sınır komşumuz ol
ması dolayısiyle de bizi tabiatıyle çek İllgilen-
diıimeıktedir. Irak'ta halen silâhlı bir çatışma
nın devam etmekte olduğu bir vakıadır. Kürt 
lilsyanı Irak'ın bir iç meselesidir. Ancak, bu 
memleketle komşu olmamız ve mevcut dostane 

ilişkilerimiz dolayısiyle gelişmeleri büyük dik
katle izlememiz doğaldır. 

3. İran'la Irak arasındaki anlaşmazlığın 
olumlu bir sonuca bağlanması için Türkiye elin
den gelen katkıda bulunmaktadır. Türkiye, 
GENTO içinde İran'ın müttefikidir. Ancak bil
diğiniz gibi, GENTO Andlaşması Kuzey'den 
gelecek bir tehlikeye karşı kurulan bir örıgüt-
tür. Diğer taraftan, yukarda ela belirttiğim 
ıgibi, Irak Türkiye'nin komşusu ve dostudur. 
Bu durumda gayretleııinıiz imkân ölçüsünde 
diplomatik temasları kullanarak anlaşmazlığın 
çözümlenmesine katkıda bulunmak şeklindedir. 

4. Yunanistan ile mevcut ilişkilerimizin, 
(Kıbrıs, Ege Denizi, azınlıklar v. s. gibi sorunlar 
'dolayısiyle ©ergin olduğu malumdur. Bu du
rumun NATO tesanüdü bakımından, da zararlı 
okluğunu kabul etmek gerekir. Biz her şeyden 
önce bu sorunları masa başında müzakere yo
luyla çözümleyerek Yunanistan'la ilişkilerimizi 
normallieştirm^k arzusundayız. Ancak, 11 Ni
san günü Bütçe Karima Komisyonunda yaptığını 
konuşmada da belirttiğim gibi, bu şekilde dav
ranmanın Kıbrıs'daki cemaatimizin ve biziim 
haklarımızın çiğmenımesine göz yumulacağı an
lamına gelmediğini bir kere daha belirtmek is
tenim. Yunanistan'la mevcut bütün sorunların 
millî çlkarlariimıza uygun şekilde çözümlıenımesi 
için Hükümetin bütün imkânları seferber ede
ceğinden şüpheniz olmayacağını sanırım. Dik
kat buyurmuş olacağınız veçhile, birkaç haf
ta, kadar önce suni bir bunalımı yaratmaya te
şebbüs eden Yunanistan, Trakya'dalki kuvvet
lerine hazırlık emirleri verdirmişti. Ancak, 
Yunan Hükümeti Türkiye'nin ağır başlı, fakat 
kararlı tutumu karşısında bu hareket tarzın
dan vazgeçmiş olııp, iilişikileri düzeltmek istedi
ğini ifade ederek bizimle temas etmiştir. 

Yunan Hükümeti bu tutumunda sebat eder
se, aramızdaki meselelerimizi açıklıkla göraş-
ımıeımek için sebep yoktur. 

Yunanistan'ın tutumunun NATO ortak sa
vunma gayretini zayıflatması Türkiye'yi üz
mektedir. Diğer NATO ortaklarımız boı dunun
dan haberdardırlar ve Türkiye kendilerime lü
zumlu izahatı vermeyi ihmal etmemiş ve ikaz
da bulunmuştur. Birkaç, hafta evvel Yunanis
tan Ege Denizi üzerinde yapılması mutasavver 
ortak hava manevralarına katılmayı son daki-
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kada reddetmiştir. Bunun -üzerinedir ki Tür
kiye ittifak vecibelerinin her halükârda yenine 
getirilmesi zaruretini belirtmek amacıyla bu 
uçuşları tek başına gerçekleşıtftrmiiştir. 

Saygılarımla. 
Turan Güneş 

Dışişleri Balkanı 
12. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 

Aydın Ana - Çocuk Sağlığı Merkez binasına iliş
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun yazılı cevabı (7/121) 

11 .4 .1974 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda aracı olmanızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe 

Aydm'da Ana - Çocuk Sağlığı Merkezi Baş
tabipliği faal haldedir. Ancak, bu müessese bi
nadan maJhrumdur; zor şartlar altında kiralık, 
kötü bir binada hizmete devam etmektedir. 

Ana - Çocuk Sağlığı Merkez binası için arsa 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığınca bi
nanın yapımı işi plana alınmış mıdır? 

Alınmış ise inşaata ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 25 . 4 . 1974 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 
1430 

Konu : Aydın Milletvekili Nahit 
Menteşe'nin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 17 . 4.1974 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğü 7/121 746/7071 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin Aydın 

Ana - Çoeuk Sağlığı Merkezi binasına ilişkin 
yazılı soru önergesinin ceva'bı ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. Selâhattin Cizrelioğlu 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Nahit Menteşe'nin 
yazılı soru önergesine cevap. 

Soru : Aydın'da Ana - Çocuk Sağlığı Merke
zi Baştabipliği faal haldedir. Ancak, bu müesse
se binadan mahrumdur; zor şartlar altında kira
lık, kötü bir binada hizmete devam etmektedir. 

Ana - Çocuk Sağlığı Merkez binası için arsa 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bina
nın yapımı işi plana alınmış mıdır? 

Alınmış ise inşaata ne zaman başlanacaktır? 

Cevap : Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri için 
kalkınma planlarına ana - çocuk sağlığı merkezi 
adı altında herhangi bir tesis alınmamıştır, Çün
kü ana - çocuk sağlığı hizmetleri, sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirilmesi projesi içinde inşa 
edilen sağlık ocak ve evlerinde halen yapılmak
ta olan faaliyetlerle birlikte ve entegre bir şe
kilde yürütülmektedir. 

Sosyalleştirme uygulamasına giren illerde ev
velce mevcut ana - çocuk sağlığı merkezi, şube
si ve istasyonları plana göre hizmetlerini sağlık 
ocak ve evlerine devretmektedirler. 

Bu sebeple sosyalleştirmeye alınmamış illerde 
yeni ana - çocuk sağlığı tesisleri inşa ettirilme
den mevcutlarıyle yetinilmekte veya muvakkat 
binalar temin edilmek suretiyle hizmet geliştiril
mektedir. Aydın il merkezi de bu durumda ol
duğundan yatırım, programa içinde yeni ana -
çocuk sağlığı merkezi binası yapımı plana alın
mamıştır. 

Ancak, 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planına ka
mu sağlığı dispanseri adı altında bir başka tesis 
daha girmiştir. Bu tesisler, il merkezlerinde ku
rulmak suretiyle ana - çjocuk sağlığı, aile plan
laması, kanser savaşı, rulh sağlığı ve verem sa
vaşı hizmetlerinin polivalan bir tarzda yürütüle
ceği birer kuruluş olarak çalışacaklardır. Kamu 
sağlığı dispanserlerinin etütleri yapılmaktadır. 
Henüz proje hazırlanmamış ve herhangi bir ili
mizde inşa safhasına geçilmemiştir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1974 ıSaJh 

Saait : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
«ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi v/yannca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 

nün, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

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

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
tiopraik tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Devletleştirilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

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

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

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

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

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

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

33. — istanbul Milletvekili Engin ÜnsaPın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

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

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından* 

,, sözlü soru önergesi (6/65) 



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

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

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

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

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindin, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

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

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

45. — Kare MilletvefeiM Yasin Baakurt'un, 
et taban fiyatıma iılişfeiin Ghıela Tarım ve Hay
vancılık Bakamından sözlü aaru önergesi. (6/76) 

46. -*- Antalya Milletvekili İhsan Ataövtin, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekilli Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 mei yılı münasebetiyle istan
bul'da dilkilen heykellere ilişkin içişleri Baka
mımdan sözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
İle ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişjkin Dışişle
r i Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 
- 49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 

in, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

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

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

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

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

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

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

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

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

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ım, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 
merhum Mjenderes, Bölatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkini Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

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

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

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

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

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



64. —• Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

65. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sıö'Zİü soru önergesi. (6/96) 

166. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye'de mason ve Siyonist teşkilâtına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(16/97) 

ı67. — İçel Milletvekili Raisim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

68. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, <^Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. ('6/99) 

69. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme-
'ntkue ilişkin Millî Eğitimi Bakanından sözlü so
fra önergesi (6/100) 

70. — Muğla Milletvekili Ahımıet Buldanlı'
nm, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bialkanından sözlü 
soru önjargesi (6/101) 

71. — Kastaımo'nju Milletvekili Mehdi Kes-
fcin'ln, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmıasınıa ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

72. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

73. — Muğlla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
lalmımasma ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

74. — Afyon Karahis'ar Milletvekili Mete 
ıTan'ın, haşhaş lekiciıleriiniln durumilarma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

75. — Hatay Milletvekili Sabri İne e'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

76. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
<?el'in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/HF) 

77. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
•kincin, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
ISÖZIJÜ soru önergesi (6/108) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

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

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

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

X 4. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ile 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkada
şının, Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/115, 
2/118) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
13 .4 .1974) 

5. — Millet Meclisi ve O. Senatosu İdareci 
Üyelerinin, T. B. M. M. eski üyeleri hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/91) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi i: 
2 6 . 4 . 1 9 7 4 ) 



Toplantı : 1 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 9 a | I1Cİ e k 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan' ın, 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununa Bir Madde Eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi P lân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /106 ; C. Senatosu : 2 /70) 

Ndt : C. Senatosu S. Sayısı : 330 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 3 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1901 - 2/70 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlıgti : 4 . 8 . 1074 güm ıvte 1379 saydı yazanız : 

648 sa^pılı Sd(yasî Farîtfe Kaıraıruinla fblitr mjajdıde vie feir geçici ımfaldlde (eklfenımıesilne dair föaıran tek
lif inlin, Millet 3VCeiCİiıstüıcıe kalbini okuılan arUettmii', Cimi taiiyet Senatosu. Genel Kunulumm 12 . 3 . 1974 
taShli 36 racı Bürlteışimjinde değişlttialileırldk; vie açık oyla kaibul edilmiş, dosya ilişikte ıgonıdeodûmiişitiir. 

Cteneğind rica Öderdim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açolk oy netieelsi : 112 

Kabul 
Ret 
Celkiniser 

107 
4 
.1 

Not 

Bu teklif, Genel Kurulun 7 . 3; 12 . 3 . 1974 ta rihli 35 ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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Bütçe Plan JKoimiisyıonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 21 . 4 . 1974 

Esas No. : 2/106 -
Karar No. : 4 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosunun 12/3/1974 tarih ve 36 ncı Birleşiminde; değiştirilerek kabul edilene 
«648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ve bir geçici madde ekelenmeısine dair kanun» 
'teklifi komisyonumuzca, Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bııkıniduğu toplantıda tekrar 
görüşüldü : 

Komisyonumuzca evvelce kabul edilen geçici 6 ncı madde, Cumhuriyet Senatosunca maddeye 
sarahat (getirmek ımaksadıyle yeniden tedvin edilerek, Devlet yardımının 1973 yılma ait mik
tarının 1974 malî yılı genel bütçe kanunun yürüdüğe girmesini takip eden on gün, içinde ödenme
sine ve 1'973 yılı bütçe kanununun (B) cdtv eline ıgiöre hesap edilecek ıdevlet yardımının 1 Mart 
1973 - 14 Ekim 1973 devresine ait mikann devlet yardımına hak kazanan en az oyu akniş siyasî 
partiye yapılacak oran ve miktarda yardım ayrıldıktan sonra 1969 seçim sonuçları esas alına
rak Anayasamızın geçici 22 nci maddesine göre Siyasî partiler arasında dağıtılacağını hükme bağ
lamıştır. 

Yapılan 'bu değişiklik olumlu karşılanarak aynen benimsenımiiŞtir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Adana 
8. Kılıç 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
R. Küçükel 

'Gümüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
C. Cebeci 

Sözdü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Ağrı 
C. Erhan 

Edirne 
/. Ertem 

Erzurum 
R. Danışman 

totanlbul 
M. Hüzün 

Malatya 
H. Gökçe 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Aydın 
M. §. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
E. t. Kilıçoğlı» 

İzmir 
Y. Etirgenekon* 

Manisa 
H. Okçu, 

Ordu Tokat 
B. Taranoğlu II. Abbas 

M. 'Meclisi (S. Sayısı : 9'a 1 nci ek) 



MİLLET MECLlSlMtN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
ve bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa aşağıdaki 6 neı geçici madde eklenmiş
tir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1973 yılı Devlet yar
dımı 1974 Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe 
girmesini takilbeden on ıgün içinde 'ödenir. 648 
sayılı Kanuna, ibu kanunun OL nci maddesi ile 
getirilen 74 neü madde hülkmü 1973 malî yılı 
Hazine Yardımı için de uygulanır. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

648 'sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ve 
bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 2. — ı648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununa aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiş
tir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1973 yılı Devlet yar
dımı, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa, bu 
kanunun 1 nci maddesi ile getirilen 74 ncü mad
desine ve aşağıdaki esaslara göre, 1974 malî yılı 
Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini ta
kilbeden 10 gün içinde yapılır. 

1973 malî yılı Genel Bütçe Kanununun '(B) 
'cetveline göre thesaib'olünaeak Devlet yardımının 
1 Mart 1973 - 14 Ekim 1973 devresini kaplayan 
miktarı; (bu miktardan Anayasanın geçici 22 nci 
maddesine göre Devlet yardımı yapılması gere
ken siyasî partilere, (bu kanuna göre Devlet yar
dımına Orak kazanan en az oyu almış siyasî par
tiye yapılacak oran ve miktarda yardım ayrıl
dıktan sonra, 12 Ekim 1969 seçim Sonuçları esas 
alınmak suretiyle siyasî partiler arasında dağı
tılır. 

İkinci fıkra hükümlerine göre dağıtılan Dev
let yardımından arta kalan .miktarın siyasî par
tiler arasında dağılımı, 14 Ekim 19(73 seçim so
nuçları esas olmak üzere yapılır. 

M. Meclisi <(ıS. Sayısı : 9'a 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİîSYON(UıNUN TAVlSİYELEEİ 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ve bir geçici madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. —. Benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. -

MADDE 4. — (Kesinleşmiştir. 

-\ TTTT in -ıru —-<••• 

M. Meclisi (S, Sayısı : 9'a 1 ııci ek) 



Döneni : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 
ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve 

Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/47) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1717/390 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 15 . 1 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «21 Haziran 1927 Tarihli ve 1111 'Sayılı Asker
lik Kanununun 59 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımda lKanuaı tasarım» ile (gfetrlekçesü üüişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

TASARI GEREKÇESİ 

Bilimsel gelişmelere paralel olarak savaş sanayiinin son yıllarda eriştiği geniş boyutlar içersin
de insangücünden çok makineleşmeye verilen değer ve bunun yanısıra süratli savaş araçlarıyle 
uzakların kısa sürede yok edilmesi sonucu savaş tekniğinde zaman unsuru büyük önem kazanmıştır. 
Bu itibarla bilhassa baskın şeklinde yapılan savaşlarda önceden alınacak zaman kısıtlayıcı tedbir
lerin düşünülmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Bu nedenlerle 1927 yılında kabul olunan 1111 sayılı Askerlik Kanununun günün değişen ihti
yaçları ve koşulları karşısında çeşitli maddelerinin yanısıra seferberlik hükümlerini tanzim eden 59 
ncu maddesinin de yeniden düzenlenmesi gereği duyulmuştur. 

Halen me.r'i bulunan anılan kanunun 59 n)eu maddesine göre yükümlülerin ^elp emrinin tebli
ği veya ilânından itibaren 24 saat içersinde tertip olunduğu birliğine hareket etmesi gerekmektedir. 
Evvelce 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 14 ncü maddesinde bu süre 
48 saat olarak kabul olunmuşken 1967 yılında anılan maddede 976 sayılı Kanunla yapılan değişik
lik üzerine, katılma süresi 6 saate indirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak 1111 sayılı Kanunun 
59 ncu maddesinin de günün koşullarına uygun ayrıca seferberlik hizmetinin en kısa sürede, sü-
ıratli ve sağlıklı yapılalbilmesinin temini amacıyle yeniden düzenlenmesi zorunluluğu karşısında bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

15 
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Millî Savuımıa Roamisyoroıı raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/47 
Kqrw No. : 2 

27 . 2 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 
21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili OSaikanlı'k 'temsilcilerin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edilmiş ve neiticede 'tasarının gerekçesinıdje arz ve izah olunan hususlar prensibolarak 
uygun mütalaa olunaraik miaddelerin tetkikine geçilmiştir. 

öüniümüzüıı (savaş 'tekniğinde zaman unsurunun ç'oik öneim (kazanması ve 1076 sayılı Yedek-
ısulbay ye Yedek Askerî (Memurlar Kanununun 976 sayılı Kanunla değişik 14 neü caddesinin (B) 
bendine ıgöre: ^Sefer (görevi alan yükümlüler ; seferiberlik ilânında, ilân saatinden ıbaşlayarak 
6 saat içinde yola çıkmaya ve köy ve mahallerinin şube 'merkezlerine olan uzaiklıklarına göre, 
en yalkm askerlik şubelerinde (bulunmaya meciburdurlar...» Ihükımüne paralel olarak 1111 sayılı As
ikerlik Kanununda da aynı değişikliği yapmak .amacıyle (hazırlanan talsarınm 1 nci n^addesinin 
2 nci fıkrasında; «Yafbancı memleketlerde (bulunanlar bulundukları yerin elçilik veya konsolos-
luklarmca gazetelerle ilân yoluyle çağırılırlar.» denilmektedir. Sadece 'gazetelerle iktifa etme
mek, yüikum'lülere seferberlik görev emrini başka yollarla da tebliğ etmejk gayesiyle ve imkânlar 
ımuşaidolduğu takdirde mahallin elçilik ve konsolosluklarının diğer yayın organlarından da fay
dalanabilmelerini temin dtmıelk 'amaciyle metne (Bu çağrıda elçilik ve konsolosluklar diğer yayın 
organlarından da faydalanabilirler.) hükmünün ilâvesi Komisyonumuzca uygun 'görülmüş ve mad
de bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Taşarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

1974 yılında sefer igiörev 'emrinin biran evvel verilebilmesi için tasarının ivedilik ve öncelikle^ 
görüşülmek ve Oenel Kurulun tasviplerine arz ödıilmefc üzere Yüksiek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan 
İstanbul 

F. Çumatyoğlu 
Bursa 

M. Emekli 
Muğla 

A. Akarca 
İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Sivas 

E. Kangal 
Bursa 

M. Tayyar 
Niğde 

A. Yavuzalp 
İmzada bulunamadı 

!J|f. Kaptan 

ıSözcü Kâtip Ankara 
İzmir Tokat / . S. Omay 

K. Bengisu H. Ulusoy 
Erzincan Gaziantep Konya 

/ / . Atabeyli M. Bozgeyik K. Gökakm 
Ordu iSamısun 

M- S. Erbil H. Savaşçı 
İmzada (bulunamadı 

Trabzon 
O. Çakıroğlu 

İmzaca, bulunamadı 

Mîllet Meıclüsi (S. Sayısı : 15) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 59 ncu maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 159 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 59. — Yedek erfaaş ve erlerden genel 
seferberlikte celp ve davet olunanlar, bulunduk
ları köy ve mahallelerde çağrılma için yapılacak 
ilân saatinden (başlayarak en çok altı saat içinde 
yola çıkmaya, köy ve mahallşlerinin şube mer
kezine plan uzaklığına göre şuibe merkezinde bu
lunmaya mecburdurlar. 

Yabancı memleketlerde bulunanlar bulun
dukları yerin elçilik veya konsolosiuklarmca ga
zetelerle ilân yolüyle çağrılırlar. Bu çağrı üze
rine yükümlüler pasaportlarını lalmak amacıyle 
gecikmeksizin altı saat içinde yola çıkarak (bu
lundukları yerin elçilik veya konsolosluklarına 
olan uzaklığına göre anılan temsilciliklerde bu
lunmak zorundadırlar. 

Bu süreden sonra sulbe merkezine veya elçi
lik ve konsolosluklara gelenler bakaya sayılır. 

Erbaş ve erlerin eğitim ve manevra için cel
bi, muvazzaf erbaş ve erler gibi yapılır. Dahij$ 
asayiş için celpleri seferberlik hükümlerine talbî-
dir.» 

3 — 
MİLLÎ -SAVUNMA KOptSYONUNlUN 

DE&fcŞTÎBÎŞİ 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 50 nlcu mad
desi aşağıdaki 'şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5j9. — Yedek erbaş ve erlerden ge
nel seferberlikte celp ve davet olunanlar, (bulun
dukları köy ye mahallelerde çağrılına için yapı
lacak ilân saatinden .başlayarak en çok altı sa
at içince yola çıkmaya, köy ve mahallelerinin 
şube merkezine olan uzaklığına göre şube mer
kezinde bulunmaya medburdurlar. 

Yabancı memleketlerde bulunanlar bulun
dukları yerin elçilik veya ^o^şoloşlu^lapınca 
gazetelerle ilân yoluyle çağrılırlar. Bu çağrıda 
elçilik ve konsolosluklar diğer yayın organla
rından da fayd.alanalbilirler. OBu çağrı üzerine 
yükümlüler pasaportlarını almak amacıyle ge
cikmeksizin altı saat içinde yp,la gıkarıak. bulun
dukları yerin elçilik veya konsolosluklarına 
olan uzaklığına ıg'öre anılan temsilciliklerde bu
lunmak zorundadırlar. 

Bu. süreden sonra sulbe merkezine veya el
cilik ve konsolosluklara gelenler bakaya sayılır. 

E,r(J>aş ve erlerin eğitim ve manevra için cel-
•pi, muvazzaf erbaş ve erler gibi yapılır. Dahilî 
asayiş için celpleri seferberlik hükümlerine ta-
foidir.» 
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Hükümetin Tefklifi 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 2. — 'Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

15 . 1 . 1974 

Devlet Bakanı 
t. H. Tekinel 

Devlet Bakanı 
1. öztrctk 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Baklanı 
A. Türkel 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
8. T. MüftüoğU 

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı 
V. Tanır 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Milllî Eğitim Balkanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Telkell Babanı 
F. Çelikbaş 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Bayındırlık Balkanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Çalışıma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi ve Tek. Balkanı 
N. Boyar 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. t. Kırımlı 

tmar ve iskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Köy İşleri Balkanı 
O. Kürümoğhı 

Onman Balkanı 
1. Bingöl 

Genıejik ve Spoa* Bakanı 
V. Coşkun 

Millet İMeclisİ (S. Sayısı : 15) 



Dönem : 4 A"J 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : / / 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu raporu (M. Mec

lisi : 2 / 4 ; C. Senatosu : 2 /45) 

(Not : a (Slemiatoisu S. Sayım : 228) 

(M. Meclisi III nlcü Dönsem ıS. Sayıtorı : 785 ve 785te 1 nci ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği .11 . S . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1206 2/45 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 16 . 2 . 1973 gün ve 5385 - 40127 sayılı yazınız : 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulunun 10.5.1973 
tarihli 64 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve işarı oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Bu teklif Genel Kurulun 8 . 5; 10 . 5 . 1973 tarihli 63 ve 64 ncü birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1. (Madde 1.) 

MADDE 2, 3. 

MADDE 4. 

(EK MADDE) 

MADDE 5. 

MADDE 6. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 27 . 3 .1974 

Turizm Komisyonu 
Esas No: 2/4 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Saıbri. Keskin ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanonunda değişiklik yapılmasınla dair olan kanun teklifi, C. Senatosunca Millet Meclisi met
ni üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte Komisyoncumuza haıvale olunmakla, ilgili Bakanlık tem
sildiler! de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

1. Millet Meclisinde kalbul 'edilen metnin, C. Senatosunca aynen kabul edilmek suretiyle kesin
leşen : 

Kanun başlığı 
Çerçeve madde 1 
Madde 7 
Komisyonumuzca yeniden 'görüşülmeye tabi tutulmamıştır. 
2. C. Senatosunca değiştirilerek kabul edilmiş bulunan diğer maddeler üzerinde Komisyonda ya

pılan görüşmeler sonucunda : 

ıa) Çerçeve 1 nci madde içerisindeki «Madde 1» ve «Madde 27» ile «Madde 5» ve «Madde 6» 
mm C. Senatosunca kabul edildiği şekilde benimsenmesi uygun mütalaa olunmuştur. 

ıb) Madde 2, 
Madde 3 ile 
C. Senatosunca metne yeniden ilâve olunarak, 6235 sayılı Kanuna yeniden bir madde eklenme

sine dair değişikliği ihtiva eden: 
Madde 4 Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

İş bu raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Gümüşhane Mv. 

E. Tuncer 

Adıyaman Mv. 
B. Yıldırım 

ÖBlingöl Mv. 
A. Bazencir 

izmir Mv. 
t. Taşlı 

Muğla Mv. 
Ü. Demir 

BaşlkanvekiM 
Manisa Mv. 
H. Zengin 

Ankara Mv. 
N. Evliyagil 

Denizli Mv. 
B. Gençoğlu 

Kırşehir Mv. 
M. Erdemir 

Muğlıa Mv. 
A. Döğerli 

Yozgat Mv. 
Ö. L. Zararsız 

Sözcü 
Giresun Mv. 
H. V. Tekin 

Antalya Mv. 
A. Erdem 

İstanbul Mv. 
M. Emin Sungur 

Kütahya Mv. 
H. Cavit JErdemir 

Samsun Mv. 
F. Birer 

Zonguldak Mv. 
ö . Göncüoğlu 

Kâtip 
Çorum Mv. 
K. Parlar 

Artvin Mv. 
E. Ş. Erdem 

İzmir Mv. 
A. Demir 

Kütahya Mv. 
1. Ersoy 

Siirt Mv. 
A. Zilan 

Millet MedsSi .(S. Bayisi : 27) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 nci maddesiyle 
aynı kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olup da, serlbest olarak meslekî faaliyette bulu
nan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis 
ve mimarlardan isteyenleri teşkilâtı içinde top
layan hükmî şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin 
ve odaların merkezi Ankara'dır. 

Madde 27. — 26 nci maddede yazılı ceza
lara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ve oda idare heyeti yoluyle Yüksek Hay
siyet Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar ka-
tileşmedikçe tatbik olunmaz. 

MADDE 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci mad
desinin (a) bendinde yer alan (bilûmum) iba
resi (teşkilatındaki) şeklinde değiştirilmiştir. 

3 — 

OUMHUKİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ka
nununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 nci mad
desiyle aynı kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde meslek 
ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olupta 
meslekî faaliyette bulunan sivil veya asker yük
sek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis ve Mi
marları içinde toplayan (Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği) kurulur. 

Birlik, tüzelkişiliğe s&ihip, kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Madde 27. — 26 nci maddede yazılı cezalara 
karşı tdbellûğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
ve oda idare heyeti yoluyle, Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar katileş-
medikçe tatbik olunmaz. 

MADDE 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir fık
ra eklenmiştir. 

Birliğin maksat ve gayeleri şunlardır : 
a) Mühendis ve mimarları ihtisas kolları

na ayırmak ve her kol için bir oda tesis et
mek, 

Merkezde idare heyeti, Haysiyet Divanı ve 
murakıplar gibi vazifelilere yetecek kadar üye
si bulunmayan odanın merkezini umumî heye
tin tespit ve tayin edeceği yerde açmak, bu su
retle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını 
bir odanın bünyesinde toplamak, 

b) Mesleğin inkişafı, meslek mensupları-
ııın hak ve sıalahiyetleri bakımından lüzumlu 
gördüğü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, 

c) Meslek ve menfaatleri ile ilgili işlerde; 
resmî makamlarla temas ederek ıgerekli yardımı 
ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilıgiM bilcüm
le mevzuatı, normları, incelemek ve bunlar hak
kında düşüncelerini ilgililere bildirmek. 

Millet Meclisi (S. föayısı : 27) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ek fıkra : Bu kanunda belirtilen şartları 
ihtiva edenlerin, müracaatları halinde, en geç 
15 gün içinde ilgili odaya kayıtları yapılır. 

'MADDE 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE : Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve bu birliğe 'bağlı odalar; ka
nunla kendilerine verilmiş olan vazife ve salâ
hiyetlerden fazlasını kullanamayacakları gilbi, 
ıhiçlbir ş'efcil ve surette siyasetle de uğraşamaz
lar. 

MADDE 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin son fıkrasıyle aynı kanunun 28, 33, 
38 ve muvakkat 1 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun, 1 
ıhinden itibaren tatlbik edilmek 
tarihinde yürürlüğe girer. 

1 . 1972 tari-
üzere, yayımı 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

id) Kuruluş amacıma aykırı işlerle ve siya
setle uğraşmazlar. 

MADDE 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanunla belirtilen nitelikleri taşıyan
ların en geç 30 gün içinde ilgili odalara ka
yıtları yapılır. 

MADDE 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE : 6235 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin (e) ve (ıh) bentleri-yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU TAVSİYELERİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

(Kanun başlığı : Kesinleşmiştir.) 

MADDE 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 nci maddesiyle ıaym kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. (Benimsenmiştir.) 

Madde 1. — Benimsenmiştir. 

Madde 27. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmemiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmemiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmemiştir. 

[MADDE 5. — Benimsenmiştir. 

MADDE 6. — Benimsenmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Millet MecılMi .(IS. (Sayısı : 2>7) 



Donem : 4 *YO 
Toplana :• ı M f L L E T M E C L t S f S. Sayısı : / ö 

Adana Milletvekili Osman Çitinle iLe İstanbul Milletvekili Engin 
Unsal ve 13 arkadaşının, Tescil Edilmeyen Birleşmeler İle Bun
lardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkmda Kanun Teklif

leri ve Adalet Komisyonu Raporu ( 2 / 1 1 5 , 2 / 1 1 8 ) 

Adıana MiMetveMlL Osman Çıtıruk'ın, Tescil edünusyen birleşmeler ile ihamlardan. Kioğan çooulkiarm 
cezasız tescili hakkınida Kanun teklifi (2/115) 

10 . 1 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tescil edilmeyken birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun 
teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Adana Milletvekili 

Osman Çıtımk 

GEREKÇE 

Medenî kanunun, yürürlüğe gjrmeslinden yarım asra yaklaşan bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, medenî, kanunun evlenmeye ve nesebe ilişkin bükümlerinin hâlâ yerleşmemiş, bulunması mede
nî bir. toplum olan. Türûı milleti için bir üzüntü kaynağı olmaktadır. AneaJk, tescil edilmeyen bir
leşmelerden doğan 'çoeuklarm medenî kanunun bu hükümlerini ihlalde bir kusurları bulunmamak
tadır. Bir 'kusuru bulunmayan bu çocuklar ise, bu tarz erlilikten en çok. mağdur olan kişiler oldur 
ğjı< da. bir gerçektir. Halk arasında: af kanuna olarak isimlendirilen hu tarz tescil kanunları çıkma-
dığit taikdirde> hu çocuklar babaları tarafından tanınmadıkça veya: yargıç tarafından babalığa hü
küm verilmedikçe, babaları hanesine 'kayıt edilebilme olanakları bulunmamaktadır. Kaldı M, bu 
halde dahi bu çocuklar, diğer kardeşlerine tanınan hisselerin yarısı nispetinde mirastan istifade 
edebilrnektedirkr. (M. K. 443/2) Bu hal ise çocuğun hukukuna büyük ölçüde etkili hulırnmakta-
dır. Babaları tarafından tanınmayan veya yargıç tarafından babalığa hüküm verilmeyen hallerde 
ise,, hu. çocuklar 'anaları banderine 'kayıt edilmekte, babaları hanelerine de taş, . kaya gibi isimler 
yazılmaktadır. Ancak bu gibi çocuklar babasız olmanın üzüntüsünü her zaman yüreklerinde hisset
mekte ve doğuştan topluma karşı küskün bir şekilde yetişmektedirler. , 

Medenî kanunun evlenmeye iliş/kin hükümlerinin yerleşmemesinde büyük etkenlerden bir tane
sinin zina balinde açılmış bufanan boşanma dava sının, af halinde ortadan kalkması ve bu kabil zi
naya? dayanarak: açılan boşanma davalarının bir zamanla sınırı olarak açılabilmesidir. (M. K. 129/2, 
a, b.) Ayrıca, T. C. K. 443 ncü maddesi de, zina halinde eezaî takibat icrasının taraflardan birisi
nin müracaatına vafoeste kılmış bulunması ve keza davadan vazgeçmenin hükümden sonra da 
mümkün bulunması, medenî kanunun evlenmeye ilişkin hükümlerinin yerleşmesine mani olduğu 
kanısındayız. 

Arz ettiğimiz gerekçelerle, işbu tescil kanununu teklif ediyorum. 
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isitaUDİbul Mületvıekii Enj^iri timsali v>e 13 arkadaşının, Tescül edilmeyen bileşmeler fide buralardan 

doğıan çocukların ceziasız tesöiti hakkında kanun teklifli (2/118) 

OMjilllet Meclisi Sayım. Başkanlığına 

Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun 
teklifimiz, gerekçesiyle birilikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

28 . 1 . 1974 

İstanbul Milletvekilli' İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
E. Unsal II. B. Akkiray N. Ölçen 

Ağrı Milletvekili İstanbul Milletvekili Trfa Milletvekili 
€. Erhan A. Koksal oğlu A. Aksoy 

İstanbul' Senatörü İstanlbul Senatörü Küitaihyaı Milletvekili 
A. Peker F. II. Esatoğlu A. II. Benli 

Adana Milletvekili İçel Milletvekili Burdur Milletvekili 
E. Çevikçe O. Mavioğlu O. Aykul 

Bursa Milletvekili Niğde Milleltvdkili Ankara1 Milletvekili 
II. E. Işık A. Yavuza!}) F. Öztiirk 

Evlilik dışı 'birleşmelerden (doğan çoictuklanin affına dair (kanım teklifinim gfelrdkçlelsi 

Ülkemizde evlilik dışı sorunlar ve özellikle evtliliik dışı birleşmelerden doğan çocuklar sorunu 
Cumhuriyetin kuruluşundaaı bu yana önemli bir sosyal sorun olmak niteliğini sürekli olarak mu
hafaza etmiştir. Konunun iki ayrı yanı ve iki ayrı özelliği varıdır. Bunlardan birincisi mevcut 
bir evlilik bağına rağmen ve bu evlilik bağının dışında doğmuş olan ç/ocuklar diğeri ise tescil 
edilmemiş evlenmelerden doğmuş olan çocuklar. 

Her ik i durumda da evlilik dışı doğmuş olan çocuk aile hukukunun ve gemicilikle Medenî Ka
nunun getirmiş olduğu hükümlerden yararlanma durumunda değillerdir. Bu çocuklar nesebi sa
hih çocuk sayılmamakta ve gerek aile içindıe ve gerekse toplum içinde çolk önemli ve kronik bir 
sosyal sorun olma niteliğini kazanmaktadır. 

Evlilik dışı doğan ya da tescil edilmemiş evlenmelerden çocukların hukukî sıtatililerinin Me
denî Kanun çerçevesi içinde bir düzene koymamak ve onların bazı yunttaşllıik haklarından ya
rarlanmalarına engellemek sosyal 'esprisi yönünden âdil bir hukuk Devleti anlayışı ile bağdaşa
maz. 

€umlhuriyetin kuruluşundan bu yana çeşitli dönemlerde ve permdik' olarak evlilik dışı bir
leşmelerden ve tescil edilmeyen evliliklerden doğan çocukların tesciline ait kanunlar çıkarılmış 
ve bu isosyal sorununun çözümlenmesine çalışılmıştır. Oysa ki ıson altı, yedi yıllık süre içinde bu 
yolda herhangi bir girişim olmamış ve bu yoldan nesebi gayri sahih çocukların sayısı önemli öl
çüde artmıştır. 

Uzun bir süredir çıkarılmayan bu kanunun yeniden çıkarılması ve bu çocukların sosyal güven
lik kazanması çok önemli bir sosyal zorunluluk: olduğu için kanun teklifimizi hazırlamış bulunu
yoruz. 
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İstanbul Milletvekili1 Engin unsal ve 13 arkadaşının tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarilıe kadar evlendirmeye salahiyetli merci önünde yapılmış bir akde dayanmaya
rak birleşip karı - koca halinde yaşamış olan ve evlenmelerine kanunî bir engel bulunmayanlardan 
doğan çocuklar nesebi sahih olarak ve bu birleşmeler de tarafların rızaları ile 'evlilik olarak tescil 
edilir. 

Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının karı-koca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuklar 
da ana, baba veya her ikisi de ölmüş olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe izafetle tescil edi
lir. Yanlış tesciller tashih edilirler. Ancak, bu kadın ile erkeğin birleşmeleri evlenme şeklinde tescil 
olunamaz. 

Karı - koca gilbi yaşamaları ölüm ve ayrılık sebepleri ile 'devanı etmemiş olanların, karı - koca 
halinde yaşadıkları zaman içinde doğmıiş olan çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre nesebi sa
hih olarak ana ve babalarının adları gösterilmek suretiyle baba hanesine (tescil edilir. 

MADDE 2. —• Bu kanunun yayımından evvelki 'birleşmelerde, kanunun yayımı tarihinden iti
baren 300 gün içinde doğan çocuklar ile ana ve babaları hakkında da 1 noi madde hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde zikri geçen tescil muamelelerinin lif asını ilgililer bir dilekçe 
ile mahallin en büyük mülkiye âmirinden isteyebilirler. Bu dilekçeye, muhtarlardan alınacak ilmü
haberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep olmasa bile, muhtarlar, çocukların tescil muameleleri
ni yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus ddarelerino tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya babaya, ölümleri halinde kanunî mirasçılarına tebliğ 
ederler. Kanunî mirasçısı bulunmazsa, keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye dairelerine talik 
edilmek suretiyle 30 gün müddetle ilân olunur. 30 'gün süre içindem itiraz vukubulmaz ve kanunî 
şartların 'mevcudiyeti «anlaşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

İtiraz; halinde. Sulh Mahkemesince kesin olarak verilecek karara ıgöre işlem yapılır. 

İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından hemen nüfus idarelerine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vukubulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile mahkeme 
ilâmlarının nüfus idareleri tarafından saklanması mecburidir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılmış olan tescillere karşı ilgililerin dava halkan mahfuz
dur. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yapılacak muamele ve tesciller, verilecek dilekçe ve ilmühaberler 
ile açılacak davalar her türlü resim, harç ve cezadan muaftır. 

MADDE 6. — Bu kanunun kendilerine vazife tahmil eylediği -memurlardan vazifelerini yapma
yanlardan, idare kurullarınca (25 - 50 lira hafif para cezaisi alınır.) Para cezalarının tahsilinde, Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren beş yıl slonra 'yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Kanunun şümulüne giren vakaların tespit ve tescillerini temin etmek üzere vali
liklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık tarama yapılır. 
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Valifer, bu taramalarda (Adlî ve askerî ıteşkiî&t hariç) bütün memurları, aslî vazifelerine halel 
gelmemek şartı dle çalıştıraMtir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlükte foulunducu 'süre içinde her sene İçişleri Bakanlığı 
(bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

©EÇİlCt MADDE — Bu kanunun yayımı tarihine kadar tesc-Meri vaktinde yaptırılmamış olan 
doğum-, ölüm ve evlenme vakalarını ihfbar dle mükellef 'olanlardan para cezası alınmaz-. 

Hükmedilmiş 'olup da tahmil edilmemiş olanlar aff'ediimiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 'girer. 

MADDE 10. — 'Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ 08M|AN ÇITIBIK' 
İN TEKLÎFÎ 

Tescil edilmeyen birleşmeler 'ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 

• — f i 

MADDE 1. — Türk Medenî Kanunumun. 
yürürlüğe girdiği 4 . 10 . 19'2J6 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, evlen
dirmeye salahiyetli merci önünde yapılmış bir 
alkde dayanmayarak birleşip karı feoca hallinde 
yaşamış ölıan vie evlenmelerine kanunî engel bu
lunmayanlardan doğan çocuklar, nesebi sahih 
olarak ve bu birleşmeDer de tarafların rızaları 
ile evlilik olarak tescil edilir. 

Evli bir erkekle evla olmayan bir kadının 
!kan koca giübi yaşamalarımdan doğmuş olan ço
cuklar da mesebî sahih olarak kadın ve »erkeğe 
izafetlle tescil olunur. Ancak: b ukadım ile erke
ğin /birleşmeleri evlenıme şeklinde tescili oluna
maz. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm vie ayrılık 
sebepleri ile devam etmemiş olanıların karı Iko-
ca halinde yaşadıikları zaman içjitnde doğmuş 
»olan çocukları dâhi yukarıdaki hükümlere gö
re nesıabÜ sahan olarak ana ve 'bahalarım adları 
gösterilmiek suretiyle baba hanesine tescil edi
lir. . 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ev
velki birleşmelerden, kanunun yayımı tarihin
den iltdlbaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile 
ana ve babaları hakkında da 1 nci madde uy
gulanır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
zikri geçen tescil muamelelerinin iifasınıı ilgili
ler bİ'r dilekçe ile mahallin en büyük mülikiye 
âmilinden isltieyebilirler. Bu dilekçeye ımıuhitar-
(lılklardan alınacak ilmühalberİeribJ iliştirilmesi 
lâzımdır, ilgililer tarafımdan ibir yıl zarfımda 
ta'lep olmazsa bile, muhtarlar çocukların tes
cil muamelelerini yaptırmakla soruımludurlaır. 
(Mülkiye âminleri verilen evrakları nüfus âda-
beterine tevdi ederler. Nüfus idareleri tescil 
taleplerini ana ve baibaya, ölümleri halinde âe 
mirasçılarına tebliğ «deriler. Kanunî mirasçılar 
rı bulunmazsa, İkametgâhlarıma, nüfus ve ıbele-
'dîye dairellerine talik 'edil/mök suretiyle 30 gün 
müddetle ilân olunur. 30 gürilük süre içerisin-

MİLLETMEÖLtSî 
ADALET KOMİSYONUNUN METNİ 

Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 

teklifi 

MjADDE 1. — Teklifin 1 nci ımaddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Adana Milletvekilli Osman Çıtırik'ın teklifi . 

'de itiraz vukubulnıaz ve kanunî şartların mev
cudiyeti anlaşılırsa tescil muamdlesıi yapılır. 
İtiraz halinde sulh mahkemelerinin kesin olarak 
verecekleri karara göre işlem yapılır. 

MjADDE 4. — Bu kanlın gereği'nce yapıl-
ımış olan tescillere ilgililerdin dava haklan sak
ildir. 

MADDE 5. — BjU kanuna görte yapılacak 
muamele ve tesciller, dilekçe, ve ilmıübaJberler, 
i'Le açılacak davalar her türlü resim, harç ve 
cezadan muaftır. 

MJADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihine 
kadar tescilleri vaktinde yapılmamıış olan do
ğum, öMım ve evlenme vakalaırını ihbar 'ile mü
kellef olanlardan' para cezası alınmaz. Hükme
dilmiş oliupda tahsil edilmemiş olanlar affedil-
mişltir. 

HADDE 7. —• Bu ikanun yayımı tarihinden 
i'tilbıaren beş yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MJADDE 8. 
yürürlüğe girer, 

MjADDE 9. • 
yürütür. 

• Bu kanun yayımı tarihimde 

Bu kanunu B,akanlar Kuırulu 

'Millet Meclisi Adalet Eomisyonurran metini 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi ay
nen ka/bul edilmiştir. 

MADDE ö, — Teklifin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci madıdfesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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