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de Hazineye ait toprakların kiraya veriliş şek
line ilişkin Başbakan ve Köy İşleri bakanların-

I. — GEÇEN 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 arkadaşı

nın, komandolarla ülkü ocaklarının faaliyetlerini ve 
Hükümetin bir kanadının bunlarla ilişkisi olup ol
madığını saptamak amacıyle (10/56) bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi okundu, gündem
deki yerini alacağı, sırası geldiğinde görüşüleceği bil
dirildi. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Cum
huriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı 
Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya sürü
cülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair ka
nun teklifi (2/389) (S. Sayısı . 163) ile; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlan ile esenleştırme (rehabilitasyon) tesis
lerine verilecek döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 
tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve 
641 sayılı Kanunun 7 nc; maddesi ile değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin (1/201) (S. Sa
yısı : 226), 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Oku
luna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş ve 
kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Devlet
çe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin (1/258) (S. Sayısı : 184), 

21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve 
değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/315) (S. Sayısı : 220) kanun tasarıları öncelikle 
görüşülerek kabul edildi. 

Sayfa 
dan yazılı sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'm yazılı cevabı. (7/891) 578:580 

15. — Muğla Milletvekili .Halil Dere'nin, 
Yatağan Bencik köyler grupu içme suyu proje
sine ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'm yazılı cevabı. (7/907) 580:581 

16. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Ak-
kiray'ın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar 
Bakanlık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa 
alma ve işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/937) 581 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka 
nununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Plan Komisyonu raporunun (1/178) 
(S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek) öncelikle görüşül
mesi onaylandı; Plan Komisyonunca benimsenmiş 
olan maddeleri kabul edilerek kesinleştiği ve tasarı
nın kanunlaştığı bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimen-
kuîlerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine ilişkin (1/265) (S. Sayısı : 183), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriye
ti arasında Emlâk sorunlarının çözümlenmesine dair 
Sözleşme ve eki Ödeme Frotokolünün onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair (1/2) (S. Sayısı : 185), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasın
da Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanmasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair (1/203) (S. Sayısı : 197) ve, 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve 
Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair (1/256) (S. Sayısı : 198) kanun tasarılarının 
da öncelikle görüşülmeleri onaylanarak madeleri ka-

TANAK OZETI 
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bul edildi, tümleri açık oya sunuldu; birleşimin so
nunda açıklanan oylama sonuçlarına göre çoğunlu
ğun bulunmadığı, oylamaların tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen : 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair kanun (1/290) (S. Sayısı : 195) üzerinde
ki görüşmeler de tamamlanarak, 20 nci maddesinden 

Tasarı 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine iliş
kin Kanun tasarısı (1/400) (Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir

ne Milletvekili îlhami Ertem'in, Islâmî ilimler Aka
demileri Kanun teklifi (2/499) (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

3. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi kuruluş Kanunu teklifi 
(2/500) (Tarım, Orman Ve Köy İşleri, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret, Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rına) 

4. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, T. B. M. M. Üyeliği ile bağdaşmayan 
işler hakkında Kanun teklifi (2/501) (Anayasa Ko
misyonuna) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalı
şan işçilerimizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek 
madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/502) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) • 

Tezkere 
6. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

itibaren maddeleri kabul olundu, tümünün açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

Oyların ayrımı sonuçlarına göre Genel Kurulda 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

21 Ocak 1976 Çarçamba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.33'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 

Ahmet Çakmak Hüseyin Deniz 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Yazılı Sorular 
7. — Artvin Milletvekili Ekrem Şadı Erdem'in, 

asker emekliler arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi
ne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/995) 

8. — istanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu'nun, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş'in izmir'deki son olaylar hakkında verdiği 
demece ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/996) 

Meclis Araştırmaları 
9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıyle, 
Anyasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 1 .1976 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanveküi Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimi- ni açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini 
rica ederim. 

1. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 183) (1) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlen
mesine dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/2) (S. Sayısı : 185) (2) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumiıuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulan
masına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (3) 

4. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 

(1) 183 S. Sayılı basmayazı 20 . 1 . 1976 tarih 
ve 41 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 185 S. Sayılı basmayazı 20 . 1 . 1976 tarih 
ve 41 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 197 S. Sayılı basmayazı 20 . 1 . 1976 tarih 
ve 41 nci Birleşim tutanağına eklidir.^ 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

başlıyoruz. 

İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. 
Sayısı : 198) (1) 

5. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (2) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz vermeden önce, 
geçen birleşimde yeterli sayıya ulaşılamadığı için 
oylanması gereken 5 adet açık oylamanın, gündem 
dışı görüşmeler sırasında yapılması hususunda Yüce 
Heyetin onayım alacağım. Bu oylamanın yapılması 
hususunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oylama işlemi, kupalar, sıralar arasında dolaştı
rılmak ve bilâhara kürsü önüne konmak suretiyle 
yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü tasnifte bir husus 
meydana çıktığı için, şimdi bir uyarıda bulunmak is
tiyorum. Açık oylaması matbu olarak bulunmayan 
sayın arkadaşlarımız, beyaz kâğıda yazacakları oyla
rını imzalamaları gerekmektedir. Bu hususu hatır
latmak isterim. 

(1) 198 S. Sayılı basmayazı 20 . 1 . 1976 tarih 
41 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 195 S. Sayılı basmayazı 1 . 7 . 1975 tarih 
97 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

FV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kars Milletvekili Davut Aksu'nun, açıkla
nan et taban fiyatının yetersiz olduğu ve hayvansal 
ürünlerin değerlendirilmediği konusundaki gündem 
dışı konuşması ve Ticaret Bakanı Halil BaşoVun ce
vabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talep elen Kars 
Milletvekili Sayın Davut Aksu, Hükümet tarafından 
açıklanan et taban fiyatlarıyle ilgili olarak konuşa
caktır. Bu vurun Sayın Aksu. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Cephe Hükümeti, Hükümet Programında, Doğu 
nun kalkınması için özen göstereceğini, bölgelerarası 
dengesizliği ortadan kaldıracağım belirtmişti. 

Birkaç gün önce et taban fiyatlarının yanında bu 
samimiyetsizliğini bir kere daha ortaya koymuştur. 

Doğunun kalkınmasında hayvancılığın geliştiril
mesi, hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi en bü
yük etkenlerden biridir. 

Türkiye'de ve dünyada büyük bir protein açlığı 
olmasına rağmen, bütün dünya devletlerinin hayvan
sal ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi yolun
da büyük çaba gösterirlerken. Hükümetin buna ilgisiz 
kalışı üzüntüyle karşılanmaktadır. 

Et ürünlerinin değerlendirilmesi gerçeği, Cumhu
riyet döneminde ilk defa Ecevit Hükümeti zamanın
da dikkate alınmış, ete ve süte taban fiyatı verilmiş, 
destekleme alımı, avans dağıtımı bu dönemde olmuş
tur. 

1974 yılında et taban fiyatları koyun için 1 2 - 1 6 
lira arası, sığır için 11 - 15 lira iken, 1976 yılında 
değişen fiyat artışları karşısında ancak koyun için 
13 - 19, sığır için 12 - 17,50 lira olarak tespit edil
miştir. 

Ecevit Hükümeti zamanında bütün tarım ürünleri 
için destekleme alımları yapılmış, Cephe Hükümeti 
de her yıl diğer tarım ürünlerinin değişen fiyat ar
tışları karşısında yeni taban fiyatları vermiştir. 

1975 yılında ete ve süte taban fiyatı verilmemiş, 
1976 yılmda taban fiyatları da çok düşük tutulmuş 
ve 1 lira gibi bir artış göstermiştir. Taban fiyatının 
yüksek gösterilmesi de üreticiye değil, aracının işine 
yarayacaktır. 

Sayın Bakanın açık oturumda ifade ettiği gibi, 
hayvan değerinin % 30'u yetiştiricinin, % 70'i ara
cının eline geçmektedir. Halbuki Batıda, üretici hay

van değerinin % 80'ini, aracı % 20'sini alabilmekte
dir. Taban ve tavan arasındaki büyük farkta aracıya 
daha çok imkân sağlanmaktadır. Böyle bir politika 
ile - üreticiye % 30'unu, aracıya % 70'ini bıraka
rak - hayvancılığı geliştiremez, protein açığını kapa
tamaz ve hayvan üreticisini kalkındıramazsınız. 

Ülkemizde periyodik olarak kuraklıklar hüküm 
sürmekte olduğundan ve o yıl üreticinin bir teminatı 
bulunmadığı gibi, et kombinaları da et üretiminin 
cüz'î bir kısmını karşılayabildiğinden, üreticinin ma
lı yine aracıların elinde kalmaktadır. 

Devletin, hayvan yemi politikası olmadığı için, 
yem stokları yapılamadığından üretici zarar görmek
tedir. Sayın Bakanın açık oturumda «hayvan yemle
rinin bolluğu vardır» diye, hayvan taban fiyat alı
mım geç açıklaması, kombinaların alım yapmamala
rına ve yemlerin tüketilmesine vesile olmuştur. Hal
buki et ürünleri, millî servet olduğu gibi, yemin de 
millî servetin parçaları olduğunu unutmaktadır. 

Bugün Ankara'da, etin kilosu 50 liradan satılmak
ta, kombinalar kasaplar için mezbahane durumunda 
bırakılmaktadır. Üreticinin elinde hayvan bol, kesim 
işlemlerini kombinalar yapmakta ve aracı para ka
zanmaktadır. Kombinalar, günlük ihtiyaç için ka
saplara verilen malı kendisi alması halinde, hem üre
ticiye, hem tüketiciye yardımcı olacak «tanzim sa
tışları» denilen rezalet de ortadan kalkacaktır. 

Halen kombinaların depoları geçen yıla ve evvel
ki yıla göre % 50 civarında boş beklerken, Sayın 
Bakanın depoların kifayetsizliğinden bahsetmesi de 
gerçeği yansıtmamaktadır. Kuraklık yıllarında bunun 
önüne geçmek için depoların kifayetsizliğine şimdi
den bir çare aranması gerekmektedir. 

Sayın üyeler, Cephe Hükümeti süt için de bir fi
yat tespit etmiş değildir. Eski fiyat üzerinden süt 
alındığı gibi, bölgeler arasında da ayırım yapılmak
tadır. Süt Endüstrisi Kurumu, İzmir'de 500 kuruşa 
süt alırken, Kars'ta halen 340 kuruşa süt almakta
dır. Ankara'da sütün kilosu 750 - 800 kuruşa satı
lırken, Kars'ta bu sütün kilosunun 340 kuruştan 
alınması adaletsizliktir. 

Süt fiyatları ilân edilmediği gibi, süt üreticisinin 
elinden sütleri alınmamakta, fabrika ve Devlet Üret
me Çiftliklerinden süt alınmaktadır. Örneğin, Kars'a 
206 Km. mesafedeki Dil Üretme Çiftliğinden süt 
alırken, 30 - 40 Km. yakındaki köylerden süt alma-

— 526 — 



M. Meclisi B : 42 21 . İ . 1976 O : 1 

makta, toplama merkezleri ve soğutma depoları yap-
mamatkadır. 

Hükümetin, bu sakat kararnameyi yeniden gözden 
geçirip, et ve süt taban fiyatlarını yeniden tespit et
mesini, sütün üreticiden alınmasını, bölgelere göre 
süt fiyatı yerine tek fiyatın uygulanmasını temenni 
etmekteyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. sırala

rından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Cevap vermek için söz rica edeceğim. 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere, Ticaret Baka

nı Sayın Halil Başol buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Aksu'nun, et ve süt taban fiyatları konu
sunda beyan ettiği fikirler üzerinde bazı bilgileri açık
lamak istiyorum. 

Türkiye'de et taban fiyatları geçen sene ilân edil
miştir. Geçen sene taban fiyatları ilân edilmiştir; 
ama taban fiyatları işlerlik kazanmamıştır. Taban 
fiyatlarını ilân etmek meseleyi halletmiş olsaydı, 
mesele gayet kolay olarak halledilebilirdi; ama ta
ban fiyatlarını ilân etmekle beraber, taban fiyatları
na işlerlik kazandırmak önemlidir. Taban fiyatları
na işlerlik kazandırmak, Devletin verdiği taban fi
yatından malî değerlendirmenin mümkün olması, ba
zı maddelerde birtakım tesislerin, kuruluşların var
lığına bağlıdır. Gerek et, gerek süt ürünü, bu gibi mah
sûllerdendir. Bu ürünleri, dayanıklı bir hale getire
cek tesisler elinizde yoksa eğer, taban fiyatı ilân et
miş obanız dahi, probleme çözüm yolu getirmemiş 
olursunuz. Nitekim geçen yıl ilân edilen taban fiyat
ları, probleme çözüm yolu getirmemiştir. Sebebi, el
de yeteri kadar kombinanın bulunamamasıdır. Ge
çici bir sebep olarak da, Doğu illerinde hayvan ye
minin fevkalâde kıt olması, hayvan mahsûlleri fi
yatlarının düşük olması ve üreticinin hayvanını sat
ma hususunda daha engin bir temayülün içerisin
de bulunmasıdır. Geçen sene kombinalar önünde 
biriken üreticinin perişan halinin sebebi budur. 

Bu sene piyasada böyle bir perişanlık yoktur. 
Kombinalar tamamlanmış mıdır? Hayır. Doğu'da, bu
gün yapıldığından iki misli fazla büyük kombinala
rın yapılması gereklidir. Türkiye'nin et üretimini den
geli bir seviyeye ulaştırmak için, bu mutlaka lâzım
dır. Hatta Türkiye'nin her vilâyetine bir tane, bugün

kü anlamda kombina yapmak lâzımdır. Ayrıca, mün -̂
hasıran hayvancılıkla geçinen Doğu illerinde, belli 
merkezlerde, hayvanın boynuzundan bağırsağına ve 
kanma kadar tümünü değerlendirecek büyük kombi
nalar yapılması lâzımdır. 

Böylesine bir teşkilât kurulduktan sonra, hem 
Türkiye'de birim başına hayvandan alınan et verimi 
artacak, hem de Türkiye sadece et ihracatı bakımın
dan, belli büyük bir potansiyeli harekete getirecek
tir. 

Hükümetimiz bu konular üzerinde dikkatle dur
maktadır. 

Taban fiyatları ilân edilmiştir. Taban fiyatları, bu
gün için yığıntı meydana getirmeyecek seviyededir; 
vatandaşı da memnun edecek seviyededir. Eğer bu 
sene kombinaların önünde kuyruk görmüyorsak; 
bu durum, serbest piyasada etin daha çok değerlen
dirilmiş olmasından doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, süt meselesine gelince, 
bunun için söyleyeceklerim de hemen hemen et için 
söylediklerimin aynı olacaktır. Süt Kurumu Genel 
Müdürlüğünün öncülüğü ile ülkemizin çeşitli yerle
rinde kurulan süt değerlendirme tesisleri, kifayet
siz tesislerdir. Bu kifayetsizlik, hayvan ürünlerinin 
daha iyi değerlendirilmesi, Hayvan ürünleriyle bu 
ürünleri elde etmek için önemli girdi olan hayvan 
yemleri ve diğer masrafların dengeli fiyat düzeyi
ne kavuşturulması sonucunda Türkiye'de fevkalâde 
büyük bir potansiyel doğacaktır. Bu dengenin bugü
ne kadar, fazla üretimi teşvik edecek ölçüde kurul
muş olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama 
ümit ediyorum ki, bundan sonra bu denge kurulur
sa, yine et değerlendirme tesisleri gibi, süt değerlen
dirme tesislerinin de yurdun bütün sathına yaygın 
olarak geliştirilmesi mümkün olacaktır. Aslında bu 
gelişme oldukça süratli bir biçimde yapılmaktadır 
ama, bölge bölge, süt üretimini henüz süt alım mer
kezleri karşılayamamak durumundadır. Yeni tesisler 
devreye girdikçe bu konudaki potansiyelimiz daha 
güçlü bir şekilde harekete geçecektir. 

Bu gerçekleri gözden uzak tutarak, sütü değer
lendirmek veya eti değerlendirmek hususunda söy
lenilen sözleri, çok müessir sonuçlar doğuracak 
sözler olarak kabul etmemeye mecburuz. Önümüz
deki yıllarda değerlendirilmesi için özel tesis isteyen 
ürünlerimizin de değerlendirilmesi konusunda yeni 
hamleler yapılacağı ümidiyle hepinizi saygıyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Efendim, oylama hususunda bir noktayı hatır
latmak istiyorum: Matbu olmayan beyaz kâğıtlara 
yazılan oyların «Çekinser», «Ret» veya «Kabul» diye 
tasrihi gerekmektedir. 

2. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
Muş'ta kurulması tasarlanan şeker fabrikası konusun
daki gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın cevabı. 

BAŞKAN — Muş'ta kurulması tasarlanan şeker -
fabrikası mevzuunda Muş Milletvekili Sayın Ahmet 
Hamdi Çelebi, buyurun efendim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Yüce Par
lâmentonun Sayın Başkanı, değerli milletvekilleri; 

Doğunun geri kalmış ve halkı fakrüzaruret içe
risinde bulunan Muş ilinde yapılması mutasavver 
şeker fabrikası mevzuunda maruzatta bulunmak üze
re huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. 

Sayın Ferid Melen'in Başbakan olarak Diyarba
kır'ı teşriflerinde Başkanlığımdaki Muş heyeti ken
dilerini Diyarbakır'da karşılamış, memleketin dert 
ve dileklerini sunmak için kendilerinden randevu ta
lep etmiştik. Diyarbakır Valisinin evinde bizi kabul 
eden Sayın Melen, beraberindeki uzmanlar, müdür 
ve bakanlarla istişareden sonra, Muş'ta bir şeker 
fabrikasının ve bir yem fabrikasının yapılacağını, 
kesin olarak vaatte bulunmuşlardı. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Çelebi, bu 
zaten planda var, yapılacak, konuşmanıza gerek yok
tur. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — Müda
hale etme. Planda olduğundan ve yapılacağından ha
berimiz vardır. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz devam edin Sayın 
Çelebi. Ben meşgul oluyorum efendim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — 1973 
seçimlerinde, Talû Hükümetinde Orman Bakanı bu
lunan A. P.'li Muş Senatörü Sayın İsa Bingöl, seçim 
konuşmalarını yaparken, şeker fabrikasının planla
maca ele alındığını, önümüzdeki yıl temelinin atıla
cağını ilân ve vaatte bulunmuşlardır. 

1973 seçimlerinde, Millî Selâmet Partisinden Mil
letvekili seçilerek Parlâmentoya geldikten ve Cum
huriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyon 
Hükümeti kurulduktan sonra, şeker fabrikası mev
zuunda girişimlerde bulunmuş, gerek Sanayii Ba
kanı Sayın Doğru ve gerekse Genel Başkan ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Erbakan, bendenize ve be
nimle beraber kendilerini ziyaret eden Muş heyet
lerine şeker fabrikası mevzuunda kesin söz vermiş

ler ve hatta Sayın Erbakan, beraberindeki bakanlar
la birlikte Muş iline gittiğinde, Muş Halk Eğitim Mer
kezinde şeker fabrikasının vaadini değil, yakında 
temel atma törenine gelineceğini kesinlikle beyan 
etmiştir. Sayın Erbakan'ın bu sözü bir teminat ola
rak kabul edilmiş ve dakikalarca alkışlanmıştı; ayrı
ca, Cumhuriyet Halk Partili bakanlar da vilâyetimi
ze gidişlerinde, şeker fabrikası mevzuunda kesin be
yanlarda bulunmuşlardı. 

Sayın Milletvekilleri; işin sürüncemede kalması 
üzerine; Millî Selâmet Partisi Grup 'Sekreterliğinin 
odasında, Sayın Sanayi Bakanına «Bu şeker fabrika
sını niçin yapmıyorsunuz?» diye sorduğumda, «Ma
liye Bakanı tahsisat vermiyor, biz nasıl yaparız» di
ye cevaplandırmıştı. 

Şimdi, huzurunuzda Sayın Sanayi Bakanından 
soruyorum: Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk 
Partisi Koalisyonu bozulmuştur ve şimdi Cephe Hü
kümeti iktidardadır; Maliye Bakanı da Sayın Erge-
nekon'dur; siz Muş'ta şeker fabrikasının kurulması
na taraftar mısınız, değil misiniz? Sayın Ergenekon, 
şeker fabrikası için tahsisat veriyor mu, vermiyor 
mu? Bunu Meclis huzurunda açıklamaya Sayın Ba
kanı davet ediyorum. 

İslâmda söz, imandan gelir. Millî Selâmet Partisi
nin özel bir durumu vardır. İslâmda yalan, günâh-ı 
kebairdir. Bunun için, Sayın Erbakan ve Sayın Doğ-
ru'nun partilerinin prestiji bakımından dahi olsa; 
vaatlerini kesinleştirmeleri için bütün güçleriyle ça
lışmaları şart ve zaruridir. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu da huzurunuzda 
açıklamak isterim. 

Cephe Hükümeti kurulduğu zaman, bağımsız Muş 
Milletvekili Sayın Kasım Emre, Hükümete güven
oyu vermek için Sayın Demirel'le görüştüğünü ve Sa
yın Demirel'e iki şart ileri sürdüğünü; bunlardan bi
rincisinin Muş'ta şeker fabrikasının yapılması; ikin
cisinin ise; Ankara Vali Muavini Nurettin Yılmaz'm, 
Muş vilâyetine vali olarak atanması olduğunu... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 10 ta
ne fabrika, 10 tane. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — İnşal
lah temenni ederiz. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) —.. Bun

lar kabul edildiği takdirde, kendisinin de Hükümete 
güvenoyu vereceğini söylemiştir. Sayın Demirel, bu 
teklifleri kabullendiği için; kendisi de Hükümete gü
venoyu verdiğini gerek bendenize ve gerekse birçok 
hemşehrilerimize açıklamışlardır. 
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Muş Milletvekili Sayın Kasım Emre, yaz tatilin
de Muş'a gittiğinde, Sayın Demirel'in şeker fabrika
sının Ağustos ayında temelini atmak üzere Muş'a ge
leceğini bildirmiş; Adalet Partisi ti Başkanlığınca Be
lediye Başkanlığına bir yazı yazılarak, Belediye ho-
parlörünce ilânat yapılınca Muş'ta bir bayram hava
sı esmiştir. Ağustos ayı gelip geçmiş, fakat ne Sayın 

- Demirel Muş'a gitmiş, ne de şeker fabrikası mevzuun
da bir girişimde bulunmuşutr. 

Bu kez Ekim ayında Sayın Demirel'in, temel at
mak için Muş'a gideceği haberleri dolaştırılmıştır. 
Sayın İmar ve İskân Bakanının Muş Vilâyetine gidiş
lerinde, Halk Eğitim Merkezinde yaptığı konuşmala-. 
rında, Ekim ayında Sayın Demirel'in, şeker fabrikası 
temelinin atılacağını kesin olarak, 1975 yaz dönemin
de söz vermiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Çelebi, 
süreniz doldu efendim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — Efen
dim, konuşmam uzun. 

BAŞKAN — Ama, 5 dakika ile mukayyet oldu
ğunu biliyorsunuz, İçtüzük icabıdır. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Kasım Emre'nin, Hükümete güvenoyu vermek için, 
ileri sürdüğü ikinci şart yerine getirilmiş, Ankara Va
li Muavini Nurettin Yılmaz, Muş iline Vali olarak 
tayin edilmiştir. Birinci şartın da yerine getirilmesi 
için, söz veren Sayın Demirel, Cephe Hükümetinin 
Başbakanıdır. Şeker fabrikasının ilk sözünü, Başba
kanlık döneminde veren Sayın Melen, şimdi Cephe 
Hükümetinin Millî Savunma Bakanıdır ve partisi de 
Cephe Hükümetinin bir kanadıdır. Sayın Erbakan, 
Cephe Hükümetinin Başbakan Yardımcısı; Sayın Doğ
ru, aynı Hükümetin Sanayi Bakanıdır; hepsinin şe
ker fabrikası mevzuunda vaatleri mevcuttur. Cum
huriyet Halk Partisi ise, ana muhalefet partisidir. 
İktidarları döneminde onlar da bu hususta vaatte bu
lunmuşlardır. Muş'ta bir şeker fabrikasının kurul
ması, .Cumhuriyetçi Güven Partisi, Adalet Partisi, 
Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi için 
bir haysiyet davası haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Bitiriniz efendim, rica ediyorum. 
AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — Bunun 

için ilgililerden istirham ediyorum; 1976 yılı Bütçe-
'sine Muş ilinde yapılacak şeker fabrikası için gere
ken tahsisatın konulmasını ve yaz döneminde te
melinin atılmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan sözümüzü 
tamamlamak için fırsat vermiyorlar, beş dakikalık 

zamanımız vardır, burada sözlerimi kesmek mecbu
riyetinde kalıyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük hükmü Sayın Çelebi, İçtü
zük efendim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Devamla) — Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çelebi. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakam Sayın Gıya-

settin Karaca, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hü
kümetimiz 12 Nisanda güvenoyu aldıktan sonra Hü
kümet Programına da sadık kalmak kaydiyle, ül
kemizde nerelerde yatırım yapılmasının lâzım geldi
ğini bütün fizibilite raporlariyle brilikte gerekli in
celemelere girişmiştir. 

Biz, Hükümet olarak yalnız Muş'ta bir şeker 
fabrikası değil, Allah nasip ederse Doğuda, Güney-. 
doğu Anadolu Bölgesinde ve kurak Içanadolu Bölge
sinde bu sene 3 - 4 milyara varan, en az 30 vilâyeti 
kapsayabilen büyük yatırımları yapmanın planla
masının içerisindeyiz. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Karadenize yok mu 
Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Ve yine bu aylar içerisinde projeler ta
mamlandıktan sonra, ilk fırsatta Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde en az 25 tane - çoğunluğu çi
mento ve şeker fabrikası olmak üzere - çimento, şe
ker fabrikası ve et kombinası fabrikaları yapılacak
tır. 

Hükümet olarak karârımız odur ki, Türkiye'de 
her vilâyete mutlak surette bir et kombinası fabrika
sı ile çimento fabrikası yapılacak. Bu suretle de köy
lü badema yapmış oldukları evleri harçla, toprakla 
değil, çimento kullanmak suretiyle binalarını inşa 
edeceklerdir. 

Muş şeker fabrikası için Hükümetimiz iş başına 
geldiği andan itibaren Sayın Başbakan Süleyman De
mirel, Muş'lu hemşehrilerine bu konuda Hükümetle 
mutabık kalmak kaydiyle söz vermiştir; projeler ha
zırlanıyor, bitmek üzeredir. Bu sene ilk fırsatta Muş' 
un şeker fabrikasının temeli atılacaktır. 

Biz, Muş'a yalnız bir tek şeker fabrikası değil, 
bunun yanında daha bazı sanayi kollarının da ya
pılmasını düşünmekteyiz ve bunu da tatbikatta gös
tereceğiz. 
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AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Biz bir şey 
istemiyoruz, yalnız şeker fabrikası istiyoruz. 

DEVLET BAKANI G1YASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şeker fabrikası Hükümetimiz tarafın
dan Muş'a vaat edilmiştir, projeleri bitmek üzere
dir. Mevsim kış olduğu için yatırım tabiatiyle şu an
da yapılamaz. İlk fırsatta fabrikanın temeli atılacak
tır. Muş fabrikasının dışında en az 25 tane fabrika
nın ilkbahar ve yaz aylarında temeli atılacaktır. Yü
ce Meclise millet namına duyurmak isterim. 

Saygılarımı sunarım arşadaşlar. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 

3. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcının, 
Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçelerine bağlı üç kö
ye ait tüm sulu arazilerin Ankara Üniversitesi tara
fından istimlâk edilmesi konunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçe
lerine bağlı 3 köye ait tüm sulu arazilerin. Ankara 
Üniversitesi tarafından istimlâk edilmesi konusunda 
Ankara Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Yağcı, buyu
run efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kamu yararına özel mülkiyetin kamulaştırılma
sı, Anayasaya uygun olarak düzenlenen yasalar hük
müdür. Ancak kamulaştırmanın kamu yararına ol
ması, halk yararına olması ve toplum yararına olma
sı Anayasanın esas esprisini teşkil etmektedir. 

Hiç şüphesiz, bir üniversitenin kendisine bağlı 
Ziraat Fakültesinin uygulamaları içinde arazi, yani 
tatbikat yapmak üzere tarla ve diğer gayri menkul
leri kamulaştırması normaldir. Ancak bir kamulaştır
manın halk yararına yapılması gerekirken, halkın 
zararına yapılması - şimdi anlatacağım - tatbikatta 
görülmektedir. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyet Halk Partisi hükü
metleri zamanında projesi tamamlanan ve tatbika
tına geçilen Kurtboğazı Barajı Kızılcahamam'a bağ
lı bir iki köy ile Ankara Yenimahalleye bağlı Kazan 
bucağının bir kısım köylerinin arazilerini su altına 
almış, sulu ziraat yapma imkânını vermiştir. 

Parlâmanterler olarak pek çoğumuz o yöreleri 
biliriz arkadaşalr. Kazan bucağı ile Kurtboğazı ara
sında, Kurtboğazı Barajından sulanabilecek arazi
lerin büyük bir kısmı Yenimalleye bağlı Günbaşı kö
yü ile Örencik köyüne ve Kızılcahamam'a bağlı Ci-
ğirier köyüne aittir. Bu arazilerden, yakın bir za

manda öğrendiğimize göre 8 000 dönüm civarında 
olan kısmı - ki bunun 5 800, 6 000 dönümü köylü
nün özel mülkiyetinde olan arazidir - sulanabilen ara
ziler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 
tatbikat aianı, tatbikat arazisi yapılmak üzere istim
lâk edilmiştir, istimlâk kararına bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan kîraç araziyi 
sulu hale getirmeye çalışıyoruz, köylünün daha faz
la kazanması, daha çok gelir sağlaması için. Ama 
bir taraftan da, köylünün sulu hale getirdiğimiz ara
zisini elinden almak gibi bir yola gidiyoruz. Ziraat 
Fakültesi tatbikat yapacağı araziyi hiç şüphesiz Ha
zineye ait arazilerden seçebilirdi. Nitekim, bugün Ye-
nimahalleye bağlı birçok köylerde ve çoğunluğu Ada
let Partisine mensup köy ağalarının elinde ve yıllar
dan beri onların zilyetliğinde, onların istifade et
tiği ve Adalet Partili arkadaşlarımın da gayet iyi bil
dikleri ve geçmiş dönemde kendilerinin milletvekil
liğini de yapan bazı ağaların elinde millî emlâke ait 
araziler dururken ve bu araziler Devlete aidolduğu 
için, Üniversiteye, Ziraat Fakültesine rahatlıkla ucuz 
fiyatla tahsis edilebilirken, bunu bir yana bırakıp -
Adalet Partili bir Ankara Milletvekili arkadaşımda 
sanırım beni tasdik sadedinde başını sallamakta
dır ki, doğrudur - bunun tahsisi mümkün iken, bu 
ağaların elindeki arazilerin alınmaması için üç köyü 
muha.cerele, hicrete mecbur eden bir kararın altına 
Hükümet imza koyabilmektedir, üniversiteye bu tah
sisatı verebilmektedir değerli arkadaşlarım. 

Yenimahallenin Günbaşı ve Örencik köyleri ile 
Kızılcahamam'a bağlı Ciğirler köyü, eğer bu istimlâk 
işlemi tamamlanacak olursa hiç şüphesiz hicret ede
ceklerdir ve ellerine geçen gayet cüzî bir para da on
ların derdine deva olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı lütfen bitiriniz, 
YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — Sayın Baş

kanım bitiriyorum. 
Burada bir noktaya temas etmek istiyorum sayın 

milletvekilleri. Bir Başbakan ya verdiği sözü yerine 
getirir veya söz vermemesi gerekiyorsa vermez. 1975 
Senato seçimlerinden önce köylüye «Bu istimlâki dur
duracağım.'» diyen Sayın Demirel'in, Başbakanlık sö
züne güvenilir kişi olduğuna bizi de inandırmak isti
yorsa, bu istimlâk işlemini durdurup bu köylüleri 
hicret etmekten, göç etmekten alıkoymasını ve ken
dilerini, köylülere verdiği sözü yerine getirmeye ça-* 
giriyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

I. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde 3 adet Araş
tırma önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz ekonomisinde büyük faaliyet kolunu ta

rım ve tarım içinde de hayvancılık teşkil etmetkedir. 
Bütün ulusların, sınaileşmeye paralel olarak tarım fa
aliyetlerini de geliştirmeye dönük çabalarına karşın 
ülkemizde çark ters yönde çalışmaktadır. Aslolan, üre
ticinin örgütlenmesi iken, tarım ve hayvancılık saha
sında, yasaların gölgesinde aracı unsurlar örgütlen-
mekte, tarım ürünlerinin fiyat oluşumunda; emek sa
hibi köylü değil, aracı - tefeci takımı etkin olmakta
dır. Bu durumun doğal sonucu; üretici kesim, yani 
köylü giderek yoksullaşmakta, çağdaş teknolojiden 
de uzaklaşıldığı ve kredi olanakları da elinden alın
dığı içindir ki, üretim büyük çapta gerilemektedir. 

Aracı ve tefeciden yâni bugünkü iktidarın, hay
van taban fiyatlarına ilişkin 15 Ocak 1976 tarih ve 
7/11214 sayılı kararı hayvan üreticisi köylü için tam 
bir darbe olmuştur. 

Üreticiden, köylüden yana bir taban fiyat poli
tikasını canlı hayvan alımlarında da ilk kez uygula
yan Ecevit Hükümeti zamanında, canlı hayvan piya
sasında fiyat oluşması sermayenin baskısından kurta
rılmıştı. Çoğu sahalarda büyük sermayenin dümen 
suyunda hareket eden M. S. P. gibi ayak bağı koalis
yon ortağının direniş ye engellemelerine rağmen, canlı 
hayvan alımlarında M. S. P.'li Ticaret Bakanına bağ
lı Et, Balık Kurumu kombinalarına C. H. P.'li Hü
kümet üyelerinin baskıları ile belli alım politikası uy-
gulatılabilmişti. 

15 Temmuz 1974 tarih ve 7/8706 sayılı Ecevit Hü
kümeti Kararnamesinde; Et, Balık Kurumunun can
lı hayvan destekleme alım fiyatları; koyunda: 12-16 
TL., sığırda: 11 - 15 TL. arasında değişmekte idi. 

Demirel Hükümetinin 15 Ocak 1976 tarihinde, 
Ecevit Hükümetinden 2 yıl sonraki, kararında ise, 
ilân edilen destekleme alım fiyatlan ile hayvan üreti
cisi milyonlarca köylü tek kelime ile fiyat kıskacına 
alınmıştır. 

21 . 1 . 1976 0 : 1 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Demirel Hükümetince ilân olunan bu kararnamede 
hayvan üreticisi köylünün gider girdilerinin başında 
gelen yem fiyatlarındaki artış gözetilmemiştir. Üre
timde % 65 yeri olan yem fiyatlan, 1974'ten bu yana 
resmî istatistik verilerine göre ı% 30-35 arasında art
mıştır. Yalnızca bu faktör gözetilmiş olsa idi; Demirel 
Hükümetince ilân olunan canlı hayvan alım fiyatla
rı, koyunda: 15 - 60 - 20.80 TL., sığırda ise 14.30 -
19.50 TL. olmalı idi. Ne var ki, yalnız yem fiyat
larında meydana gelen artış gözetilmiş olsaydı bile 
fiyatların bugün ilân edilen düzeyin çok üstünde ol
ması gerekmekte iken, Hükümet koyunda 13-19 TL. 
sığırda, 12 - 17,50 TL.'lık taban fiyat ilân etmiştir. 
Belliki, bu kararname hazırlanırken ekonominin bilim
sel verileri değil; yıllardır üretici köylüyü sömüren, sa
yılan birkaç yüzü geçmeyen aracı - tefeci korunmuş
tur. Demirel Hükümetinin çilekeş köylüye lâyık gör
düğü iki yıllık artış görülüyor ki sadece;% 9 oranında 
olmuştur. 

Canlı hayvan taban fiyatlarını kapsayan bu karar
name ile Demirel Hükümeti hayvan üreticisi köylünün 
emeğine, alın terine ambargo koymuştur. Bu kararna
me ile Hükümet kendi tabanını oluşturan aracı ve ko
misyoncuları sayıları milyonları aşan üretici köylüden 
önde gördüğünü de ortaya koymuştur. 

Hayvan yetiştiren bölgelerin başında gelen illeri
mizde yalnız birinde, örneğin; Kars'ta, üretici köylü 
ve besicilerin bu fiyatlar karşısında milyonları aşan 
zararları olacaktır. 

Hayvan üretimini büyük çapta engelleyen ve ulu
sal ekonomimizi temelden baltalayan canlı hayvan 
destekleme alım politikasının ülke yararına olmadığı 
bir Meclis Araştırması ile saptanabilir. Demirel Hü
kümetinin uyguladığı bu politika devam ettiği takdir
de, bir yakın gelecekte ülkemizde et açığını ithalâtla 
karşılama zorunluluğu doğacaktır. Demirel Hüküme
tinin uyguladığı bu sakat politikanın sonucu ortaya 
çıkacak ağır fatura ise; üretici köylü ve geniş tüketici 
toplumun omuzlarına yüklenecektir. 

Bu nedenle Anayasamızın 88 nci maddesi uyarın
ca Demirel Hükümetinin ilân ettiği canlı hayvan des
tekleme alım politikası üzerinde Meclis Araştırması 
açılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 19 . 1 .1976 
Kars - îzmir 

D. Araslı Ç. Karagözoğlu 
Sivas Samsun 

E. Kangal I. Kılıç 
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Sivas Adana 
A. Durakoğlu O. Çıtırık 

Konya İstanbul 
H. Keçeli E. Unsal 

Burdur Trabzon 
O. Aykul A. Şener 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy-
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Önergesi daha var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1966 yılında Devlet Planlama Teşkilâtının başına 

özel bir ekip getirilmiştir. Buradaki amaç şudur : Dev
let Planlama Teşkilâtına hakim olmak, özel kişilerin 
özel kuruluşların himayesi ve zengin edilmesi için bu 
teşkilâtı kullanmak.... Bu ekibe alman kimseler de 
Planlama tekniğini bilmek değil özel teşebbüsle ilişkili 
olmak şartı aranmıştır. 

İkinci 5 yıllık planın hazırlanması ile beraber, 
Devlet Planlama-Teşkilâtına da icra ve uygulama yet
kileri verilmeğe başlanmıştır. Yeni ekibin görevi bu 
uygulamayı belli çevreler hesabına yapmaktan ibaret
tir. Bu ekibin emrine 400 milyon lira verilmiştir. 
Bu para ile çeşitli teşebbüsler için fizibilite raporları 
ve projeler yaptırılacaktır. Aslında Devletin bu yolda 
bir çalışmaya girmesinde yarar vardır. Ancak bu tür
lü çalışmaların halk yatırımları için, kooperatif ya
tırımları için ve Devlet yatırımları için yapılması ge
reklidir. 

Rapor ve projeler Devlet Planlama Teşkilâtında 
bu amaçla hazırlanmamıştır. 400 milyon liralık fon. 
bazı kişileri, bazı firmaları servet sahibi yapma ama;-
cı ile kullanılmıştır. 

1968 - 1973 yılları için kurulan bu fon sadece eş 
dost kayırmak sadece dost firmaları kollamak için 
harcanmıştır. Hatta «adı var kendi yok» firmalar adı
na ödemeler yapılmıştır. 

DPT. Ve aslında oraya yerleştirilen ekip bu fon
dan istediği kişiye istediği miktarda ödeme yapmış
tır. Ve bu ödemeler gizli pazarlıklarla kapalı kapılar 
arkasında bazı yakınlara ödeme yapılmasını sağlamış

tır. îşler ilân edilmemiş kimseye duyurulmamış ve 
böylece suistimal kokan anlaşmalar yapılmıştır. 

Etüt yaptırıldı diye para ödenen firmaların bir 
kısmı yalnız isimden ibarettir. Bir kısmı projeler 
yapıldı dendiği halde böyle projeler ortada yoktur. 
Parası ödenen raporlar aslında mevcut değildir. Hat
ta bazı firmalar adına bir iki kâtip oturmuş sözüm 
ona raporlar hazırlanmış parayı firmalar almıştır. 
Böyle iddialar vardır. 

İş yaptırılan firma ve kişilerin sadece beyanına 
dayanılarak fatura ve vesika aramadan rapor ve pro
jeler sorulmadan ödemeler yapılmıştır. Maliye Mü
fettişleri bu gibi pek çok olay tespit etmişlerdir. 

Meselâ Ayyıldız firmasına bu çeşit 2 milyon 606 
bin lira ödenmiştir. İspartalı Mete Demirel'in Alaçam 
firmasına 2(X milyon lira verilmiştir. Bu 20 milyon 
lira karşılığında yapılan iş tümü 41,5 sayfalıktan iba
ret rapora karşılıktır. Ayrıca bu firmanın yaptığı 
işte kullanıldılını söylediği malzeme bedelleri ve işçi 
ücretleri teknik kişi ücretleri yine DPT tarafından kar
şılanmıştır. 

Türkiye'de Türk firmalarına sözde rapor karşı
lığı denerek döviz şeklinde ödemeler yapılmıştır. 

Metag firmasına çinko ve kurşun aratıldı diye 
27 milyon 874 bin 867 lira verilmiştir. Ayrıca bu fir
maya yardımcı olduğu iddia edilen Alman Stolberg 
firmasına 1 290 OOIO Alman markını da DPT ödemiş
tir. 

Aslında bu işleri yapacak Etibank ve Maden Tet
kik Arama gibi devlet teşkilâtımız olduğu halde 
iş bunlara yaptırılmamış bu fondan eş dost hısım ak
raba gönüllenmiştir. Yazıldığına göre CÎA mn şef
lerinden birine ait olan uydurma bir firmaya 607 5C|Q 
dolar da ayrıca 1 2C0 COGl Türk lirası ödenmiştir. 

Bazı yabancı firmalara önceden para ödenmiş, fa
kat iş yaptırılamamış üstelik ödenen paralar da geri 
alınamamıştır. Hatta bu kalkınma fonundan İçişleri 
Bakanlığına Millî İstihbarat Teşkilâtına büyük para
lar ödendiği bilinmekte niçin ödendiği bilinememekte
dir. 

Gerçekte yapılmamış etüdler hazırlanmamış pro
jeler için para ödenmiş ve bazı raporlar da uydur
ma olarak düzenlenerek dosyalara konmuştur. 

40Û milyon liralık fonun harcanmasının denetim
den kaçırılması için de çıkmamış bir kararnamenin 
gölgesine sığınmışlar olağan Meclis denetimini de ola
naksız hale getirmişlerdir. 

Kalkınma fonu adı verilen 400 milyon liranın na
sıl yağma edildiğini, nasıl eş dost gönüllemek için 
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harcandığının, bu fondan kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığının, bunlara karşı rapor ve proje ha
zırlanıp, hazırlanmadığının ve bu fonu harcayanların 
bugün hangi mevki ve makamlara getirildiklerinin 
tespiti için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Mec
lis Araştırması yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
17.1.1976 

Afyon Burdur 
Süleyman Mutlu Osman Aykul 

Balıkesir Erzincan 
Necati Cebe' Hasan Çetinkaya 

Bolu Sivas 
Abdi Özkök Ekrem Kangal 
Gaziantep Adana 

Mustafa Güneş îlter Çubukçu 
Yozgat' Kars 

îlhami Çetin Doğan Araslı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

Açık oylamalara ait kupalar kürsü önünde bekle
tilmektedir. Oy kullanmayan sayın üye arkadaşları
ma hatırlatırım. 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi neden
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/59) 

BAŞKAN — Bir diğer araştırma önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kıyı yağmasına son verilerek kıyıların korunması 

ve kıyılardan kamunun, halkın yararlanma olanağı
nın sağlanması Türkiye'de kamu oyunu yıllarca ilgi
lendirmiştir. Bu konuda kamu oyu oluşmasına, yasa 
ve yönetmeliklerin yürürlükte olmalarına karşın kıyı 
yağmasının önlenemediği görülmektedir. 

Oysa kıyıların korunması için 1605 sayılı İmar Ya
sasının geçici 7 ve 8 nci maddeleri uyarınca hazırlanan 
İmar Yönetmeliği 10 Ocak 1975 günlü Resmî Gaze
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 
hükümlerinin bugün uygulanmadığı kamu oyunda 
üzüntüyle karşılanmakta ve kıyı yağmasının niçin ön
lenemediği konu edilmektedir. 

_ Kamu hukukunun genel esas ve ilkelerine, konu 
hakkında özel yasa, yönetmelik buyruğuna aldırış 
edilmeden kıyılarımızın herhangi bir eşya veya ta
şınmaz mal gibi âlım satıma, özel mülkiyete konu 

haline getirilerek yağma edilişinin Cephe Hükümeti 
döneminde büyük ölçüde yeniden başlatıldığı, sürdü
rüldüğü belirtilmektedir. Kamu oyunda gösterildiği
ne göre özellikle Marmara kıyılarında Cephe Hükü
metinin göreve başladığından bu yana yasa ve yönet
melik dışı yapılan kaçak yapı ve kıyı yağması son 
10 yılda yapılanlardan daha çoktur. 

Kıyı yağmacılığının ülkemize getireceği ve ilerde 
giderilmesi ojanağı bulunamayacak kayıplar büyük 
olacaktır. Konunun doğa güzelliğinin bozulmaması 
çevre sağlığı ve temizliği, halkımızın, kamunun kıyı
lardan yararlanabilme hakkının korunması, yasal zo-
runluğu, iç ve dış turizmcin gelişmesiyle sosyo ekono
mik açıdan toplumumuza kazandıracağı canlılık, bo-
yutİar ve daha bir çok yönleriyle incelendiğinde üze
rinde önemle ve özenle durulması gerektiği 'besbelli
dir., 

Ayrıca kıyı kentlerimizdeki birçok Belediyelerin 
plan ve imar uygulamalarında önemli bir güçlükle 
karşılaştıklarıda görülmektedir. İlgili Bakanlık Bele
diyelerin bu sorunlarına yanıtta bulunarak bir an ön
ce çözüm getirmiyor. Bu durumda kıyı yağmacılığı
nın Belediyelere bir uzantısı olmaktadır. Bu Beledi
yelerin şehir imar planlarına işlenmemiş ve kıyıları 
takiben geçen Devlet yolu üzerinde yerleşme yerleri
ne, Devlet yolu genişliğine göre bina yüksekliği ve
rilmektedir. Bu durumda kentlerin doğal görüntüleri 
bozulmakta ve kentlerin iç kısımlarındaki meskûn ma
hallere haksızlıklar yapılmakta, sağlıkları tehdit edil
mektedir. Kentlerin bu durumda doğa içindeki yer 
ve özellikleri bozulmaktadır. Bu da kıyı yağmacılığı 
ve vurgunculuğunun Belediyelere, kıyı kentleri Bele
diyeleri içlerine bir uzantısından başka bir şey değil
dir, 

Kıyı yağmacılığının ve kentlerdeki Belediyelere 
olan uzantısının yasalara, mevzuata karşın yeniden 
başlayıp sürdürülmesinde gerçek sorumluların bulun
ması ve bu yağmacılığın önlenmesi için birtakım gi
rişimlerin isaptanması gerektiğinden, yasa ve mevzua
tın uygulanmayışı nedenleri İl İmar Müdürlüklerinin 
görev ve fonksiyonlarını neden yapmadıkları, yerel ta
pu sicil ve tapu fen memurluklarının yasa .ve yönet
melik dışı işlemlerinin nedenlerini.kıyı kent Belediye
lerinin Devlet yoluna göre binalara kat yüksekliği 

vermeleri nedenlerinin saptanmalarına ve bu işler için 
önlemler gösterilmesine acilen zorunluk vardır. 

Yukarıda arz ettiğimiz hususların, gerçeklerin or
taya konulması bakımlarından Anayasamızın 88 nci 
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ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve öne
ririz. Saygılarımızla. 

21 . 1 . 1976 
Giresun 

Orhan Yılmaz 
Giresun Gümüşhane 

Vamık Tekin Erol Tuncer 
Hatay Elâzığ 

Malik Yılman A. Orhan Senemoğlu 

Gaziantep 
ibrahim Hortoğlu 

Hatay 
Sabri încö 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

izmir 
Yüksel Çakmur 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
ve 9 arkadaşının, fındık randımanının ve Fiskobirlik 
yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici hakkının 
korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyle 
Anayasanın 99 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 10?. m 7 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmalına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu raporu 
(10/7) (S. Sayısı : 230) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimize göre 10'7 
esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun: fın
dık randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin aksaklık
larının tespiti ve üretici hakkının korunması için ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair 230 sıra sayh rapor 
üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

içtüzüğümüze göre Araştırma Komisyonu raporu 
üzerindeki genel görüşmede ilk söz hakkı, genel gö
rüşme önergesi sahibi, siyasî parti grupu yahut genel 
görüşme önergesindeki birinci imza sahibi milletve
kiline veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi mil
letvekiline aittir. Daha sonra içtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesine göre siyasî parti grupları ile iki üye konu
şacak ve genel görüşme böylece tamamlanmış ola
caktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Ahmet Şener konuşacaktır 
Sayın Başkan. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, grup
lar adına sırayı söyler misiniz? 

BAŞKAN —- Efendim, maruzatımı bitireyim de 
ondan sonra. 

. Araştırma Komisyonu burada. Lütfen yerinizi alı
nız. 

(/) 230 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Şu ana kadar Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kemal Şensoy ve şimdi istek üzerine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Şener, grup
ları adına söz almış bulunuyorlar. 

Araştırma Komisyonu raporunun okunup okun
maması hususunda Yüce Heyetin onayını alacağım. 

Araştırma Komisyonu raporunun okunmasını ka
bul edenler... Okunmaması hususunu kabul edenleF... 
Raporun okunması hususu kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Araştırma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor okunmuş ve bilgilerinize su

nulmuştur. Şimdi raporun görüşülmesine başlıyoruz. 
İlgili komisyon ve ilgili Bakan yerini almış durum
dadır. 

îlk söz olarak araştırma önergesinin ilk imza sa
hibi Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çile
siz, buyurun efendim. Görüşme süreniz umumî hü
kümlere göre 10 dakikadır. 

MUSTAFA KEMAL ÇÎLESlZ (Giresun) — De
ğerli arkadaşlarım; 

26 . 2 . 1974 tarihinde dokuz arkadaşımla birlik
te Fiskobirlik örgütünde cereyan eden yolsuzluklar 
hakkında Meclis araştırması yapılması için Yüce Mec
lise bir önerge sunmuştuk. Önergemizde ileri sürdüğü
müz yolsuzluk konuları hakkında çok inandırıcı ve 
ciddî bilgilere sahiptik. Yüce Meclis konuya lâyık 
olduğu ehemmiyeti verdi, bir Meclis Araştırma Ko
misyonu kurdu. Komisyon üyeleri sayın arkadaşları
mız, fındık bölgelerini gezerek Fiskobirlikte gerekli 
soruşturma ve incelemeleri yaparak bir rapor sun
muşlardır. Bu raporda; Fiskobirlik örgütünün nasıl 
perişan bir durumda, fakir ve ezik, üreticilerin ne su
retle ezilerek yoksuluğa mahkûm edildiği, akraba, 
dost ve menfaat birlikçisi bir zümrenin kurduğu bu 
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kapana düşen Fiskobirliğin amacından nasıl uzaklaş
tırıldığı acı bir şekilde dile getirilmiştir. 

Bu rapor okununca araştırma istemimizin ne ka
dar haklı olduğunu görmüş bulunuyorsunuz. 

Üreticilerin ürünlerinin değer fiyatlarla satılması
nı sağlamak ve bilhassa fakir üreticilerin, sosyal ada
let ilkelerine uygun bir görüşle kalkınmasına yardım 
etmek amacını güden destek alımlarının ne kadar is
tismar edildiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Halkın 
güvenini tamamen yitirmiş olan Fiskobirlik örgütü
nün, amacına uygun hale getirilmesi için ilgillerden, 
geç de olsa hemen harekete geçmelerini temenni ede
riz. 

Fiskobirlik, hangi taraftan olursa olsun, politik 
istismarlardan, sömürücü idarecilerden derhal temiz
lenmeli, halk ve memleket yararına çalışan bir örgüt 
hüviyetine getirilmelidir. 

Raporda Fiskobirliğin düzenleyici bir statüye sa
hip bulunmadığı, bungünkü kargaşalığa, mevzuat boş
luklarının yanında, yetersiz elemanların, kendi men-
faatından başka bir düşüncesi olmayan idarecilerin 
sebep olduğu belirtilmiştir. İlgili Bakanlık, bundan 
sonra, raporda gösterilen görev suiistimallerini önle
yecek ve örgütü yurt ve halk yararına idare etmeye 
yönelik mevzuatın meydana getirilmesi için, her tür
lü acele tedbirlere başvurmalıdır. 

Fiskobirliğin, Frintaş şirketine ortak olmakla ne 
kadar zararlara uğratıldığı raporda belirtilmiştir. Ken
di kuruluşunu idareden yoksun olan bir örgütün, bir 
de müflis başka şirketlere ortak olarak ve onların ida
resine de el atarak, bu şirketleri de iflâs ettirmesine 
göz yummak elbette mümkün değildir. 

Raporda da değinildiği gibi, Fiskobirlikte suç iş
leyenler hakkında Af Kanunu nedeniyle ceza yönün
den kovuşturma yapılması mümkün değilse, bu ör
güte zarar verenler hakkında, hukuk mahkemelerine 
tazminat davaları açılarak, fakir köylünün sırtından 
edindikleri servetlerin yine köylünün örgütüne iadesi 
sağlanmalıdır. 

Örgütü, ortaklar adına idare edecek olan yönetim 
kurullarının teşkili için yapılan seçimlerin düzenini 
sağlayıcı ve iş başına gelenlerin dürüst ve verimli ça
lışmalarını temin edecek esasların getirilmesine son de
rece ihtiyaç olduğu meydana çıkmıştır. Bakanlığın bu 
konularda yenilikler getirmesini bekliyoruz. 

Fiskobirliğin dış ticaretle ne kadar ilgisiz olduğu 
raporda açıklanmıştır. Fındık ihracı bakımından Fis
kobirlik, fakir ortaklarının kaderini, Almanya'da te-
min ettiği aracılara teslim etmiştir. Geçimini fındık 

gibi tek bir ürüne bağlayan ve yaptığı kârdan ortak
larına her sene pay vermeye mecbur olan bir koope
ratif kuruluşununun, kârından sarfınazar, yüzbinlerce 
ton fındığın ihracı konusunu Almanya'daki aracıla
rın eline bırakması, kanımıza göre utanılacak bir tu
tumdur. 

Raporda yazılı olduğu gibi, dış seyahatleri için 
faydasız harcamalara giren idarecilerin, bu harcama
lardan vazgeçerek, Almanya'da ve gerekirse başka 
yerlerde bürolar açmamasının sebebi anlaşılamamak
tadır. Fındık ihracında Almanya'da, Lüdwig Spess Fir
ması namında sömürücü ve paravan bir firmayı acen-
ta gibi kullanan Fiskobirlik, raporda zikredildiği gi
bi, dış ticaret politikasında daima suiistimallere kaç
mıştır. Yalnız Fiskobirliği değil, memleketi bu utan
dırıcı durumdan kurtarmak için alâkalı Bakanlığı da, 
vakit geçirmeden Meclis kürsüsünden yaptığım bir 
konuşma ile uyarmıştım. Araştırma Komisyonu ra
porundan anlaşıldığına göre, bu konu üzerinde hiç bir 
şekilde durulmamış ve benim uyarım da boşa gitmiş
tir. Ticaret Bakanlığı bu yüz kızartıcı halden mem
leketi kurtarmalıdır. 

Raporda üzerinde ehemmiyetle durulan noktalar
dan biri de, fındık dikim sahalarının saptanmasıdır. 
Bu öteden beri üzerinde durulan konulardan biridir. 
Raporda bu hususta ileri sürülen tavsiye üzerinde 
ciddî olarak çalışma yapılması gereğine inanıyoruz. 
Zira, fındığın memleket içinde ve dünyada tüketimi 
artmadıkça, dikim sahasının genişletilmesine göz yu
mulmasından dolayı, ileride memleketin zararlara uğ : 

raması ihtimali çoktur. Anayasamızda yer alan Meclis 
Araştırması müessesesinin işlemesinden meydana ge
len Komisyon raporunun her satırı üzerinde uzun 
uzun düşünce ileri sürmek mümkündür. Ben genel 
hatalarıyle önemli gördüğüm noktalara kısaca değin
dim. 

Sayın arkadaşlarım, Devletin, Türk köylüsünün 
sermaye, toprak ve emek gibi değerlerini değerlendi-
rebildiği oranda refaha kavuşacağına inanıyoruz. Ba
zı kamu kuruluşlarının başında bulunan ve kendi çı
karları, rahatları, lüksleri için çalışan beş para etmez 
yöneticilerle, ilgililerin cesaretle mücadele etmesini 
istiyoruz, Devleti temsil eden Ticaret Bakanlığı ra
porda kanıtlanan suiistimal iddialarını, hiç değilse ka
mu iştiraki olan bir ortaklığın büyüyen zararlarım 
önlemekten ve ammenin milyonlarca lirasını heba et
meyecek bir yönetim kurmaktan böylesine acizse, ne 
diye mevcuttur? 

. Artık Türkiye'nin eski Türkiye, seçmenin eski seç
men, üretici köylünün eski üretici köylü olmadığı her-
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kesin malumudur. Bu seçmenin ve bu üretici halkın, 
iktidarlara da eskiden baktığı gibi bakmadığı da bilin
melidir. Devletimiz sosyal devlet olduğu halde, sosyal 
devlet kavramı maalesef kâğıt üzerinde kalmaktadır. 

Meclis Araştırmasının Anayasada yer almasındaki 
maksat, kanaatimize göre, sadece Araştırma sonuçla
rını öğrenmekten ibaret olmayıp, raporda ileri sürülen 
hususlarda da alâkalıların derhal harekete geçmesini 
sağlamaktır. Durumu Hükümete ve ilgili: Bakanlığa 
arz ettik. Raporu, bölgelere giderek ariz amik şekilde 
incelemeler yaparak ve güzel bir üslup ile hazırlayan 
ve milyonlarca üreticinin derdine ışık tutan arkadaş
larıma teşekkür eder, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 
Oyunu kullanmayan sayın üyeler lütfen oylarını 

kullansınlar efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Şensoy, 

buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA KEMAL ŞENSOY (Or

du) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

^Giresun Milletvekili sayın Mustafa Kemal Çile
siz ve 9 arkadaşının, fındık randımanının ve Fisko-
birldk yöneticilerinin yönetiminin aksaklıklarının tes
piti 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 Yüce 
Meclisimizce kabul edilmiş ve bu hususta teşkil olu
nan 10/7 numaralı Fiskoibirlik Araştırma Komisyonu 
Raporu yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunmakta
dır 

Bu rapor hakkında Adalet Partisi Meclis Grupu-
ınun görüşlerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınız
da bulunuyorum. Evvelâ sayın Çilesiz ve arkadaşla
rına teşekkür ediyorum. Söz konusu önergede ortaya 
konan hususlar, öne sürülen yolsuzluk iddiaları, Cum
huriyet Halk Partili idare meclisi azalarının icrai faa
liyette bulundukları döneme rastlamaktadır. Filhakika 
ısayın Çilesiz, Fiskobirlik ile ilgili konularda her fır
satta hassasiyetini ortaya koymuş, bölgenin menfaat
lerini her türlü partizan görüşün üstünde mütalaa et
miş bir arkadaşımızdır. Ayrıca, 4 milyon vatandaşın 
kaderi ile ilgili bir konuda Yüce Meclisimizin bilgi 
sahibi olması bu suretle sağlanmış olacaktır. İşte te
şekkürümün sebebi budur. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Komisyonun konuyu 
büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle ele aldığını müşa
hede etmiş bulunuyorum. Yalnız, özellikle hukuk 

açısından birtakım üslup hataları ilk bakışta gözdeni 
kaçmıyor. Ezcümle, raporun ikinci sayfasının.2 nu
maralı bölümündeki «Belgelerle ve kesin delillerle 
kanıtlanımamakla beraber suiistimallerin dahi vuku 
bulduğuna vicdani kanaat hâsıl olmuştur.» cümlesi, 
Türk Ceza Kanununda, bir de deliksiz mahkûmiyet 
prensibi varmış intibaını yaratmaktadır. Ümit ede
rim bu bir cümle hatasından ibaret olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, raporda belirtildiği üze
re, fındık tarım satış kooperatiflerinin, özellikle 
destekleme alımlarının başladığı 1964 yılından bu ya
na, bir ofis niteliğinde çalışmaya başladığı görüşü
ne iştirak etmek mümkün değildir. Tarım satış koope
ratifleri ve birlikleri, 2834 sayılı Kanunla Kurul
muştur; bu kanun, 21 . 10 . 1935'te kabul ve 2 . 11 . 
193.5'te de neşredilmiştir. 2834 sayılı Kanunun 17 
nci maddesinin (C) fıkrası, «Hükümetçe görülecek 
lüzum üzerine, koruma gayesi ile, birliğin bu satın 
almalarında, ortak kooperatifler aracılık ederler.» 
hükmünü getirmektedir. 

İşte 1964'den beri hükümetler, Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Biriliğimi, 2834 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasına göre, üreticiyi korumak 
gayesi ile destekleme alımları için görevlendirmekte
dir. Bu husus için her yıl bir kararname çıkarıl
maktadır; bu kararnamelerde, alımların ve satışla
rın ne şekilde, hangi fiyatlarla yapılacağı ve alım 
kredisinin nasıl sağlanacağı açık olarak belirtilmekte
dir. Ancak destekleme alımları ile görevlendirilen 
Fındık Satış Kooperatifleri Birliği, kararnamelerin 
öngördüğü tedbirler haricinde, ortaklan ile yaptığı 
işlemlerde, ana sözleşmedeki amir hükümlere göre, 
kooperatifçilik fonksiyonunu yürütmektedir 7 ağustos 
1975 tarih ve 15319 sayılı Bakanlar Kurulu Fındık 
Destekleme Alımları Kararının 5 nci fıkrasında ay
nen şöyle denmektedir.» 

«tç piyasa fındık fiyatları, destekleme alım fiyat
larının üzerine çıktığı takdirde, destekleme alımları 
ile görevlendirilen birlik, kâr ve zararı kendisine ait 
olmak üzere, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınmak 
kaydı ile, 3 ncü maddede belirtilen kredileri kullan
mak suretiyle destekleme alım fiyatlarının üzerinde
ki fiyatlarla da, ortak ve ortak olmayan üreticiden 
ve borsa ile serbest piyasadan alımlarda bulunabilir.» 

Bu da gösteriyor ki, Fiskobirlik ofis niteliğinde 
bir fonksiyon ifa etmemektedir. Ama, Fiskobirli-
ğin bir ofis şekline dönüştürülmesi fikri ne derece 
doğrudur? Bunun karşısındaki fikir hangi ölçüler 
içerisinde doğrudur? Buna burada temas etmek iste
miyoruz, ayrı bir münakaşa konusudur. 
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Muhterem arkadaşlarım sayın Komisyonun; «Fis-
kobirlik, âdeta Devlet adına mubayaa eden bir kurum 
halline dönüştürülmüştür.» Yolundaki düşüncesi za
ittir; çünkü ortada yasal bir durum vardır. Rapor
da ayrıca; destekleme alım kararnamelerinde zararın 
Devletçe gelecek yıl bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanacağı, kâr hâsıl olmuşsa Ticaret ve Maliye 
Bakanlıklarınca gösterilen yatırım amacına tahsis olu
nacağının belirtildiği, halbuki kooperatifçilikte, elde 
edilen kârın, risturn olarak ortaklara dağıtma amacı
nın hâkim olduğu ifade edilmektedir. Kanaatimizce 
burada bir görüş hatası mevcuttur ve mesele karıştı
rılmaktadır. Zira, 1965 Fındık Ahım Kararnamesinde, 
aynen: «Kâr edildiğinde, bu kârın ortak içi işlemlere 
karşılık olan miktarı, ortakların yaptıkları işlemlerle 
orantılı olarak kendilerine risturn sekilinde ödenir. 
Ortak dışı işlemlere karşılık miktar ise, yatırımlarda 
kutlanılmak üzere ayrı bir fonda toplanır ve 4 ncü 
maddede belirtilen esaslar içerisinde kullanılır,» de
nilmektedir. 

Talhmin ediyorum, bu husus, değerli arkadaşları
mın nafiz nazarlarından kaçmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, destekleme alımları üre-
teici için fevkalâde faydalı olmaktadır. 1 6 . 1 . 1975 
tarihi itibariyle Fiskobirlik 248 000 ton, yani 
248 000 00Û kilo fındık almıştır. Bunun için de 
3 388 496 000ı Türk Lirasını üreticiye ödemiştir. 
Esasen 1975 Kararnamesi, destekleme ile görevli bir
liğe, fındık alımı ve işlenmesi için, T. C. Ziraat Ban
kasınca, toplam olarak 3 250 000ı 000 Türk Lirası 
reeskontaibi kredi sağlanmasını öngörmüştür. Ayrıca, 
bir kararname ile, bu krediye ilâveten, aynı maksat
la 900 000 000 Türk Lirası daha reeskontabl kredi 
sağlanmıştır. 

,1975 yılı findik ürünü alımı, geçen yıllara nispeten 
üreticiyi daha fazla memnun edecek duruma getiril
miştir. 1974 yılı Fındık Alım Kararnamesinde, yapı
lacak alımlar dolayısıyle Fiskobirlıik ve Fiskobirliğe 
bağlı kooperatiflere, mubayaadan satışa kadar, mas
raflarından başka, işletme kredisinden ödenmek üze
re mubayaa bedeli üzerinden yedek akçe ve hizmet 
karşılığı olarak % 1,5 komisyon tahakkuk ettirileceği 
öngörülmüş iken, 1975 yılı Kararnamesiyle bu mik
tar % 3.'e çıkarılmıştır. Ayrıca, 1974 Kararnamesin
de, ortak olmayan üreticiden, hizmet karşılığı ve 
yatırımlarda kullanılmak üzere kilogram başına 45 
kuruş kesilmesi öngörülmüş iken, 1975 Kararnamesi, 
alım bedeli üzerinden % 4 oranımda kesinti yapılma
sını kabul etmiştir. Bu durum, üretici lehine mühim 
bir unsur telakki edilmelidir. 

Müstahsile verilen güçlendirme kredisinin artı
rılmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon raporunda 
'birçok öneriler, birçok tenkitler ve birçok suiistimal 
iddiaları vardır. 

Evvelâ, fevkalâde ehemmiyetle telakki ettiğim bir 
hususa öncelikle temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Fisköbirliğin destekleme 
masraflarının titizlikle kontrolünü sağlamak üzere Ba
kanlıkça atanan murakıplar ve T. C. Ziraat Bankası 
Kooperatifler müfettişleri bu yıl ciddî bir çalışma içe
risine girmişlerdir. Ayrıca, destekleme yapan birlik
ler, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müfet
tiş ve hesap uzmanlarınca da teftişe tabi tutulmakta
dır. 
Arkadaşlarımın aksaklıklar olarak ortaya koymuş-

olduğu ve haklı tenkitlerini ortaya koyarak huzuru
nuza getirmiş olduğu birçok meselelerde geniş çapta 
haklılık payı vardır, işte, bu aksaklıkların giderilme
si için, meselenin, Ticaret Bakanlığınca ve Hükümet
çe daha ciddî ölçüler içerisinde tutulduğunu müşa
hede etmek bizi memnun etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan iç ve dış ba
yiliklerin Fisköbirlıikçe kurulmasını, maliyeti artırıcı 
bir unsur olarak görmekteyiz. Bilhassa üllkemıizde, bü
yük şehirler dışında açılacak bayiliklerde, en az 3 
personelin bulunması ve yeterli depolamayı sağlaya
cak kapasitede bir yerin kiralanması ve Fisfcöbirlk-
çe bu bayiliklere gönderilecek fındığın nakil mas
rafları göz önünde bulundurularak, bu kuruluşların 
rantabl olarak çalışamayacakları ve Birliği gereksiz 
masraflara sokacağı kanaatini taşımaktayız. 

Bu noktadan hareket etmek suretiyle, Fisköbk-
likçe, sadece büyük şehirlerimizde, îstanıbul, Ankara, 
İzmir gibi şehirlerimizde - bayilik açılması hususun
da girişıimlerde bulunulmuş ve tespit ettiğimize göre 
rantabl çalışma içerisinde bu bayilikler faaliyetlerini 
yürütmektedirler. 

,Çok muhterem arkadaşlarım, değerli Komisyo
nun ortaya koymuş olduğu meselelerden bir tanesi de, 
Fisköbirlıikçe mubayaa edilen maların, Avrupa?da, 
özellikle Almanya'da Spess isminde bir firma vasıta-
sıyle satılmış olmasıdır.. Komisyonun bu husustaki 
fikri, böyle özel bir teşebbüs yerine, özel bir şahıs 
yerine kaim olmak üzere Fiskobirlik veya Ticaret 
Bakanlığınca, bu hususu hüsnüniyetle, üretici men
faatlerini koruyacak ölçüler içerisinde yürütecek bir 
teşkilâtın Avrupa'da kurulması istikametindedir. Bu 
görüşe iştirak ediyorum. Hakikaten, ötedenberi bu 
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Spess denilen zat, FiskobirMği âdeta oyuncak haline 
getirmiş ve fevkalâde spekülatif madde olan fındık 
ürünü, Spess'im elimde zaman zaman oyuncak halime 
ıgelaniştir. 

Sayın Ahmet Türkel'in Ticaret Bakanlığı zama
nında bu zatın bu görevine son verilmişti. Belki mu-
kavelenin tabiî bir neticesi olaralk, belki mukaveleden 
doğan bir hakkın neticesi olarak tekrar bu şahsı sah
nede görmekteyiz. 

Sayın Ticaret Bakanımdan istirham ediyoruz, Fis-
'koibirliğin bünyesine müzmin bir hastalık gibi yerle
şen bu şaibe, hep bu şahıstan gelmektedir. Daha 
'düzenli tedbirler almak mümkündür. Bizim kanaati
mizce ve bizim görüşümüzce Ticaret Bakanlığı ehli 
namus, fındık işlerinden anlayan bir ekibi götürüp 
Hamburg'a oturtmalıdır ve lüzum hallimde Fiskofoir-
likten bir mümessil de bu heyetin arasında bulunmalı
dır. Bu suretle vatandaşa hiç olmazsa güven duygusu 
gelir. Spess ismindeki bir şahsın, şu veya bu ölçüler 
içerisinde suiistimal yaptığı iddialarıyle artık o zaman 
tahmin ediyoruz karşılaşmayız. 

Bu iddiaların aslını çözmek, bu iddiaların varit 
olup olmadığını tesbit etmek de, muhterem arkadaş
larım, fevkalâde güç bir konudur. Komisyona bu hu
susta halk yeriyorum. Komisyon, birçok meselelerin 
içerisine girmiş, birçdk meselelerde delil aramak ça
basına yönelmiş; fakat dosya içerisinde yapmış oldu
ğumuz teUkikat neticesinde ortada delil niteliğinde 
'değil, karine niteliğinde dahi bir talkım iddiaları doğ
rulayacak vesikalara tesadüf edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, raporun ağırlık mokitâliarın-
dan bir tanesi de randıman konusudur. Randıman 
konusunu Komisyon, raporumda gayet güzel izah et
miştir; fakat randıman konusundaki suiistimallerin 
önüne ne şekilde geçilebileceği yolunda komisyonca 
önerilen tedbirlerin dahi, randıman hırsızlığının önü
ne geçebileceği kanaatini taşımıyorum. 

Fındığı iyi tanıyanlar, fındığın idrak mevsimlinde 
fındık bölgesinde bulunan, fındık bölgesinde doğ
muş olan arikadaşlarım bilirler; eHibeş randımanlı bir 
fındığı elli randımana indirmek, kırksekiz randı
manlı bir fındığı elliM randımana çıkarmak maha
retini, maalesef randıman işleriyle meşgul olan kişi
ler becerebilmektedirler. Ancak bugün Ticaret Baka
nı bulunan sayın Başol'un Umum Müdürlüğü zamanın
da bu randıman yolsuzluğuna geniş ölçüde tedbirler ge-
ıtirilimiş ve bu yolsuzluklar, kanaatimizce asgarî hadde 
dndirümiş idi. Şimdi randıman üreticinin gözü önün
de alınmakta, herhangi bir itiraz söz konusu ise, bu 

itirazı, Fiskolbirlıik bünyesinde mevcut bir komisyo
na havale etmekte serbest olduğu kendisine ihtar 
edilmektedir; ama bütün bunlara rağmen fennî bir 
alet bulunmadıkça, fennî bir alete başvurulmak su
retiyle randıman tespiti cihetine gidilmedikçe, randı
man yolsuzluğu iddiaları Fiskobirlik camiasında sü
rüp gidecektir. 

Değerli arkadaşlarım, raporda birçok tedahüller 
olduğu Fiskobirlik Geme! Müdürü ile Fiskobirlik 
İdare Meclisi azaliarı arasımda yetki tecavüzleri ve te
dahüller vukübulduğu iddia edilmektedir. 

(Şimdi, fındık Devlet adına alınmaktadır. Kâr ve 
zararı belli ölçüler içerisinde Devlete aittir. Fiskobir
lik camiasına mensup ortaklar tarafından seçilmiş 
olan İdare Meclisi azalarının, elbetteki böylesine va
ki bir destekleme alımı neticesinde, Fiskobirlikteki 
sözlerimin az olması iktiza eder. Hatta benim kanaa
timce çok az olması iktiza eder. Ticaret Bakanlığım 
genel müdür temsil eder, satışlar Ticaret Bakanlığı
nın nezaret altında ve onun emri istikametinde ya
pılır. 

Zaten, destekleme alımlarını kabul edince. 2834 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrası mevcut 
olduğu müddetçe, bu tedahüller böylece devam ede
cektir. Fiskobirlik İdare Meclisi azaları veya Baş
kanı, Genel Müdür karşısında veya Genel Müdürle 
olan münasebetlerinde, elbette ki salâhiyet bakımın
dan daha geri mevkilerde kalacaklardır. Bunun ya
dırganacak bir yönü yoktur. Bu yasanın icabıdır. 

Değerli arkadaşlarım, birtakım arsa yolsuzlukla
rından, fındık fabrikası arsası yolsuzluklarından bah
sedilmektedir. Hatta raporda, «Bu kabil suçlar af 
yasası ile ortadan kalkmıştır; ama bu yolsuzluğa adı 
karışanların veya yolsuzluk ikâ edenlerin, haksızlık 
yapanların hakkındaki tazminat davaları, hukuk mah
kemelerine dava açma hakları henüz ortadan kalk
mamıştır, müruru zamana uğramamıştır.» denilmekte
dir. Biz Fiskobirlik camiasını da şaibeden kurtarmak 
ve üreticiler karşısında, 4 milyon Karadenizli vatan
daşın karşısında dik alınla gezebilmemiz için, bunlar 
hakkında, yolsuzluk iddialarının muhatapları hakkın
da süratle gerekli takibat yapılmalıdır, deriz. 

Fisko birliği zarara sokanlar varsa, Fiskobirlik içe
risinde kasten yolsuzluk suretiyle Fiskobirliğin ve do-
layısiyle Hazinenin parasını alıp götürenler varsa, 
bunlar hakkında tahkikat yapılmalıdır. 

Zaten Araştırma Komisyonunun fonksiyonunun 
neticesi de, tahmin ediyorum, bu kabil hareketlere 
müncer olur. 
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Bunlar yapılmadıkça, ki komisyon raporuna tam 
itimat içerisinde ise, - ki bunda benim zerre kadar 
şüphem voktur, komisyon üyesi arkadaşlarımı teker 
teker tanırım, büyük bir inançla bu meseleleri vur
gulamışlardır ve büyük bir inanç içerisinde iddiaları 
ortaya atmışlardır - bu iş sürer gider. 

Şimdi ben kendilerinden istirham ediyorum; Tah
kikat Komisyonu dosyasında, bunları hukuk açısın
dan sübuta erdirecek deliller yok denecek derecede 
zayıftır; ama bu deliller ilgili mercilere, mevzuat 
müsaitse, teslim edilsin, bu deliller ta'mik edilsin, ge
nişletilsin; biz de her sene Karadeniz bölgesi millet
vekili olarak bu kürsüye çıkıp; Fiskobirlikte yolsuz
luk vardır, Fiskobirlik şaibelidir, umum müdür şöy
le yapmıştır, idare meclisi başkanı böyle yapmıştır gi
bi, belki de haksız, belki de doğru birtakım itham
ları yapan kişiler durumuna düşmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, raporda öteden beri benim
sediğimiz bir konuya temas edilmektedir. Bu da, fın
dık bölgesinin tahdidi konusudur. Bu konuda tama
men komisyonla beraberiz. Karadeniz'de, fındıktan 
başka, 4 000 000 vatandaşın kaderi ile ilgili olarak, 
fındıktan başka besleyici veya vatandaşın maişetini 
temin edici başka bir ürün yoktur. Umumiyetle % 70 nis
petinde meyilli olan bir arazide fındık, erozyonu da 
önlemek suretiyle, aynı zamanda vatanımıza ve mil
letimize, dolaylı yoldan hizmet eden bir bitikdir. Bu
nu alabildiğine uzatırsak ve fındık sahalarını tahdit 
yönüne gitmezsek, Karadeniz halkının yakın bir ke-
lecekte perişan olacağını söylemek, kehanette bulun
mak olmaz kanaatindeyim. 

Efendim, bu konu Anayasaya uygun düşer mi, 
düşmez mi? Bu istikamette çıkarılacak, fındık di
kim sahasının tahdidi ile ilgili bir kanun, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilir mi, edilmez mi? Bunları 
şimdiden söylemek mümkün değil;" ama her bölge 
birtakım himaye tedbirlerine mazhar kılınmışken, fın
dık bölgesinin alabildiğine serbest bırakılmış olma
sını tecviz etmediğimizi, olumlu karşılamadığımızı 
ifade etmek isterim. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun bu hususa ma
tuf fikirlerine iştirak ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, vakit dolmuştur. Ben, yük
sek huzurlarınızda komisyona, önergenin ilk sahibi
ne çok teşekkür ediyorum, mesailerinden dolayı. Bir 
de meseleyi böylece, kısa zaman fasılası içerisinde de 
olsa, dile getirmek imkânını bize bahşetmiş olduğun
dan dolayı teşekkür ediyor ve hepinizi saygiyle selâm
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şensoy. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Şener, buyurun efendim. 
Oy kullanmayan arakdaşlarıma, oy kullanmaları 

hususunu hatırlatıyorum. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çile
siz ve 9 arkadaşı, Fisko birlik yönetimindeki aksak
lıklar ile bu yönetimin fındık alımlarındaki randıman 
konusunu, Anayasanın 88 nci maddesine göre, bir 
Meclis Araştırması konusu haline getirmişlerdir. 

Yüksek Meclis bu konuyu kabul etmiş, kurulan 
bir heyet, durumu mahallinde, yani fındık bölgesin
de tetkik etmiştir. Yalnız raporda, fındık bölgesinde 
tetkik edilen bu husus, birinci standardizasyon böl
gesi olan Artvin'den Ünye'ye kadar olan kısımla il
gilidir. Ancak, fıkndıkta diğer bir ikinci standar
dizasyon bölgesi olan Akçakoca ve yöresinin de 
- ki buna gidilip gidilmediğini doğrudan doğruya tes
pit edemedim - bu araştırma konusuna dahil olduğu 
gereğine ve neticesine varmış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Cumhu
riyet Halk Partisinin bu konudaki grup fikrini bu
rada, kısa bir zaman içerisinde ifade edeceğim. 

Doğrudan doğruya Tarım Bakanlığına bağlı ve 
merkezi Giresun olan Giresun Bölge Fındık îstan-
yonunda, hasbelkader, yedi sene müdürlük yapan bir 
arkadaşınız olarak burada bazı konuları gerçek de
ğeri ile ortaya koymak isterim. 

Aslında bu konu, çeşitli zamanlarda ortaya ko
nulmuş ise de, böylesine bir rapora bağlı ve Anaya
saya dayalı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülmesi mümkün olmamıştır. Şimdi, bu konuyu saat
lerce konuşsak, burada görüşme olanağını bulabile
ceğim pek çok donelerim mevcuttur. Türkiye'deki 
bu fındık ziraatının nasıl genişlediğini, hangi gerek
lerle genişlediğini, fındık müstahsilinin, 3.00, bin aile
nin ve 250 bin hektara çıkmıştır ekim sahası, birinci 
ve ikinci standardizasyon bölgesinde ve bu konuda 
nelerin ortada döndüğünü gereği gibi anlatmak is
terdim; fakat 20 dakika içinde bunları anlatmak çok 
güçtür. Küçük görünebilir, muhterem arkadaşlarım 
fakat Devlet bütçesinden destekleme alımında kulla
nılmak üzere - arkadaşım ifade etti - 3 ilâ 4 milyar 
lira çevirme kredisi verilir buraya. Yalnız, 3202 sa
yılı Ziraat Bankası Kanunu hükümlerine göre; tesis 
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edindirme veyahut da çevirme ve imar, ihya için 
verilen krediler ayrıdır. Sadece mahsulün alımını te
min etmek maksadıyle 3 ilâ 4 milyar lira verilmekte
dir. Ama krediler için A. P. sözcüsü arkadaşım Sa-
yı'n. Kemal Bey, bir hususu ifade etti: «Ne çıkar bun
lardan» dedi. Arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşımdır, 
sevmekten beni kimse alıkoyamaz, gene devam ede
ceğim, ama söyleyeceğimi de söyleyeceğim. 

Şimdi, arkadaşım der ki, «Bu suiistimaller, orada 
Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu zaman oldu». 
Doğrudur. Ama Sayın Mustafa Ok, Köy İşleri Ba
kanı iken, teftiş neticesinde onları attı; fakat arka
daşlarım kucağını açtı, aldı. Zeytinbirlikte öyledir, 
Tarişte öyledir, Fiskobirlikte öyledir ve şimdi onlar
dadır. Güle güle kullanın onları. ( C H P . sıraların
dan «Bravo» sesleri) Mesele bu. 

NİZAM ETTİN ERKMEN (Giresun) — Fıskobir-
lik değil. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arkada
şım, hiç, müdahale etmeye lüzum yoktur. Bu konuyu 
hep beraber biliyoruz. Bizde iken iyi de, siz de iken 
kötü mü diyeceksiniz? Evet, biz tespit ettik, bir za
manlar Cumhuriyet Halk Partili olduklarım tespit 
ettik. Teftiş ettirmesini rica ettik sayın Bakandan, o 
zamanın Köy İşleri Bakanından, tetkik etti, teftiş et-
tridi, bunları aldı. Kimler Cumhuriyet Halk Partisi
nin seçtiği elemanlardı? İşte, Mustafa Kemal Çile
siz arkadaşım buna rağmen, Cumhuriyet Halk Par
tili olmalarına rağmen bunun tetkikini istedi. İşte, 
vazife anlayışı budur. Onun için kendisine ben teşek
kür ederim. Biz, bu anlamda bu vazifeyi yapacağız. 

Anayasanın 51 nci maddesi sarih; sayın Bakan 
bilir; Hükümet bilir, bütün arkadaşlar bilir. Koope
ratiflerin inkişafı mevzubahistir. '52 nci maddesi sa
rih; Türk Milletini beslemek ve yetiştirdiği mahsûlü 
değerlendirmek için 52 nci madde ihdas edildi. Bu 
anlamda, buradan güvenoyu alırken Sayın Süleyman 
Demirel, Başbakan olarak, MC Hükümetinin Hükü
met Programının 22 nci sayfasında diyor ki: «Koo
peratiflere ve gönüllü kooperatifçiliğe gerçek anlam
da lâyık olduğu büyük önem verilecektir». Birinci 
pasaj. 

İkinci pasaj : «Kooperatiflerin ve kooperatif kuru
luşlarının gayelerine uygun şekilde çalışmaları ve 
yatırım yapmaları teşvik edilecektir»1. Tamam. 

Kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin özel men
faatlere ve siyasî amaçlara alet edilmesini önleye
cekti ve devam ediyor. Muhterem arkadaşlar, bu 
kooperatif hep böylesine devam etmektedir. Şimdi 

düşününüz; aslında bu kanun, yani 2834 sayılı Ka
nun zannedersem 1935 ve 1938'lerde çıkmıştır, O ka
dar eski bir kanun ki... Ozaman destekleme alımları 
yoktu. Buna ait olan yünetmelik de çıkınca, onların 
da boşlukları var. 

Şimdi düşününüz, tayinen umum müdür gidi
yor (Sayın Bakan o zaman oranın umum müdürü 
idi, bir tarihte umum müdürlüğünü yaptı) politiakcı-
ların seçtiği idare heyetleri ortada. Umum müdür gi
der gitmez, idare heyeti ile ters düşüyor. Bundan 
kim zarar görüyor? 3CC| bin fındık müstahsili. Arka
daşlar, Karadeniz'de, bize fındıklarınızı sökün deseniz 
sökemeyiz; topraklarımız yağmurla denize akar. Biz 
onu, toprak muhafazası bakımından, meyve vermese 
dahi dikmeye mect>uruzdur. Bunu iyi bilelim. Yani 
denilebilir veya bir milletvekilinin aklına gelebilir ki, 
«Ey Şener, sen bu fındıklarını sök, ben sana her yıl 
desteklemede mi bulunacağım?»; bu, mümkün değil
dir arkadaşlarım. Buna, hiç bir hükümetin gücü 
yetmez. Çünkü bizim fındıklarımızı o dağlara, o me
yilli araziye monte eden fındıklardır, fındık kökle
ridir, Onun için, biz onları oradan alamayız. Onu 
dikmeye mecburuz. Ancak siz bunu; pancar olan, 
patates olan, mısır olabilen, buğday olabilen, üzüm 
olabilen, başka mahsûl olabilen yerlere götürmeyin 
raporun sonunda vardır ama siz tahdit ediniz. «Te
kel maddesi haline mi getirelim, çayınızla uşraşıyo-
ruz, bir de onunla mı uğraşalım» diyebilirsiniz. 
Ama burada yaşayan 2 - 3 milyon nüfusun beslenmesi 
ve geçimini temin için mutlaka bunu yapmak mecbu
riyetindeyiz. 

Ama düşününüz, biz randıman tespitine gidince, 
adam bakıyor; Ahmet Şener mi geldi, şu partidendir; 
randıman % 50 iken, 53 iken, 54 iken mutlaka 45'e 
iner. Bu kadar söylüyorum, hasbelkader fındık 
mütehassısıyım; bunu bilirim. A.damı getirirsiniz, 
adam ömründe belki fındığı içki masasında gör
müştür, umum müdür oluyor oraya. O teknik ihti
sas yok onda, falan partidendir, gelmiştir. Ben ora
nın müdürüydüm, bölge fındık istasyonu müdürüy
düm, Artvin'den Şile'ye kadar bölgemdi. Ekspere 
soruyorsun: «Nereden öğrendin bu randıman tespi
tini?», «Efendim, ben delegeydim, onun için...» De
lege adam geliyor, eksper oluyor. Bununla kimseyi 
kasdetmiyorum, bizden olur, sizden olur, ötekisinden 
olur; kimden olursa olsun, eksper mutlaka partizan
dır, tescil edeyim diye söylüyorum. 

Randımanını aldığı zaman, 400 adet % 50 randı
manlı fındık 1 kilo gelir. Ben, aynı zamanda araş-
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tırnra istasyonu; müdürüydüm. 400. adet % 50. randı
manlı tombul Giresun fındığı - dünyanın en iyi fın
dığıdır, kaliteli fındıktır; piyasada daima 10 kuruş, 
20 kuruş, 50 kuruş fazladır - bu randımanlı fındığı 
getirirsiniz o ekspere, «hayır, bu çuvalda şu parti 
yazıyor, tamam» Bir randımanın kilosunda 13 lira, 
14 lira vardiğini bilir misiniz? Ne olmuş Şener, bu
nun randımanı 2 randıman noksan olmuş?.. 48 ku
ruş eder, beyefendiler. 27, 28, 50 küsur, 60 kuruş 
eder. 56 kuruş eder. Benim iki randımanımı aldınız 
mı, bir fakir vatandaşın randımanını ikiden noksan 
koydunuz mu (4 koymak mümkündür, 5 koymak 
mümkündür, daha aşağı düşürmek mümkündür) onu 
perişan edersiniz. 

Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Ne olur 
canım bu da gelsin burada sebeplensin; bu da üç 
kuruş para alsın. Falancayı memnun edeyim, belki 
o köyde delegedir, rey alırım diye koydun mu oraya; 
Fadimenin, Mehmedin bütün haklarını meşru hale 
getirmek iddiasiyle randımanı böyle tespit etmek sure
tiyle bir hırsızlık şebekesi ortaya çıkıyor. 

Beyefendiler, şunu bilelim: Hepimizin bölgele
rinde bu gibi hususlar vardır. Bunların önüne bera
ber geçelim ve önleyelim. Memlekette bulunan bu 
gibi hadiseleri önlemek için Türkiye Cumhuriyetinin 
Parlamentosu, milletvekilleri, senatörleri, Hükümeti 
«benim başıma tokmağı vurur» dedirtmeliyiz, de-
dirttiremedik. Geliyor, «ben randımanı tespit edi
yorum» diyor. Tüccara verirseniz randıman belki 
daha yüksek oluyor, çünkü onun üzerinde duruyor
sunuz, onun ki öyle değil. 

Düşününüz, Fisko Birlikte hamallık eden bir adam 
- Giresun milletvekili arkadaşlarım bilir - şimdi 
milyonerdir, evet, milyonerdir. Ya Alucra'lıdır, ya 
Şebinkarahisar'lıdır, biliyorum, bugün milyonerdir. 
Öyle zaman geldi ki, Türkiye'de bulunan fındık sa
hasının bütün üretimini drije eden adam olarak ben, 
fındık kabuğu alamadım. Niye? «Hayır veremez
siniz»... 

O zaamnın Ocak başkanından mutlaka vesika 
almadıktan sonra alamazdınız. 

Bu halde bulunan, bir arpalık haline gelmiş olan 
Fiskobirliği kurtarınız milletvekilleri. Bana 27 Ma
yısta Fiskobirlik Genel Müdürlüğünü teklif ettiler. 
Geldiler, gittiler, «Hayır» dedim. Alırsam tümünü de
ğiştiririm, razı mısınız? Git dediler, biz seni çağırırız. 
Hâlâ beni çağırırlar,.. Biraz zordur, kökünden değiş
tiririm, kökünden. Ben, bu memlekette bu kadar iddi
alı bir kişi olarak bir şeyler biliyorum demektir. 

Size şunu ifade edeyim : Bizjjtnki diğer züfcate 
benzemez. Topîuyorsunuz 20 günde, yahut bir ayda, 
gidiyorsunuz, para toptan geliyor cebe, toptan çıkı
yor. Getirirsiniz tüccarı, - malûm, raporda var - he
men tüccar der ki, «filân yerde bulunan bir fındık 
var,» onların kurduğu bir şirket var, bir kooperatif 
var, bir de dışarılarda kırıcılar tabir edilen var. Siz 
getirirsiniz 45 randımanlıdır, o getirdiği zaman 50 ran
dımanlı, 52 randımanlıdır. Ne hikmettir anlamıyoruz. 

Bir zaman da beni fındık mütehassısı diye getirdi
ler, o zamanın parası ile 50 lira verilmek istendi, yani 
iyi fındık yetiştirene 50 lira 100 lira 25 lira..: Bana de
diler ki, «Sen bir tanesini ekspertize et sayın müdür.» 
Ettim, dedim ki, «Yemin ediyorum» buradakinin yal
nız köyünü biliyorum; ama kim olduğunu bilmem. 
Hasbelkader o zaman adımız Halk Partisine çıkmış. 
Ben memur adamım, vay efendim o zaman kıyamet
ler koptu. Beni de damgaladılar «Halk Partili» diye. 
Değil efendim; en iyi fındık bu idi. îşte bu hale gel
miş... 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Başkan; şimdi malum; 
88 nci madde üzerinde herkes söyleyeceğini söyleye
cek; ama Sayın Bakandan rica ediyorum : O zaman 
Umum Müdürdü, bir zamanlar Umum Müdürdü, şim
di ise Bakan) Gelen müfettişin raporlarını okuyunuz. 
Hangi hükümetler zamanında olursa olsun, o dosya
ları tetkik ediniz, heykeliniz dikilir Sayın Bakan. Siz 
bunların üzerine parmak basmız, heykeliniz dikilir. 
Tarişte, Fiskobirlikte, hangi partinin elinde olursa ol
sun, sizinle beraber bu konuda daima çalışmaya ama
deyim. Ama lütfediniz; bu bana baskı yapar, bu mü
fettiş, bu efendim politikacı, bu bakan, bu hükümet... 
Hayır... Burada rahatlıkla suiistimalleri önleyelim ve 
vatandaşa verilen 3 - 4 milyarlık mubayaa vatandaşın 
eline gitmelidir. 

Kalkınacağız diyoruz, kalkınamıyoruz ki. Alıyo
ruz bir Giresun'da, Trabzon'da, Ordu'da fındığı aliv-
reli fındık satışımız vardır bizim. Perişanlıktır ha, o 
randımana hiç benzemez. Erkek şatonlar vardır, bir 
de dişi karanfiller vardır, çiçek halinde. Onlar belirdi 
mi gönderirler. Ne kadar karanfiller, şatonlar nasıl
dır, erkek kozamalar?... «iyidir bey» şu kadar alivre 
satışı yapabilir miyim? «Yaparsınız» Alayım mı?... 
Bilhassa Ordu bölgesinde çok var. Alivreli satışlar 
yaparlar. Daha çiçekte iken fındık yendi. Kredisi alın
dı, ta ki fındık geldiği zaman adamcağımızın eline, 
yahut da o kadının eline, mal sahibmîn eline hiçbir 
şey geçmez; doğru bankaya... Banka da "bir felâket. 
3202 sayılı Kanun hükümlerine göre, bugün Karade-
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nizde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde kredi 
almak mümkün değil. Çünkü ipotek karşılığı ister. 
Nerede ipotek verecek? 2 dönümlük, 3 dönümlük, 
5 dönümlük tapusu var. Hâlâ toprak değer baremi 
20 liradır, 100 liraya çıksın, 200 liraya çıksın, sattığı 
zaman 10 bin lira. Vermez ona banka. Bankacı olan 
bilir; bir taraftan çalılık ise vermez, bir taraftan ka
yalık ise vermez, hisseli ise vermez. Neyi ile verir
sin sen? Hiç tapum da yok... O halde git tüccar
dan al. Tüccara iki imza ile şu kadar bin lira verir, 
j % 20 Muamele Vergisi ile 'beraber verir, ona \% 50... 
Size belki tuhaf gelir; bizim Karadeniz'de % 40'dan, 
f% 50'den, |% 60'tan aşağı faiz veren köylü bulmak 
mümkün değildir. Varsa, Karadeniz bölgesi millet
vekilleri söylesin. Mümkün değil... Ben, benim rapo
rumla milyonlar verirdim; ama bunları yerinde sarfet-
medi diye,;% 9 faizle, muacceliyet kesbetti diye geri 
aldırdım. Doğrudur. Çünkü, bu fındık kredileri benim 
istasyonumdan geçerdi. Mühendisler gider, tetkik 
eder, keşif raporlarını yaparlar, kredi ona göre ve
rilirdi; ama bazı siyasî görüşler «Bırakın, çevirme 
kredisinden verin, sonradan 3202 sayılı Kanunun 8 
nci ve 10 ncu maddesine göre iyileştirmeye çevirir
siniz» derler ve ondan sonra verirsiniz milyonları. 
Sonra gelirsiniz, «Verin reyleri, bunlar Marşal yardı
mıydı» dersiniz. Reyleri aldıktan sonra, ver baka
yım dersiniz. Mesele böyledir sayın arkadaşlarım. 

'Muhterem Başkan, bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak ricamız olacak. Aslında bura
da cezaî müeyyideler görünüyor; ama delilleriyle 
tespit edilse dâhi affa girmiştir. Bir sene geçtiği için 
de, tazminat veyahut başka bir dava da açılmadığın
dan, o da geçmiştir. Doğru; ama biz sayın Hükümet
ten bir istirhamda bulunacağız. Bizim zamanımızda 
13 lira, 13,5 lira verilmişti. Geçen sene 14 lira veril
di. Belki bütçe bunu icabettirdi, 14 lira verildi. Yani 
50 kuruş verildi. Fakat çok entresandır, i% 10 vergi 
iadesi kaydiyle Türkiye'de 18 (hiç kimse aksini iddia 
edemez), tüccar fındığı ihraç eder. Bu tüccarların 
birkaç tanesi de Yahudidir. Yani kiloda 140 kuruş 
vergi iadesiyle o 18 kişiye milyonları taksim ettik 
demektir. Belki hiçbiriniz bunu bilmezsiniz; ama 
Sayın Bakan bunu bilir, Hükümet bunu bilir. Gire
sun'un Melikli Köyüne 50 kuruş, Trabzon'un bilmem 
hangi köyüne 50 kuruş, Ordu'nun bilmem ne köyü
ne 50 kuruş; fakat burada, oturduğu yerden telefon 
eden, telgraf çekene 140 kuruş vergi iadesi... 250 mil
yon kilo fındık, % 50 randımanlı kabul edelim, ki 
eksperler müsaade ederlerse % 50 diyeceğim, 125 mil

yon kilo iç fındığın satışiyle elde edilen verdiğiniz o 
4 -5 milyar lira, neyse, kiloda 140 kuruş vergi iadesi 
verdiniz. 

Beyler, aslında o kanunu yaparken Bütçe ve Plan 
Komisyonunda idim. Bu, aslında imalât mallarına 
verilir, imalât sanayiine verilir. Gerçek odur, espri
si o idi; sonradan dönüştürdük. Politika ile birçok 
yerlere vergi iadesi konuldu. 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen tamamlayınız. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, 

farkındayım, zamanında bitireceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Bunu tüccara, 

ihracatçıya veriyorsunuz. Fiskobirlik ise ihraç etmek 
için çare arıyor. Bizim % 95 fındığımız ihraç edili
yor. 

Dünyada, ispanya'da ve İtalya'da bulunan fındık 
sahalarının yekûnu Giresun ilimizin sahası kadardır. 
Benim İspanya ve İtalya'da yaptığım tetkikat bunu 
gösteriyor. İspanya'da ve İtalya'da bulunan fındık 
sahalarının yekûnu sadece Giresun'da vardır. İspan
ya'da 30 bin hektardır, İtalya'da 50 bin hektardır; 
ama Giresun'da, benim zamanımda 80 bin hektar 
idi, şimdi yeni türemelerle 100 bin hektara çıkmış
tır. 

Şimdi düşünün, 100 bin hektarlık fındık sahası 
bulunan bir Giresun ve öbür tarafta İtalya ve İspan
ya. Ama onlar yetiştirdiği fındığı kendileri yiyiyor-
lar. Yani içte kendileri kullanabiliyor; pasta sana
yiinde kullanıyorlar, frigorifik tesislerle yaptıkları 
dondurmalarda kullanıyorlar, cenübta gayet rahat
lıkla kullanabiliyorlar; Milano'da, Torino'da vesaire-
de bunları kullanabiliyorlar. 

İspanya'da fevkalâde badem yetiştirildiği halde, 
İspanya'daki durum da böyledir. Nekata fındığı var
dır, oranın en iyi fındığı odur, bizim fındıkla muka
yesesi mümkün değildir. İtalya'nınki Barbarila veya
hut da Napoliten vesaire vesaire fındıklarının hiçbir tane
si bizim Giresun'un fındığına gelmez. Dünyanın en iyi 
fındığı bizdedir. Dünyanın en iyi fındığı Giresun 
tombuludur. Bizim fındıklarımızın sivrisi; tabiat, Al
lah onlara bir cila vermiştir, ama bunları satmaya 
gelince becerip satamıyoruz. 

Arkadaşım Kemal Bey derdi ki, bir makine bul
malı ki, randımanı tespit edelim. Sayın arkadaşıma 
şunu ifade edeyim: O makineleri de aklı olanlar ya
par. Ben isterim ki, makine yapılmadan evvel, bunun 
makinesi, Allah'ın verdiği kafa makinesi vardır, ama 
o Allah o kafaya ahlâk versin, şeref ve haysiyet ver-* 
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sin ve kimsenin iındığım kimse şu şekilde kullanma
sın. Dava bu. Bugün aynı eksper usulünün cezası
nı Rize çay bölgesinde de çekiyoruz. Ama, biz iki 
kişinin esiri olamayız. Biz, Hükümetin tertibat alma
sını istiyoruz ve diyoruz, ki; bu verilen müfettiş ra
porlarının murakıpların mahallî müfettişlerin rapor
larının ışığı altında bu aksaklıkların önüne geçelim ve 
bu memleketin bu derdine bir son verelim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, saygı ile 
hepinizi selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lûtfi 

Köktaş, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA LÜTFÎ KÖKTAŞ 

(Trabzon) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çilesiz 
ve 9 arkadaşının, fındık randımanını ve Fiskobirlik 
yönetiminin aksaklıklarını tespit ve üretici haklarını 
koruması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyle, 
Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması is
tekleri üzerine, Yüce Mecliste kurulan Araştırma Ko
misyonunun 5 . 1 . 1976 tarih ve (10/7) nolu raporu 
üzerine, Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bendeniz aynı zamanda adı geçen Meclis Araş
tırma Komisyonunun bir üyesi olarak, komisyon üye
leriyle birlikte inceleme ve araştırmalara da katıldım. 
Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri olarak, Doğu 
Karadenizlin büyük bir kesmini ilgilendiren ve üretici
lerin en önemli geçim kaynağını teşkil eden fındık böl
gesindeki bütün il ve ilçelerde araştırma konusu çer
çevesinde incelemeler yaptık. Konu ile ilgili toplan
ması mümkün olan delilleri topladık, uzman kişile
ri dinledik ve yine konu ile ilgili yüzlerce şahit be
yanları dinledik. Yaptığımız inceleme ve araştırma 
sonunda, bizlerde hâsıl olan vicdanî kanaate göre, 
memleketimizin en büyük kuruluşlarından birisi ve 
merkezi Giresun'da bulunan Fındık Tarım Koope
ratiflerinin birleşmesinden meydana gelen Fiskobirlik 
ve bu Birliğe bağlı 36 adet kooperatifte büyük çapta 
suiistimal ve yolsuzluklar yapılmaktadır. 

Ancak, suiistimal ve yolsuzlukların kesin delili ve 
belgelerini elde etmek mümkün olamamıştır. 

Fiskobirlik, politik bir istismar yuvası haline ge
tirilmiş, birbirine yakınlığı olan bazı siyasî kadro
ların eline geçmiş ve bir menfaat şirketi haline getiril
miştir. Yönetimi eline geçirenler, kurdukları siyasî 

baskı ve menfaat bağı nedeniyle seçimleri kazanmak
ta, tekrar tekrar seçilmekte ve uzun yıllar aynı kişiler 
yönetimde söz sahibi olmaktadırlar. Normal yollar de
ğişmeleri 'imkânsız hale gelmektedir. Bu haliyle Fisko
birlik, üreticilerin gözünde itibarını tamamen yitir
miştir. 

Bu bakımdan, hangi taraftan olursa olsun, po
litik istismardan, sömürücü idarecilerden temizlene
rek, gayesine uygun üreticiler ve memleket yararına 
çalışır hale getirilmesi için acilen ve gerekli tedbirle
rin alınması ve gerekirse mevzuat değişikliğine gidil
mesi şarttır. 

Üreticilerin en çok yakındıkları bir husus da, fın
dık ürününün alımı sırasında randıman tespitinde yol
suzluk yapıldığı iddiasıdır. Bu iddia son derece yay
gındır. Randıman yolsuzluğu şöyle cereyan etmekte
dir : Himayesiz üreticilerin gerçekten yüksek randı
manlı ürünü, basit bir gözlem ve ameliye ile düşük 
randımanlı olarak tespit edilerek, üreticiye düşük üc
ret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak, depolarda 
fındık fazlası meydana gelmektedir. İşte bu depo faz
lalığını bazı kooperatif yetkilileri kendi yakınları ve
ya önceden anlaştıkları üreticilerin düşük randımanlı 
ürünlerine yüksek randıman vererek fazla ücret öde
mek suretiyle elde edilen fazla gelirin aralarında pay
laşılmakta olduğu hemen hemen herkes tarafından 
söylenmektedir. 

Fındık randımanım tespit, son derece iptidai usul
lerle ve ehliyetsiz kişilerce yapılmaktadır. Bu bakım
dan, randıman tespitinin teknik aletlerle ve uzman 
kişilerce yapılması mutlaka sağlanmalıdır. 

Fiskobirliğin başka şirketlerle ortaklık kurduğu, 
bu meyanda iflâs halinde bulunan taşıma şirketi Frin-
taştan önemli miktarda hisse senedi satın alarak or
tak olması, birliğin büyük zararına olmuştur. Bu da 
gösteriyor ki, birliğin yönetimi işten anlar, yetenekli 
kişilerin elinde değildir. Birliğin yönetiminin yetenekli 
ve dürüst ellere teslimi mutlaka sağlanmalıdır. 

Yukarıda kısaca belirttiğim aksaklıklar ve öneri
lerden başka, esasen benim de imzam bulunan 
5 . 1 . 1976 tarih ve (10/7) sayılı Meclis Araştırma Ko
misyonu raporu ile tesipt edilen noksanlık ve bunlara 
karşı ileri sürülen önerilere de katılıyorum. 

Netice olarak şunu söyleyebilirim ki; Fiskobirlik, 
iyi yöneticiler elinde, ciddî devlet denetimi sayesinde 
memleket yararına kâr getiren bir kuruluş haline geti
rilebilir. 

Sözlerime burada son verirken, Yüce Meclisi Mil-' 
lî Selâmet Partisi Grupu adına saygıyle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köktaş. 
Bir hususu belirtmeye mecburum - sonunda tespit 

edebildim - Komisyon üyeleri ancak muhalefet şer
hi olursa konuşma imkânına sahiptirler. Bizi yanılt
mış oldunuz. Bundan böyle arkadaşlarımın bu gibi 
İçtüzük hükümlerine riayet etmelerini, bizi yanıltma
malarını rica ederim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bugün iki oldu 
Sayın Başkan, sadece Lütfi Bey değil. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım, oldu. 
Demokratik Parti Grupu Adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN (Trab

zon) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 
Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşı tarafından 

verilen önergenin kabulünden sonra, Yüce Meclisimi
zin kıymetli üyeleri tetkiklerde bulunmuş ve Araş
tırıma Komisyonu olarak önümüze bugün görüşülmek
te olan raporu gdtirmiş bulunmaktadırlar. 

Rapor üzerinde pek çok arkadaşımız konuştu. 
Uzun uzun konuşmak imkânı da var; fakat konuşma
lar on dakika ile tahdit edilmiştir. 

Meselenin bilinmeyen tarafı da hattızatında yok 
gibidir. Mesele aslında devlet mesuliyetini sırtında, 
vicdanında hissedebilmek mesele'sidir. Devletin geri
de; parti ve particiliğin, parti forsunun ileride olduğu 
bir anlayışta bu birliklerden memleketimizin, milleti
mizin ve hele hele yakından ilgilendirdiği fındık müs
tahsillerinin bir fayda, bir menfaat temin etmeleri 
mümkün değildir. Evvelâ devlet, sonra parti; evivelâ 
Türk Bayrağı, sonra parti forsu. Bu anlayışa gelip, 
bu anlayışta idareyi eline alabilecek olan yöneticiler; 
vekilinden, umum müdürüne, eksperine, randımancı-
sına kadar bu anlayışa geldikleri takdirde, Fisköbir-
likten Türkiye'ye ve Karadeniz'deki fındık üreticisine 
hayır gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 2834 sayılı mevzuat, alâ
kalı tatbika'tı içinde bulduğumuz mevzuat eski, Cum
huriyet ile yaşıt. Doğru, bunun boşlukları var. Ge
tirilen yönetmeliklerin nasıl çıktığı, hatta Meclis ça
lışmasını da içine koyarak söyleyebilirim ki; Mec
lisimizde görüşülen Kooperatifler Kanununun yeni
den ele alınması münakaşaları Komisyonda ve Mec
liste ne derece ciddî münakaşa edilerek, tetkik edi
lerek yapılmışsa, bu işler de o derece ciddî yürüyordu. 
, Mesele evvelâ, millete niyabeten vazife gören 

Meclislerin ve millet namına hükümetleri denetleyen 
milletvekillerinin meselesidir. Bu anlayıştan uzakla-
şıldığı için Fiskobirli'k bu noktaya getirilmiştir. Hatta 

«Tarko kapanıyor» deniyor. Niye? Söylendiği doğ
rudur, ağır bir kelime de değil aslında, arpalık olmuş
tur da onun için kapanıyor. 

Tarikonun başına Fiskobirliğin başına geçebilmek 
için Türkiye'nin nabzına bakmak lâzımdır. Ne zaman 
hükümet yıkılıyor ve hangi parti hükümet kurabilir; 
bunların başına geçen şahısların faaliyetleri de bu 
noktada olur. Meclis koridorları da - milletvekilleri 
dışında - bu maksatla koridorları dolduran insanlar 
tarafından işgal edildikçe, meseleye teşhis koymak 
kolaylaşmaktadır. 

Düşünün ki, bir ailenin her bir ferdi aynı vilâyet
te her bir partinin başkanıdır ve hangi parti hükümet 
olursa onlar söz sahibidirler, tşte Fiskobirli'k, işte 
Tarko... Başına getirilen insanlara bakın, partiden 
namzet yapacaksınız rey almak için. Okuryazarlığı 
olan her vatandaş milletvekili seçilir. Senatör değil, 
senatörlükte yaş haddi ve yüksek tahsilli olmak var. 
Güzel 1923 Meclisi var, buram buram Anadolu ko
kuyor, çamur kokuyor, çarığı ile gelmiş; ama o asa
letten bizde ne kadar eser kalmış 50 sene sonra? Bu
nu bilmeye mecburuz. 

Adaylığını koyacak beyefendi, «,Bunu alırsak bu 
sülâlenin reyi ile bir şeyler yaparız.» Kazanamadı. 
«Efendim bunda bir meziyet aramaya lüzum yok ki, 
getirelim Tarkonun, Fiskobirliğin başına». Sonra? 
4 milyar lirayı nereden veriyorsunuz? Dağın başında, 
Kodil tepesinde, Aluceran'ın bilmem ne tepesinde 
Şebinkarahisar'ın, Siirt'in, ayağı yalınayak... Gazete
lerde okuyorsunuz; okula giden yavrularını soğuktan 
kurtarmak için, gece yarısı komşusunun yarım kova 
kömürünü alıp götürmeye kalkan ana canını veriyor. 
Bu, gazeteye intikal eden bir misaldir. Bunun gibi 
binlerce misal var, Türkiye böyle bir memleket. 

Ulus ile Kızılay'ın, Çankaya'nın arası değil Tür
kiye. Komünist edebiyatı da yapmak kolay, özel te
şebbüs Türkiye'yi sö'mürüyor edebiyatı da yapmak 
kolay. Mühim olan bunun dengesini bulabilmektir. 
Yarım kova kömür içiri ölebiliyorsa bir Türk annesi 
evlâdını ısıtmak için, bunun üzerine yöneticilerin eğil
mesi lâzım. Hem de Hazreti Ömer adaleti ile eğilme
si lâzım. 

«Kenarı Dicle'de kaparsa kurt bir koyunu, gelir 
de Hazreti Mevlâ sorar Ömer'den onu» demiş. Ne 
günahı var Hazreti Ömer'in? Dağın başında çoban 
koyununu kurda kaptıracak, ondan kendini mesul 
sayacak. Devlet adamı bu işte. Bu vicdanda olabilmek 
meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuat eski, efendim 
fındık alanlarının tahdit edilmesi lâzım. Hepsi güzel. 



M. Meclisi B : 42 21 . 1 . 1976 O : 1 

Bunlardan evvel "aslında yapılması lâzım gelen işler 
var. Senelerden beri alışılmıştır da; bu mevzuat eski
liği ile, arazinin tahdidi meselesi konuşulur.- Bundan 
evvel mühim iş var. Almanya'da firmaya teslim ol
muşsun, adın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türki
ye Cumhuriyetti Hükümeti. Adın da, bu Hükümetin 
emri altında Fiskobirlik. 

Bunun izahı yok; izmir'de, Ankara'da, İstanbul' 
da bayilikler kurduk... Keşke onları kurmasaydın, ne 
lüzum var? Onun üçü ile uğraşana kadar Almanya'da 
bir şeyler yapsaydık. 

Murakıplarımız gidiyor denetliyor, teftiş heyetle
ri gidiyor. Gidiyor ama muhterem arkadaşlarım, der
de çare koyan yok. Bu Fiskobirlik, hâlâ ısrarla söy
lüyorum, bu Fiskobirliğin dünya fiyatlarından habe
ri yoktur, olmamıştır, olacağı da yoktur. 

Hiç kimse kimseyi? kandırmasın. Parti hesabı ile 
gelip söylemek mümkün. Bir defa particilikten bu işi 
kurtaramadık. Çayda da bu böyledir, fındıkta da. İki 
kere, üç kere satış yapılan yerler vardır. Bu raporda, 
aslında gayet nezaketle- hareket edilmiş, «Vicdanen» 
diyor; «Birtakım suistimaller olduğu kanatine varmı
şızdır.» Arkadaşlar, hakikaten kendilerini tebrik ede
rim çok edepli olarak bu kâğıdın üzerine resmetmiş
ler. Bu, fiilen oluyor muhterem arkadaşlar. Bunu ön
leyebilmek için, her halde buraya gelecek insanların 
ehliyetini ve Devleti- her şeyin önünde tutacaklarını 
tespit etmek lâzımdır. Lalettayin bir vatandaştan, fın
dık üreticisinden.. 20 lira veriyoruz, gülünç rakamlar. 
O çevirme kredileri, o tapu felaketleri görülmemiş bir 
sıkıntıdır. Bu vatandaş borcunu ödemediği zaman, bu
nun başına tebelleş oluyoruz devlet olarak. Peki bu 
milyarları nereye sarf' ettiklerini acı acı seyerttiğimiz 
insanlara ve yaptıkları muamelelere niye seyirci kalı
yoruz da el koymuyoruz? Devlet bunun da yakasına 
yapışsın. Devlet bu ve parti hesapları ile devlet mefhu
mu çürütülmüştür. Aslında mesele, sandalyeleri işgal 
edenlerin, işgal ettikleri sandalyelerin namusu ile, şe
refi ile ve haysiyeti ile mütenasip hareket edebilmek 
şahsiyetini göstermelerine kalmıştır. Mesele odur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 52 nci mad
desi kooperatifler için şunu demiş, efendim, bunun 
dışında, hükümet programlarında kooperatiflerle ilgi
li, alayişli cümleler söylenmiş.. Son Hükümetinkinde 
de var, Millî Cephe Hükümetinin. Bir arkadaş bu kür
süye çıktı da, bu Mecliste kavga etmemize kadar me
seleyi götürdü: «Vicdanı olan, nikâhı olan, Allah'ı olan 
bu Programa, bu Hükümete rey verir» demişti. Gelsin 
de şimdi o arkadaş bu meselede konuşsun burada, vic

danı varsa.. O gün söylediğini, şimdi'ben ona .söylüyo
rum bu kürsüden. O söylediklerinden onda eser 
varsa buraya gelsin. Orada oturuyor, burası Grup 
oluyor üstelik. Biz Meclisi, biz devleti ne hale getir
mişiz?.. Hiç yalanla birbirimizi yemiyelim, işin ma
nasına bakalım. Devleti nereye getirmişiz biz..? İşte, 
kısa kısa söyleyebildiğimiz bu noktaya götürmüşüz biz. 
Devleti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında diyor ki: «Üreticinin alınterinin değerlendiril
mesi, sosyal adalet ilkelerine uygun düşecek tarzda ta
ban fiyatlarının tespit edilmesi, ihracatı geliştirmek için 
özel tedbirlerin alınması, iç ve dış pazarlamalar..» Mu
bayaadan evvel söylendi bunlar, mübaayadan evvel. 
Beni bağışlasın mesul arkadaşımız; Halk Partisi Hükü
mette idi. 14 liradan piyasayı açtığı zaman, bağırıyor
du «Mesul arkadaşlar 18 liradan almalı fındığı» diye. 
Bugün kaç lira? Hükümettesiniz şimdi, kaç lira fındığın 
kilosu? Muhalefette, «18 lira olsun» derken, bu kadar 
endazesiz atışa, laf söylemeye, Devleti düşünmek ba
kımından, memleket meselelerini bilmek bakımından 
nasıl bir parmak basılmış da bu söylenmiş? Öyleyse ni
ye 18 lira değil bu fındık? Kaldı ki muhterem arka
daşlarım, ne dış ve iç pazarlama bakımından bir şey 
yapılmıştır, ne de ihracatı geliştirmek bakımından bir 
özel tedbir vardır. Var mıdır? % 10. Allah'tan korkmak 

lâzım. Bu, Türkiye'ye oynanan, namuslu özel sektörü de 
sıkıntıya sokan, Türk Devletinin geleceğini de sıkıntı
ya sokan, tüccarı hesap zihniyetinin neticesidir. Hesap 
budur. Meclisin içinde, grupların açinde oynanan tüc-
carî hesabı sistem, Devlete hükmetmiştir. Devlete hâ
kim olmuştur. Kaç senede kurtulur bundan Devlet, mil
let Allah büir. 

12 Mart sonrası hükümetleri gelmiştir. Bitaraf üni
versite hocası olarak, ekonomist olarak, ticaretti ola
rak, ticaret ve maliye vekilleri gelmiştir buraya. Taban 
fiyatları bakımından da politikaları vardır, krediler ba
kımından da. Biz politika hesapları ile politikaları re
zil ettik. Namuslu bir politikayı getiren adamı, vatan
daşa «Sana 5 lira daha fazla vereceğim» diye kötü ha
le düşürebiliyorsunuz. Ama «Fındığa 18 lira vermek 
lâzımdır» diye aynı yolda yaptığınız iddiaya rağmen, 
fındığın kilosunun fiyatı meydanda, neredesiniz öyley
se? «18 lira olsun» diyenler şu anda mesuliyet taşıyor. 
Ne pazarlaman var, ne bir şeyin var, günlük fiyattan 
haberin yok. ticaret, ekonomi.. 

Muhterem arkadaşlarım, sürat asrı üstelik. Fiyat 
kontrolü yok, yani fiyat tetkiki yok, haberimiz yok 
Avrupadaki piyasadan. Almanya'daki herife teslim 
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olmuş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devletei. 
Mümkün değil bu. Ankara ve İzmir'de de bayilik aç
tık. o da gene kimbilir kimleri arpalandırmak için açıl
mıştır? O meydandadır, Ahmet Şener beyin söylediği 
doğrudur. Eksper der ki «Ben falan partinin delegesi-
yim.» Hakikaten öyledir, o fındık alımı, o randıman 
üzerinde konuşmayı, mademki çaresini bulmuyoruz da 
ancak ağlamasını yapıyoruz, o bakımdan konuşmayı, 
inanın haysiyet şiken sayıyorum ve bir şey söylemi
yorum. En ağır manasıyle haysiyetsizce bir işleyiştir 
Fiskobirlikteki bu işleyiş. Türk vatandaşı olmanın şe
refi ile, gururu ile bir alâkası yoktur muhterem arka
daşlarım. 

İran'ın, Hindistan'ın, Amerika'nın fıstığı piyasada 
meydan görüyor; hani bizim pazarlamamız, hani bizim 
bir ambalajlamamız, bir organizasyon, bir standardizas-
yon? Bir şey yok fındıkta senelerden beri. Fiskobirliğe 
hangi kazanamamış arkadaşı getireyim? Vekil beyden 
özür diliyorum, mesele o değildir, umumî olarak söylü
yorum, tek onun için değil. Üstelik, onun için söyleme
diğimi de şu sözümle ifade ediyorum devamlı olarak, 
fındık nedir bilmez, ticaretin «T» sini bilmez, kredi ne
dir bilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bir doktor arkadaşı faraza 
getirip de bir binaya kontrol mühendisi yapabilir misi
niz? Bu, particiliğin bir ölçüsü olur. İşte ölçüsü olma
dığı için bunun, biraz sonra kömür suiistimali gelir, bi
raz sonra bilmem hangi suiistimal gelir, gelir de gelir. 

Memlekette lalettayin bir vatandaş ya belediye re
isliği, ya genel meclis azalığı veya bilmem ne yapmış
tır, bu adam Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden da
ha evvel gelir mi? İşte o eksperden, umum müdüre ka
dar Fiskobirlik de öyle. Bir rezalet orası. 

Muhterem arkadaşlarım, fıstığına yer bulmuş İran, 
Hindistan: Ortak Pazar, İspanya'nın ve İtalya'nın fın
dığını alıyor. Bizim fındığımızı alıyor mu? Sabote edi
yorlar bizim; ama 40 milyonun mesuliyetini yüklenme
nin verdiği ıstırabın kaçan uykusuzluğunun içinde ol
mak lâzım. Ne zannediyoruz? Sabaha kadar rahat rahat 
uyuyamayan anlayışın içinde olmak mecburiyetindeyiz. 
Yoksa bu Meclis, bendeniz 15 senedir buradayım ve 
birçok meseleler 15 senedir yerinde duruyor. Eskiden, 
namuslu, temiz, güzel ve normal işleyenleri de tefessü
he uğratmışız. Ve bizim fındığımızı almıyorlar ve biz 
hâlâ pazarlamadan bahsediyoruz, hükümet programla
rına bunları koyuyoruz, bir faaliyetimiz yok. «Arpa
lık yapmışız, Tarko kapatılıyor» diyorlar. Ne tarzda iş
letildiğini söyledim, fındıklarımızla ilgili durum da mey
danda, ttalyası, İspanyası işte; «Bir Giresun kadar sa
hası» diyor bir arkadaşımız. 

Biz % 10 vergi iadesi veriyoruz. Arkadaşlar beni 
mazur görün, ben Mecliste 15 senedir, arada bir kav
gası, gürültüsü olan bir arkadaşınızım, doğrudur. Ama 
muhterem arkadaşlarım soruyorum ben şimdi size: 
Bu tarzda işleyişin namuslu bir yönü var mı? 

Demokrasi rejimi nedir? Fazilet rejimi değil mi
dir? Devletin hangi yönünde faziletli bir işleyiş tarzı 
bıraktık? Rejimi kendi kendimize mahkûm ettik, 30 
senede rejimi, 50 senede Cumhuriyeti eskittik. Bu 
Meclis, bununla övünebilir ancak veya bu derdi his
sedip bunun çarelerini arayabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 3-^4 milyar lira bu işe 
veriliyor. Suiistimal yapanlar alınıyor, doğru. O gün 
Halk Partili idi, ıbir gece sonra (onlar bu koridorları 
bizden iyi takip ederler) Adalet Partilidir veya hükü
mete gelen 'bir başka partidendir. Gene yerindedirler, 
ama kaybeden devlettir, millettir ve her sene kaybedi
liyor. Ondan sonra çıkacak bir sözcü arkadaşımız di
yecek k'i; «efendim, bu ofis değildir, dışarıdan ser
best alış yapıyor da nasıl ofis olur?» Ne serbest alış 
yapıyor? Fiskobirliğin tüccarlarla ilgili serbest alışı
nı bilmiyor muyuz? 

«Özel teşebbüs» diye ben de bu Mecliste 15 sene 
bağırmış bir arkadaşınızım ve namuslu özel teşebbüs 
için, namuslu sistem için sonuna kadar da bağıraca
ğım; fakat muhterem arkadaşlarım, bu % 10 vergi 
iadesi, özel teşebbüsü yıkmaktır. Ne alâkası var bu
nun özel teşebbüs ile, bunun tüccarla ne alâkası var? 
Fındık tüccarının iflâs etm'iş olanları var. Devlet çar
kının güzel işlememesinden dolayı, onları iflâs ettir
meyen yolu bulalım. 

Hani bizim ağır sanayiimizden bahsediyorsunuz, 
kaç tane tarik yaptık? Mermisiz kaldık Kıbrıs'ta iki 
aylık bir çıkarmadan sonra. Ya bir yerden bize hü
cum etselerdi başka bir huduttan, ne yapacaktık? 
Ambargo dendi kondu, ne yapacaktık? Vergi iadesi 
bu değil. Ben bu kürsüde, Sayın Naim Talû'dan iti
baren, muhalifi olduğumuz, kırmızı rey verdiğimiz 
hükümetlerden her birisinde teşvik tedbirlerinin, ver
gi iadelerinin lebinde konuşmuş, birçok arkadaşla da 
ters düşmüş, münakaşa etmiş bir insanım; ama vergi 
iadesinin buraya kadar indiği, dünyada görülmemiş 
bir şeydir. 125 milyon kilo iç fındıkta 175 milyon li
ra eder. Bunlarla Türkiye'de neler yıkılır, neler yapı
lır; hükümetler nasıl kurulur, nasıl yıkılır, hepslini gör
dük-

Muhterem arkadaşlarım, «Ortak Pazar'da bizim 
fındığımızı almıyor» dedim. Çare bulmaya mecbu
ruz. O Hükümet Programına bir sene evvel konan 

— 546 — 



M. Meclisi B : 42 21 . 1 . 1976 O : 1 

paragraflarda, bir sene göçmesine rağmen bir adım 
merhale alınmamıştır. Hani içerde ve dışarıdaki pa
zarlama? 

Avrupa piyasasında fiyat takip edemiyoruz. Fi-' 
yatlar düştüğü zaman fındığın ihracatı Türkiye'den 
temin ediliyor. Çalıştırdığımız elemanların bile her 
•birisinin nefes alışını ıbilimemiz lâzım. Ama meseleye 
elinizi koymadan, Türkiye'de yenilenin, paranın nu
marasını almadan, birisini diğerine verirken ikisinin 
elini bir arada yakalamadan - buna da dünyada imkân 
yoktur - bir meseleyi kesin olarak ortaya getirip ne
ticeye bağlayamıyorsunuz. Bu Mecliste de böyle oldu. 
Meclislerin komisyonlarından tehditllerle mebuslar 
istifa ettirildi, mebuslar atıldı; raporlarını şöyle ver
sin, böyle versin diye. Böyle bir zihniyetin olduğu yer
de Giresun, Trabzon ve Artvin'deki randımancının 
ve eksperin hatasını artık hafif buluyoruz, o anlayışa 
geldik. Yani devlete sahip olan yok. En başından en 
sonuna kadar Devlete ve onu ayakta tutmak için or
taya konmuş ana kanun Anayasaya ve diğer ka
nunlara sahip olan yok. Türkiye ve Türk milleti sa
hipsizdir. 

Bu kürsüye çıkıp da, «Bu Bütçenin bir lirasını bi
le itina ile sarfedeceğiz» denilip, arkasından neler ya
pıldığı meydanda. Halta onu söyleyenlerden sonra, 
12 Mart'tan sonra gelenler de o bir lirayı bir kuruşa in
dirdiler, onların da ne yaptığı meydanda. 

Bu Mecliste geliniyor, her veçhile her hükümet, 
meselemi nasıl geçiririm diye o ara birtakım pozlar 
veriliyor, geçiliyor o kadar. Gerisi yok. Türkiye ge
risi itibariyle aslında sahipsizdir. 

Fiskdbirliği, devlet mesuliyetini hisseden, oradaki 
sandalyelerin namus ve haysiyetiyle mütenasip hareket 
edilmesi lâzımgelmesinin devlet mesuliyeti olduğunu 
kabul eden insanlarla bezemeye, gerçekten el koyma
ya medburuz. Yalnız Fiskobirliği değil, Tarkosundan 
bilmem neye kadar hepsini kurtarmalıyız. 

Frintaş, ne var efendim? Bizim kapılarımıza da 
senelerce evvel bu arabalar için ne insanlar geldi. 
Hani bu bilinmeyen bir gerçek midir? Bu Türkiye'ye 
ne kepçeler sokulmuştur. Dört yüz bin lira, gümrüğü 
de 400 bin lira... Kime getirdiniz? Hani köylüye ya
radı? Ama seçim zamanı, tam o yolsuz köylünün 
mikrofonuna çıkarken - komisyon üyelerinin birisi 
de burada şahittir - tangır tungur, tangır tungur do
zer, mazotunu da patlata patlata mikrofonun yanına 
geliyor ve partinin genel başkan yardımcısı da mik-
rafona çıkıyor. Bu, millete küfretmektir. Milletin 
azizliğini kabul etmeye mecburuz. 

Balkanlarda 16 yaşında gönüllü asker Türk evlât
ları, ölmüş arkadaşlarının kanlarına bulanmış ek
mek parçalarına el uzatarak bize bu memleketi ema
net ettiler. Bu namus anlayışının içerisinde bugünkü 
mevzumuz olan Fiskobirlık'e de ve onun dışındaki 
sıkıntı içerisine sokulmuş millet müesseselerine de sa
hip çıkmaya mecburuz. Benim arz etmek istediğim 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, tefecisi, faizcisi, efendim 
sahildeki fındık müstahsilinin zorlukları, bunlar her 
gün burada söylendi. Bunlar artık, «ağlamak» tan 
başka bir şey kabul edilmiyor. Onun için ben mesele
nin o tarafına dokunmadım. Ama fındık gibi bir 
ürün için müstahsil % 10 vergi iadesi zürraa ait bir 
şeydir. Randımanı bir aşağıya indirdiniz mi herifin 
içi sızlıyor. Tam bir partizanlık var, doğrudur. 

Benim de zamanımda bu yolsuzluğu yapan insan
lar vardı ve benim partimden değillerdi. Bu konuda 
telgrafla iptal ettirdiğim işlem vardır. Reisicumhura 
kadar gitti Halk Partili arkadaşlarım; ama bir hafta 
sonra idare heyetinden birisi esnaf olarak fındığını 
Fiskobirlik'e vermeye kalktı, o gün vekâlette soluğu 
aldım, tard ettirdim. Öbür partinin zamanında geldi 
beriki namuslu adam, hangi partide olursa olsun 
namuslu namusludur; işi, çuvalı dibinden delmek 
olan adam da nerede olursa olsun kendine bir yer 
bulur. Türkiye'de bunu bilmeye, öğrenmeye mecbu
ruz. Türkiye'nin insanını bir ölçüde Meclislerdeki 
Parlamento üyeleri ve partiler olarak bizler dejenere 
etmişiz. Haysiyetli bir meselede ayağa kalkacak, ka
fasını kaldıracak bir adam bırakmamışız memleket
te; gelenin kafasına vurup indiriyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, «Fiskobirlik'te de genel 
müdüründen, şubelerdeki elemanlarından, o hamalı
na varana kadar milyoner olmuştur.» 

O hamalın milyoner olduğu doğrudur. Ne sanı
yorsunuz? Trabzon'un Merkez Kooperatifinin fın
dık kabuğu nakliyesi için 120 bin lira rüşvet veril
miştir; bu verilir mi? Verdiler, onlarda kaldı. Ama 
alan adamlar; «biz bunun altından nasıl çıkacağız» 
dediler. Hamal değillerdi, burada rüşvetle tekrar 
bozdurmanın yollarını aradılar. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Şimdi bana 

diyeceksiniz ki: «Kimdi o? ispat et» Bu Mecliste 
öyle ispat edilmemiş meseleler var ki, dünyanın baş
ka bir memleketinde olsaydı elli kere bu Meclisi kal
dırır atarlardı. Millet atardı tabiî... Demokrasinin 
yerleşmiş olduğu memleketlerde bu böyle olurdu, 
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hallaç- pamuğu gibi atarlardı. Nesini söyleyeceksiniz? 
tşte budur. Ve hepimiz de münevveriz, Meclisteyiz, 
senelerdir bu işlerin içinde, vatan, millet diye namus 
yemini yapmış insanlar olarak, bu suiistimalleri ya
pan o hamalından, bilmem eksperine, randımancısına 
kadar adamların arasından yürüyeceğiz; bunlardan 
rey isteyeceğiz, öyle mi? Öyle reyle gelen mebusun 
haysiyeti olmaz arkadaşlarım. Mebusun haysiyeti 
evvelâ ayakta durur, Devlet evvelâ ayakta durur, on
dan sonra parti gelir. 

Parti Devletten evvel gelecekse ne duruyoruz, ni
ye bu kadar uğraşıyoruz? «Rejimi kurtaralım, Devleti 
kurtaralım. Yok Millî Cephe, yok, komünisti bir ta
rafta, milliyetçisi bir tarafta» diye; bizim için de, 
«ortada kalanın canı çıksın» gibi. 

Ne duruyoruz; parti önde geliyorsa, işte polit 
büro Moskova'da o zaman... 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü burada tamam
lamak istiyorum. Her sene 3 - 4 milyar lirası ile ve fın
dık müstahsilini rahat ettirmek, ona fazla kazandır
mak için Devletin fedakârlık ettiği bir yerde, Dev
let eliyle vazifelendirilmiş, hamalından, randımancı
sına kadar, müstahsili aldığından belki de fazlasını 
vuran, yıkan, Devleti perişan eden bir zihniyetin ber
taraf edilmesi lâzımdır. Ama, bir Fiskobirlik mese
lesi, Türkiye'nin meselelerinin bir katresidir. Türki
ye'nin meselelerinin daha babaları, bundan daha ağır 
halde yerde yatarken, bizim Mecliste ağlama edebi
yatı ile «bu işe de bir çare bulalım» dememizin de 
zait olduğu kanaatindeyim. 

Demokratik Parti Grupu adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Komisyon 

üyesidir efendim. 
BAŞKAN — Öyle mi efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Evet, raporda imzası yok Sayın 

Akalın, buyurun Sayın Tosyalı. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

CumhüriyetçP Güven Partisi Grupu adına, fındık 
işlerini Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmek için söz almış bulunuyorum, 
hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkanım, fındık; Türkiye'mizin ihraç 
ürünleri arasında üçüncü, dördüncü sırada yer alan 
çok değerli bir mahsulümüzdür. Fındık müstahsili, 
diğer müstahsile nazaran fevkalâde gayri müsait 
arazide, çok güç şartlar altında fındık üretmektedir. 
Bu üretimin değerlendirilmesi, bunu istihsal edenle
rin refaha kavuşturulması elbette ki, hükümetlerimi
zin, partilerimizin ve hepimizin başta gelen vazifele
ridir. 

Bu ölçüden hareket ederek Komisyon güzel bir 
rapor hazırlamıştır; biz de Cumhuriyetçi Güven Par
tisi olarak bu rapora fikirlerimizi - ekleyerek Hükü
mete ışık tutmaya çalışacağız. 

Sayın Başkanım, bu rapor üzerindeki görüşlerimizi 
başlıca beş anakonu üzerinde teksif etmek istiyoruz. 

Bunlardan birincisi, fındık müstahsilinin durumu, 
fındık veriminin ve katlitesinin yükseltilmesi, ki bu
nun için şunları ilâve ediyoruz: Fındık müstahsilinin 
durumu, diğer ziraî ürün ve ihraç ürünü istihsal eden 
ziraatçılarımıza nazaran çok daha müşkül durumda
dır. Bundan dolayı fındık müstahsiline daha büyük 
bir himmet göstermemiz lâzımdır. 

Veriminin ve kalitesinin yükseltilmesine de mali
yetinin düşürülmesine de büyük gayret göstermek lâ
zımdır. 

ikinci husus: Fındığın Fisko Birlikçe değerlendiril
mesi mevzuudur. 

Üçüncü husus: Bütün bu işler için Fiskobirlik 
Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı ile, istihsal bölge
lerindeki kooperatiflerin teşkilât durumunu düzeltmek 
ve adaletli iş yapmasını temin etmektir.-

Dördüncü husus: Türkiye fındık mahsûlünün, dün
ya pazarlarında değeri fiyatıyle tamamının satılması
nı temin etme işidir - bunun altını çiziyorum - fındık 
üretimimizin dünya pazarlarında tamamının satılma
sını temin etmektir. Çünkü, fındık, bir yıl iki yıl du
rursa değerini kaybediyor. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye fındık istihsalinin ta
mamını satabilmemiz için de, dünya pazarlarına hâkim 
olabilmemiz için de, ürettiğimiz fındığın miktarını öy
le artırmamız lâzım ki, dünya pazarlarına devamlı 
olarak ihraç edebileceğimizden, pazarları emin kılmak 
lâzımdır. Bu sene 50 bin ton, gelecek sene 20 bin 
ton, başka sene 100 bin ton şeklinde zikzaklı değil, 
muayyen nispette verebileceğimizden emin etmek ve 
böylece pazarları kaçırmamak lâzımdır. 

İkinci mühim husus, fındığın kalitesini mutlaka 
yükseltmemiz lâzım. Emsal müstahsil memleketlere 
nazaran, meselâ başta İspanya, İtalya, Yunanistan gi-
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bi memleketlerin ürününe nazaran, kalitemizi yükselt
memiz lâzım rekabet edebilmek için. 

Üçüncü bir husus da, fındığın ihraç maliyetini, 
mutlak surette, fındık müstahsili diğer memleketlerin 
maliyetine nazaran düşük kılmamız lâzım. Maliyet 
çok mühim ihracatta. Eğer maliyeti düşüremezsek, 
çeşitli tedbirler almak zorunda kalırız; vergi iadesi, 
ihracatı teşvik, şu tedbir bu tedbir, bizi müşkül vazi
yete sokabiliyor. 

Şimdi bu genel girizgâhı yaptıktan sonra sayın 
Başkanım, fındıkla ilgili görüşlerimizi de kısa madde
ler halinde arz ediyorum. 

Fiskobirliğin acilen tetkik ve tahkikinde, 4 milyon 
nüfusun geçim kaynağının müdafaa edilmesinin zaru
retini, biz de parti olarak müşahede etmiş bulunuyo
ruz. Müstahsilin yanındayız, şöyle ki: 

1. Fiskobirlik içerisinde hissî değil, o bölgedeki 
salahiyetli yerli memurların, liyakatli ve ehlinamus 
olmaları şarttır. Yani, Fiskobirliğin Merkez Teşki
lâtında ve kooperatifler bölgesinde, istihsal bölgele
rindeki teşkilatındaki kişilerin mutlak surette hissî ol
mayıp, o bölgedeki salahiyetli yerli memurlardan 
alındığına göre, iltimas yapmaması, rüşvet almaması, 
adam kayırmaması, partizanlık yapmaması, ehlina
mus kişilerden olmasına azamî gayret etmemiz lâ
zımdır. Bu noktai nazardan büyük bir huzursuzluk 
olduğunu hepimiz müşahede etmekteyiz. Bu olmadı
ğı takdirde, Fiskobirliğin kuruluşunda ve yaşamasın
da varlığı ile yokluğunun hiçbir manası kalmaz. Hat
ta suiistimal, dedikodu, adaletsiz işlem olunca, var
lığı daha çok zarar verebilir halkımıza. 

İkinci husus, Fiskobirliğe üye olmak için hiçbir 
zaman üye kayıt tahdidi yapılmamalıdır. Tahdit ya
pılmasının faydası da vardır, zararı da. Biz şiddet
le, tahdit yapılmasın diyoruz. Bu kayıtlar serbest bı
rakılmalı ve süresiz yürütülmelidir. 

Üçüncü husus, Fiskobirliğe üye olmayandan da 
açık alım müdahalesi yapılmalıdır, onu mağdur et
mek doğru değildir. 

Dördüncü husus, eksperlerin daima kurs netice
sinde ehliyetliliği sabit olmalı ve bu ehliyetli kimseler 
vazife görmelidir. Böyle olması lâzım gelirken, eh
liyetsiz randıman tespit edicilerine de rastlanıyor; on
ların haksız muamelelerine rastlanmaktadır ve esas 
huzursuzluk da buradadır. Bir kimsenin ;% 54'lük 
randımanını c/c 48 olarak tespit edebiliyor. Bu bir 
huzursuzluk yaratıyor, buna daha çok dikkat edil
mesinde fayda olduğu inancındayız. Aynı zamanda, 
hiç kimsenin tesiri ile fındık alımında suiistimal ya

pılmamalıdır. Fındık müstahsilinin malı aracılar ta
rafından alınıp, bu aracıların, sanki fındık müstahsi
li imiş gibi, aynı fındığın Fiskobirliğe satmasının 
önüne geçilmelidir. Kanaatime göre sevgili arkadaş
larım, en büyük huzursuzluklardan birisi de burada 
yatmaktadır - altını çiziyorum - köylü fındık mah
sulünü alım merkezlerine getirdiği zaman çok uzun 
süre randıman tespiti için sıra beklemektedir; malı 
teslim için sıra beklemektedir ve bu bekleyiş esnasın
da canından bezmekte ve hemen orada bulunan ara
cı tüccara malını daha ucuz fiyata vermektedir. Bu 
nevi aracı tüccarlar çok fazla olduğundan, bu tüc
carların elinde toplanan mahsul daha sonra, aracı 

. tüccarlar sanki müstahsilmiş gibi (işini de uydurabi-
Hyor her halde) daha yüksek randıman ve daha yük
sek fiyatla malı Fisko Birliğe teslim ediyor. Büyük 
huzursuzluklardan birisinin de bu olduğu inancında
yız. 

Beşinci husus, fındık randımanının tespitinde bü
yük hata ve yolsuzluklar olmaktadır. Bu randımanı 
tespit edenlerin Allah'la vicdaniyle başbaşa kalıp, hiç 
kimsenin ve kendisine sağlanacak menfaatin tesiri 
altında kalmaması arzuya şayandır. Bunun için de, 
bu kişilerin seçiminde daha dikkatli davranılmasını 
temenni ediyoruz. Aynı zamanda farklı alınan randı
manlar müstahsili de müteesir etmektedir. İltimas ve 
tesirle alınan randıman; % 48'lik bir randımana |% 54 
bir randıman veriyor denince, hem Fisko Birlik za
rar etmekte, hem de huzursuzluk olmaktadır. 

Altıncı husus; fındık bölgesinde öyle kasaba ve il
çelerimiz vardır ki, bunlar kooperatife 1 kilo dahi 
satamamaktadır. Sebebi, o bölgede üye olma işi tah
didi olduğu içindir. 

Yedinci husus; fındık istihsal bölgesinin her yerin
de mutlaka bir alım kooperatifi ve deposu bulunmalı
dır. Muhterem arkadaşlarım, bu noksanlık Trabzon' 
dan başlayarak, Samsun, Ordu bölgelerinde vardır. 
Bilhassa Sinop ve Kastamonu'nun Karadenize bakan 
çok dik yamaçlarında - aynı Ordu ve Giresun vilâyet
lerimizde olduğu gibi - 5 - 6 ilçe bugün fındık is
tihsaline başlamıştır. Çünkü bu Sinop ve Kastamonu' 
nun denize bakan 5 - 6 ilçesinde, 10 dönümlük, 5 dö
nümlük düz arazi yoktur. Kocalar, karılarının belle
rine urgan bağlayıp, 80 derece yamaçları çapa ile eş
tirerek mısır dikip, Allah'ın vereceği yağmura göre 
oralardan mısır mahsulü alacak da karnını doyura
cak, yolsuz yerden. Bu hayattan bıkan halkımız son 
10 - 15 senedir, oralara fındık fidanı diktiler ve bu
gün hakikaten kaliteli fındık istihsal edilmektedir. Ma-
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alesef o bölgelerde, Sinop ve Kastamonu'nun denize 
bakan 5 - 6 ilçesinde, müstahsil yerlerinde, ne Fisko 
Birliğe bağlı bir kooperatif ne de bir depo mevcut 
olmadığından, buralardaki fındık mahsulü de çok iyi 
olduğundan, Giresun Fisko Birlik bölgesinden geliyor 
alışmış, kurnaz tüccarlar, köylünün elinden - inanın 
arkadaşlar - Samsun, Giresun, Ordu'da Fisko Birliğe 
teslim edilen fındığın aynı kalitesinde olmasına rağ
men, yarı yarıya fiyatla çarşıda alıyorlar, o bölgeye 
varıyorlar Ordu'ya veyahut Giresun'a, iki misli fi
yatla müstahsili imiş gibi satıyorlar. Samsun'un bir 
kısmı, Sinop'un tamamı diyebilirim böyledir; hele 
Kastamonu'nun tümü, denize bakan yamaçtaki ilçe
lerin halkı çok perişanlık içerisindedir. Biz Hükü
metten ve Fisko Birlik Genel Müdürlüğünden mutla
ka bol bol mahsul istihsal edilen bu yeni üretim sa
halarında da, birer kooperatif ve alım deposu açma
sını zarurî görüyoruz, sosyal adaletin bir icabı görü
yoruz. Onlar çok sahipsiz kalmış durumda, bunun 
altını defalarca çiziyorum. 

Sekizinci husus; ihracat konusunda çok titizlik gös
termek lâzımdır. Bu bir politika işidir, bu dünya alım 
pazarlarını tetkik işidir, bu fındık üreten Yunanistan, 
İtalya, İspanya, Amerika gibi müstahsil memleketler
deki durumu tetkik işidir, rekabet işidir, pazar bulma 
işidir, ticaret işidir. Sayın Hükümetimizin ve Ticaret 
Bakanlığımızın ve Fisko Birliğin bu hususlara daha 
fazla dikkat etmesini önemle talep ediyoruz. Yaptığı
mız tetkike göre, bu araştırma raporu 1973'ün son
larında verildi, o zamandan bu zamana geçen iki se
ne zarfında köprünün altından çok sular geçti ve dün
ya pazarlarında birçok şeyler değişti. Son Hükümet, 
memnuniyetle öğrendiğimize göre, elde çok fazla sto
kumuz olan fındık mahsulünü süratle çürümekten kur
tararak, sabun yapılmasından kurtararak fındık ya
ğından, ihracatı için gerekli cesur, doğru teşebbüslere 
girişmiş ve eldeki mahsulün stokunu büyük mikyas
ta azaltmıştır. Sayın Bakanın bu hususların teferru
atı hakkında bilgi vermesini istirham ediyorum. Çün
kü çok mühim bir konudur bu, Hükümetin ihracatı 
teşvik için aldığı vergi iadesi tedbirleri sayesinde, stok
lar büyük mikyasta erimiştir, bunu memnuniyetle kar
şılıyorum; bu hususta daha fazla bilgi verilmesini ve 
daha müessir tedbirler almasını istirham ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, son olarak fındık verimini 
artırmak için bilhassa Hükümete düşen, Fisko Bir
liğe düşen büyük vazife, ilkbahar mevsiminde fındık 
bahçeleme ve onarımı için yeter miktarda kredinin, 
fennî gübrenin ve fındık çiçek açtıktan sonra, fındık 

mahsulü görünmeye başladığı zaman yapılacak ziraî 
mücadeledeki ilaçlamada kullanılacak ilâcın arzu edi
len, ihtiyaç duyulan yerde yeter miktarda ve ucuz fi
yatla verilmesini ve parasının da kredi olarak verilip 
mahsulün satışından sonra alınmasının partimizce te
menniye şayan görüldüğünü belirtmek istiyorum. Zi
ra, gerek bahçeleme, onarım ve gerekse mücadele za
manında köylümüz eğer onarım ve bahçeleme kredisi
ni zamanında bulamazsa, ki en zebun zamanıdır, 
zayıf zamanıdır, aracı tüccardan alacak ve ileride za
rara uğrayacaktır. İlaçlama zamanında ilâcı ve ilâç 
parasını bulamazsa, yine aracı tüccara muhtaç olacak 
veyahut da ilâç alamıyacağından dolayı mahsulü 
kurtlanıp örümceklenecek, böylece yine büyük zara
ra uğrayacaktır. Buralarda gerekli müdahale zama
nında yapılamazsa, kalite ve verim bakımından büyük 
zarar husule gelmektedir. Sayın Hükümetimizin, Fis-
kobirliğin ve ilgili kuruluşların bu konuda daha faz
la gayret göstermelerini temenni ediyoruz. 

Sayın Başkanım, bu araştırma önergesi vesilesiyle; 
fındık müstahsilinin durumu, fındık üretimimiz, alım -
satım işleri, ihracatımız, verim - kalite - maliyet ve 
meseleleri hakkında görüşler ortaya çıkmıştır. Çeşitli 
partilere mensup arkadaşlarımız, kendi partilerinin 
değerli görüşlerini burada belirtmiş olduklarından do
layı faydalı bir iş yapıldığına kaniiz. 

Açıklanan görüşlerin ışığında Hükümetimizin ve 
ilgili kuruluş Fisko Birliğin gereken tedbirleri alması
nı Cumhuriyetçi Güven Partisi adına diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
Açık oylamada oyunu kullanmamış sayın arkada

şımız var mı?.. İlk üç kupa kaldırılsın, tasnife geçil
sin. 

Şahsı adına sayın Doğan Kitaplı, buyurun efen
dim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Şayet, bu müzakerelerde çok büyük tenakuzlar 
tespit etmiş olmasaydım ve şayet bu benim öteden 
beri mesleğim olduğu için bu işleri bilmemiş olsay
dım huzurunuzu işgal edecek değildir. 

Dikkat ettim ki, Komisyonun raporu da, grup 
sözcülerinin tümünün sözleri de tenakuzlarla dolu; 
şöyle : 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ayırt ede
lim, kimin sözleri tenakuzlarla dolu ise ayırt ederek 
söyleyin. 

8 5 0 . — 



M. Meclisi B : 42 21 , 1 . 1976 O : 1 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Müsaade edin 
söylüyorum. 

Muhakeme ettiğimiz müessese, bir kooperatif te
şekkülüdür. Konuştuğumuz mevzu, devletin destek
leme alımı. Bunlar, birbirinden ayrı şeylerdir. Biz, 
devlet destekleme alımlariyle, üstelik de komisyon 
vererek bir müesseseyi görevlendirmişiz. Biz, des
tekleme alımlarının sıkıntılarını, destekleme alımların
dan dolayı doğan şikâyetleri dile getireceğimiz yerde, 
hiç ilgisi olmaması gereken bir müesseseyi muaheze 
ediyoruz burada. Hatta, o derece tenakuzlarda dolu 
ki bu, meselâ Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsünün sözlerine şaşırdım doğrusu. Her yerde 
Halk Partisi, kooperatiflerin devletten daha uzak 
olmasını savunurlar, bu kooperatif türünde devletin 
fazla kokusu olduğunu iddia ederler; şimdi de gelir 
buraya, daha fazla devletin ağırlığı olması gerektiğini 
söylerler... Anlamak mümkün değil. 

Devletin ne ilişkisi var Tarım Satış Kooperatifle
riyle? Kanununda bellidir, sadece genel müdürünü 
tayin eder, 3 bakanlık murakıbından sadece Tni ta
yin eder ve de yetkili görevlere geleceklerin tayinle
rini tasdik eder; tayin etmez, tayinlerini tasdik der. 
Eksperin .tayini ile hiç bir gûna ilişkisi yoktur; mu
hasebecinin tayini ile hiç bir gûna ilişkisi yoktur; 
memurun tayini ile, eksperin tayiniyle hiç bir gûna 
ilişkisi yoktur, muhasebecinin tayiniyle ilişkisi yok-
tir, memurun tayiniyle ilişkisi yoktur devletin. Bunu 
dahi fazla bulan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
nün, devletin çok daha fazla ağırlıkla bunların üze
rine gitmesi yönündeki mütalaasına.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Devletin değil, 
Hükümetin. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hükümetle 
devlet aynı şey; hükümet devletin organı. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aynı şey değil
dir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hükümet ayrı, 
devlet ayrı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hükümet, dev
letin organı beyler; hükümet, devletin organıdır, 
icra organıdır devletin. Devlet kendi başına gide
mez. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sen Umum Mü
dürlüğe eksper atayamazsın, atayamadm değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Şener, rica ediyorum efen
dim müdahale etmeyin. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Müsaade edin, 
müsaade edin, ben konuşayım da siz cevap verirsi
niz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hadi canım sen 
de. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Efendim, dev

letin icra organı hükümettir. Devlet, kendi başına 
gidemez bir yere; hükümet kanalıyle gider. 

Şimdi, destekleme alımlarında sıkıntılar vardır; 
doğrudur. Efendim, eksperlerde, randıman tespitle
rinde sıkıntılar vardır; doğrudur. Hangi ekspertiz 
olan yerde şikâyetimiz olmamıştır. İnsan, insan me
lekesine muhatap ve neticesi onun karariyle kesinle
şen her şey münakaşaya müsaittir. Bu tütünde de 
böyledir, çayda da böyledir, pamukta da böyledir, 
fındıkta da böyledir. En az münakaşa edilmesi gere
ken aslında fındıktır; çünkü nihayet göze muhatap 
değildir, kırılıp tartıya muhataptır. 

Şayet bunu, demin bir arkadaşımızın söylediği gi
bi müstahsilin huzurunda yapmak mümkünse - ki, 
yapıldığını söylüyorlar - şikâyetler büyük ölçüde ön
lenecek demektir. Çünkü malûm, bunu bilenler bi
lir; muayyen miktar fındık alınır, kırılır, kabuğu ayrı 
tartılır, içi ayrı tartılır, çürüğü ayrı tartılır; randıman 
böyle tespit edilir. Terazi yanlış olmadığı müddetçe 
kimsenin buna itirazı da mümkün değildir. 

Bir tütün gibi değildir. Tütüne karanlıkta bakar
sanız başka görünür - nihayet gözle renk meselesidir 
bu - güneş ışığında bakarsınız başka görünür, akşam 
bakarsanız başka görünür, sabah bakarsanız başka 
görünür; ama fındık öyle değil. 

Şimdi, benim aslında bu şikâyetler üzerinde bir 
mütalâam yok. Olabilir, vardır; ben de senelerce 
bunun teftişinde bulundum. Olacaktır da, olmaması 
da mümkün değildir. Tüm köklü tedbirleri alırsak 
alalım, şikâyetçi olunacaktır. Mühim olan bu şikâyet
leri asgaride tutmaktır; yalnız benim üzerinde önemle 
durduğum mesele şudur : 

Meseleyi iyi kavrayalım. Bir tarafta bir koopera
tifler teşekkülü var, bir tarafta da onu kendi politi-
sında âlet olarak kullanan devlet var, destekleme po
litikası için kullanan devlet var. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kullanan hükü
met. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hükümet, des
tek alımları denmez. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kullanan hükü
met, kullandıran hükümet, devleti karıştırma. 
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BAŞKAN — Sayın Şener, rica ediyorum, lütfe
diniz. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Devlet destek 
alımlarıdır, devlet kullanır, hükümet kanalıyle kulla
nır. 

AHMET ŞENE R (Trabzon).— Devleti karıştır
ma. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Ahmet bey, 
böyledir bu iş, bunun burada münakaşasını yapma
yalım; «Devlet destekleme alımları» dır ismi de. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Sayın Şe
ner rica ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Tüzük de sarihtir. Ben, yanlış konuşanı ikaz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Ama rica ederim, böyle bir salâhi
yetiniz yok, rica ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sizin nezdinizde 
ikaz ediyorum, yanlış etendim. 

BAŞKAN — Efendim, ne şekilde konuşulacağını 
Başkan, İçtüzüğe uygun olduğu sürece hiç bir zaman 
tayin etmez, rica ediyorum. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, meseleye küçük kelime oyunlanyle 
girmeye lüzum yoktur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümet değil 
de devlet şeklinde orada bir kamufle yapmak isti
yor. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kitaplı, bir daki
kanızı rica edeyim. 

Üzerinde birleşilmiş bir konuda bidayetten beri 
gayet güzel görüşmeler cereyan ediyor istifadeli bir 
şekil... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Beyefendiye söy
leyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun Sayın Şener. Şimdi niçin yerinizden 
müdahalelerde bul unuyorsunuz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Nasıl etmem Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Konuşma üslubu öyle olabilir arka
daşın efendim. Rica ediyorum, bunda benim müda
halemi gerektirecek bir şey yok Sayın Şener. 

Buyurun Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Bunları ko

nuşma süreme mahsup ediyorsunuz değil mi Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
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DOĞAN — KİTAPLI (Devamla) — Bu alım
ların ismi, «Devlet destekleme alımları» dır, politika 
devletindir ve hükümet kanalıyle yürütülür. Hükü
metin, bu müesseseye ait her tasarrufu devletin tasar
rufu demektir ve devletin tasarrufu da 2834 sayılı 
Kanunda sarahatle belirtilmiştir. 

Şimdi değerli bir arkadaşım «efendim, bunun yö
neticileri şöyleydi, böyleydi» diyor. Yöneticilerini 
ortakları seçer bu teşebbüsün ve benim hatırladı
ğıma göre, Halk Partisinin bundan önceki Hükümeti 
kurana kadar, tüm yöneticileri Halk Partisindendi. 
O zamanki Köy İşleri Bakanı değiştirdi, gene Halk 
Partisinden koydu; yani bunu burada münakaşa et
menin sebebi yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Değiştirdikleri
niz nerede? 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Onları da de
ğiştirdiler. O zaman da bu kürsüden Grup adına 
«Yanlıştır bu tasarruf» dedim. Bu müesseselerin 
yöneticilerini değiştirmek için, ancak o kanunun 
15 nci maddesinde yazılı suçlan işlemiş olmaları lâ
zımdır. i 5 nci maddedeki suçlar da, o müessesenin 
malları, defterleri, kayıtları ve paraları üzerinde suç 
işlemeleri şartı vardır. «Aksi takdirde el çektiremez-
siniz, yaptığınız tasarruf da kanunsuzdur» diye 
burada söylemişimdir ve zabıtlara da geçmiştir. 

Mesele o değildir. Mesele, hükümetin veya dev
letin icra organına müdahalesi meselesidir. Seçilmiş 
kurullar, kanunda sarahaten belli edilen suçları iş
lemedikleri müddetçe, devletin müdahalesine maruz 
kalmamalıdırlar. Benim söylediğim, aslında bu sizin 
çok şiddetle savunduğunuz, hatta daha ilerisini savun
duğunuz bir prensip. Hatta Halk Partili arkadaş
larım, çeşitli platformda sözcülerinizle karşdatştığı-
mız zaman, bu kooperatifleri dozu çok devlet yüklü 
kooperatifler olarak, hakiki kooperatifler olmayarak 
niteliyorsunuz. Şimdi de dönüyorsunuz burada, daha 
çok devlet girsin içine diyorsunuz. Benim anlaya
madığım mesele bu,... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ÂDİL 
ALİ CİNEL (Trabzon) — Hayır bir yerde söyleme-
yoruz. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Efendim, yö
netici tayin edilir, o husus da kanunda belli. Doğru
dur, ehliyetlidir, ehliyetsizdir, yolu belli. Tayin 
edeceği de dediğim gibi belli, tek umum müdürdür, 
gerisi müessesenin kendisine aittir. 

Öyleyse, bu araştırma nasıl yürütülmeliydi? Bu 
araştırmanın ismi aslında Fisko Birlik olmamalıydı. 
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Bu araştırmanın ismi «Fındık destekleme alımları 
hakkında araştırma» olmalıydı. Bunun içinde de, 
bununla görevlendirilen Fisko Birliğin, devletin ya
hut bu kararnamenin belli ettiği istikamette alım 
yapıp yapmadığını tespit idi. Netice : «Devlet des
tekleme alımlarını yürütmek için ya bu müesseseye 
görev vermeye devam edelim veya bu müesseseden 
devlet destekleme alımlarını alalım, başka bir organla 
yürütelim» şeklinde olabilirdi. Bu araştırma so
nunda, bunun ötesinde bir neticeye varmak müm
kün değil. 

Yoksa, efendim eksperi iyi değil. Mümkündür, 
tavsiye olunur. Aslında umum müdür de değiştire
mez. Birliğin seçilmiş organları vardır. İdare mec
lislerine gidecek, birliğin idare meclisine gidecek, ko
operatiflerin idare meclislerine gidecek. Bunlar hep 
seçimle gelenlerdir. Öyleyse, bunun aslı böyle olma
lıydı. Konuşmacılar da bu yolda konuşmuş olma
lıydı. 

Efendim, fındığın ilâcı bilmem nasıldı? Fmdığm 
çapası nasıldı? Yeri nasıldı? Ne kadar şey yapıyo
ruz? Bir müesseseyi alıyorsunuz, diyorsunuz ki o 
müesseseye: «Ben seni kanunun 17 nci maddesi ge
reğince, benim politikamı yürütmekle görevlendiri
yorum. Bunun karşılığında da sana şu kadar ko
misyon veriyorum». 

Teşkilâtı belli... «Bunun deposu yok. Filân-yer
de kooperatif kurmamış, filân yerde alım deposu 
yok.» Bu müessesenin bileceği iş. Destekleme alım
ları devamlı değil, zaman zaman kesiliyor. 3 - 5 sene 
devam ediyor, bakıyorsunuz 3 - 5 sene de devam 
etmiyor. Siz devletin bütün yükünü kooperatifin 
sırtına yüklerseniz ve bunun neticesini tesis olarak 
isterseniz, destekleme alımı yapmadığın zaman bunun 
yükünü kooperatifler nasıl kaldıracak? Bu ortaklar 
bunu nasıl sırtlayacak, nasıl götürecek? 

Siz, bütün bu işlerin daha süratle yürütülmesi 
için daha çok memur alın dersiniz. Bir ölçüde doğ
rudur. Sonra, ertesi sene destekleme alımı ile görev-
dendirmediğiniz zaman bu birlikler, bu kooperatifler, 
bu memurlarını ne yapacaklardır? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Kitaplı. 
DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Meseleye doğ

ru yönden yaklaşmak lâzım; meseleye bilerek yak
laşmak lâzım. 

Sayın Komisyon hakikaten uzun çalışmış. Bana 
sorarsanız, teferruatlı gitmiş. Gitmemesi lâzım yer
lere de gitmiş; ama çalışmış. Neticede bir rapor 
yapmış. Rapor belli : Şunu tespit ettik, daha 

ilerisini tespit mümkün değil. Şunu tespit ettik', Af 
Kanunu ile zaten düşmüş, bir şey yapmak mümkün 
değil. Şunu tespit ettik, bu eleman meselesi. Elema
nı değiştirirseniz olur, değiştirmezseniz olmaz, Biz 
de elemanı^ değiştiremeyeceğimize göre, tespitle yeti
neceğiz. 

Sonunda da bütün bunlardan sonra araştırma aça
lım demişsiniz. Neyi araştıracağız? Söylemişsiniz za
ten; eksper şunu yapıyor, ama eksper yapıyor, de
mişsiniz. Efendim bazı suiistimaller olmuş ama, af 
kanunu çıktı, demişsiniz, üzerine varmak mümkün 
değil, demişsiniz. Efendim, filân yerde Fiskobirliğin 
acentası varmış ta yok mümessili varmış; o, Fisko
birliğin bileceği iş. Yani biz, buradan Fiskobirliğe, 
«Sen Almanya'da mümessil tutamazsın.» veya «is
tanbul'da acenta .açamazsın» diyebilecek miyiz? Di
yemezsiniz, diyemeyiz beyler. Bahusus, o söylediği
niz kavrulmuş, beyazlatılmış fındıklar, Fiskobirliğin 
kendi bünyesine intikal eden, tamamiyle kendisini il
gilendiren mevzudur. Destekleme alımı ile de ilgili 
değildir. Destekleme alımı ile ilgili mevzularda söy
leyebilirsiniz, masrafı size ait olduğu için. Emir ve
rirseniz yapar bir depo, masrafını da yazar sizin sır
tınıza. Ama, dediğim gibi, bütün bunları yazdıktan 
sonra, bir şey yapamayız, af kanunu çıkmış, takip 
edemeyiz, müruru zamana uğramış, bir sene geçmiş, 
şu olmuş, bu olmuş, sonunda araştıralım... Neyi araş
tıralım, zaten araştırmışsınız ve bu neticeye varmış
sınız. Bundan öte bir yere gidemezsiniz ve gitmemiz 
de mümkün değil. 

Benim kanaatimce, bundan sonra yapacağımız 
her şey, Meclisçe, kooperatif yönünden bir şey ifade 
etmiyecektir, veya edecektir ama tavsiye mahiyetin
de edecektir; etmeyecektir demek mümkün değil de, 
dönüşecektir destekleme alımlarına. Zaten bu söy
lediğiniz destekleme alımlarını da kesmişsiniz Ko
misyon olarak; af kanunu ile kesmişsiniz, müruru 
zamanla kesmişsiniz, yetenekli personelle kesmişsiniz, 
hepsini bir şeye bağlamışsınız. Bunun yeniden nere
sini araştıracağız? 

Onun için derim ki, şayet Yüce Heyet - ki, tabiî 
gündemine hâkimdir - karar verirse ve de yeniden 
arkadaşlarımız komisyonlara seçilirse, meseleye da
ha. gerçekçi yönden ve mevzuata uygun, kooperatif
çiliği de bir tarafa itmeden yanaşmalıdırlar. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 
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Giresun Milletvekili Sayın Çilesiz ve 9 arkadaşı
nın, Fiskobirliğin yöneticileri hakkında, Fiskobirliğin 
destekleme alımı görevini daha iyi yapması hususun
da önerdikleri Meclis Araştırmasını, arkadaşlarımız 
mahalline giderek tetkik etmişler ve bir raporla Yüce 
Meclisin huzuruna gelmişlerdir. ' 

Raporu dikkatle okudum. Fiskobirliği iyi tanı
yan bir arkadaşınız olarak da bazı konulara değin
mek istiyorum. 

Fiskobirlik, 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğidir, 36 tane 
kooperatif bünyesinde birleşmiştir. Bu birlik, 1964 
yılından bu yana destekleme mubayaasını devamlı 
olarak yapmaktadır. Ondan evvelki senelerde bazen 
destekleme mubayaası yapmış, bazen de yapmamış
tır. Şöyle otuz seneye yakın uzun bir mazisi var
dır. Birlik, tabirimi uygun karşılarsanız eğer, mües
seseleşmiş bir kuruluş olarak tavsif edilebilir. 

Fiskobirliğin kendisinden çok söz ettirmesinin en 
önemli sebebi, Karadeniz'in tek ürünü olan fındığı 
değerlendiren organ olarak seçilmesindedir. Bu ürün, 
150 - 200 seneden beri bizim ananevi ihraç ürünleri
mizden biridir. Bu ürünün ihracı, Fiskobirlik kuru
luncaya kadar tüccarlar tarafından yapılmıştır. Ser
best ticaret sistemine göre yapılmıştır. Ürün çok ol
duğu zaman fiyat çok düşüktür, ürün az olduğu za
man fiyat yüksektir. Zamanla üretim artmış, Kara-
denizin Rusya ile olan ticareti de önlenmiş, Cumhu
riyet döneminde çok önemli bir konu haline gelmiş 
ve bu konuda kurulan kooperatif, bugüne kadar ya
şamış, 1964 yılından bugüne kadar da destekleme 
görevini yapmıştır. Niçin 1964 yılından bu tarafa 
devamlı destekleme görevi yapmıştır? Çünkü, 1964 
yılı fındık üretiminin rekor yılıdır. 190 bin ton civa
rında kabuklu fındık üretimi olmuş, kendisine veri
len ufak kredi bitmiş; fındığın alıcısı orta yerde hiç 
yok, zamanın hükümetlerine gelinmiş, mesele anla
tılmış, «istediğiniz kadar size para verelim üreticinin 
bütün fındığını alın» denilmiş. 

1964'te üreticinin bütün fındığını Fiskobirlik al
mış. Almış, ama geçen sene Pamuk Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerinin pamuğu satın aldığı gibi al
mış. Kendi gücü yok, teşkilâtı müsait değil, 100 kilo 
yük taşıyacak bir bedeni var, yarım ton yükün altı
na girmiş. Sokaktan adam toplamışlar. • «Gel bu
raya ekspersin» demişler, böylesine. 

1964 geçmiş, sokağa alınmış, yola alınmış, depoya 
alınmış, bilen adamlar tarafından alınmış, bilmeyen 
adamlar tarafından alınmış. 1965 yılı daha az bir re-

j kolte; zaten münavebelidir fındıkta rekolte; hiç ses 
yok. 1967 yılı 220 bin tonluk rekolte gelmiş. Fisko-

I birlik, gene bünyesini o ağır yüke göre hazırlaya-
I mamış, 1966 yılı rekoltesini de Fiskobirlik satınal-
I mış, Tokat'tan topladığı adamlarla almış. Bu mallar 
I ihraç edilememiş, satılamamış, depolarda kalmış, ki-
j misine fazla randıman verilmiş - arkadaşlarımızın 
I beyan ettiği gibi - kimisine az randıman verilmiş. 

Büyük bir vaveyla kopmuş: «Fiskobirlik bizim ran-
I dıman hakkını alıyor, tüccara veriyor» denilmiş. Bu 
I mesele Bakanlığa kadar intikal etmiş, Bakanlık mü

fettişlerini göndermiş. Bakanlık müfettişleri 1 5 - 2 0 
I tane eksperi mahkemeye vermiş. O mahkemeler bit-
I meden evvel ben, 1970'te Genel Müdür olarak oraya 
I gittim. Benim zamanımda mahkemelerin hepsi bitti 
I ve hepsi de beraetle sonuçlandı. 

Alan kimseler yeteneksiz, depo edilen yer namü-
I sait, zamanla fındıkta çürüme, eksilme oluyor. Fın-
I dikta nasıl çürüme oluyor? Zaman, rutubet vesair 
I ekolojik şartlar fındığı nasıl tahrip ediyor? Kabuklu 

tindik konusunda böylesine bir araştırma yok, yapıl-
I mamış, zaman da olmamış. Bu araştırma olmadığı 
I için, dışarıda tüccar olan, manav olan küçük fındık 
I tüccarlarına manav derler - kimselerden bilir kişi he-
I yeti dinlemiş mahkeme. Bu kadar noksan çıktı, «Bu 
} noksan tabiî noksanlıktır» denilmiş, hepsi beraet et-
I mistir. 
I Fiskobirlik ondan sonra kendisini toparlamış ve 

ben Fiskobirliğe gittiğim zaman, Fiskobirliği çok iyi 
I bir müessese olarak devraldım; iyileştirmek için de 
I çalıştım. 
I Raporda belirtiliyor, birçok kimseler «Fiskobir-
I likte suiistimaller olduğunu söylüyor» diye. 

1 Doğrudur, bana da söylediler. Fiskobirliğe niçin 
I malını vermiyorsun? (Gözümün önünde, pazarda, 
I Fiskobirlikten 1 lira noksanına fındığı satan adama 
I soruyorum, niçin vermiyorsun diye; «Fiskobirlik çok 

kötü alım yapıyor» diyor. «Randıman yiyor» diyor. 
Peki ne zaman getirdin Fiskobirliğe malını diyorum; 
ya 1964'te getirmiş veyahut 1966'da getirmiş. 1964' 
ün ve 1966'nın hatırası bugün Karadenizlinin kafa-

j sında hâlâ yaşamaktadır. Bu gerçeği ortaya koymak 
istiyorum. 

Benim zorumla gelenler olmuştur; acaba, getiren
ler, Fiskobirlikten ne dereceye kadar gayrî memnun-

I dur diye, zamanımda, para alan, malını teslim edip 
I de parasını alan üreticiye, 100 kâğıt teslim ettik: «Ey 

üretici, malını getirdin teslim ettin; paranı da aldın, 
I güle güle harca. Fiskobirlikten şikâyetin iz. varsa, şu 
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kâğıda yaz da, at. İmzanı atarsan sana cevap verilir, 
İmzanı atmazsan da kabulümüzdür.» 

100 tane kâğıttan 80 tanesi Fiskobirliğe teşekkür 
taşımıştır. Geriye kalan 20 tanesinde kabuk konu
sunda şikâyet olmuştur, «Bize daha fazla kabuk ve
rilsin» denilmiştir. Diğerinde de, kredi vesair konula
rında talepler olmuştur. Fiskobirlik, rapordaki görün
tüsünde bir teşekkül değildir. Bunu, bilhassa Yüce 
Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 

Aslında, bir konuyu da burada eleştirmek istiyo
rum. Destekleme organlarının güvenilir organlar ol
masını istiyoruz ve vatandaşın destekleme organları
na mal teslim etmesini istiyoruz; tüccarlar ve manav
lar tarafından çok düşük fiyatla malı alınarak .peri
şan olmamasını istiyoruz. Sonra da, öylesine bir des
tekleme organı imajı çıkarıyoruz ki, bu destekleme 
organında herkes hırsız, herkes çalıcı, herkes vuru
cu... Vatandaş gider mi böyle biı organa? Fevkalâde 
yanlış bir yolda olduğumuzu ifade etmek istiyorum, 
benim kanaatim olarak. 

Destekleme görevinin daha iyi yapılması düşünü
lebilir. Sonra, destekleme organlarının, bugün 2834'e 
göre kurulan kooperatif birliklerinin çok özel bir du
rumu vardır değerli arkadaşlarım. Bu gerçeği arka
daşlarım tespit etmedi diye, tân etmek istemiyorum. 
Arkadaşlarımızın tespitleri, arkadaşlarımızın şikâyet
leri varittir, olmuştur da; ama çoğu, 1964 - 1966'da 
olmuştur ve o hatıranın dar çemberinden üretici ken
dini kurtaramamıştır. Bu çemberden üreticiyi kurta
rabilmek için, Fiskobirlik, bütün köylere bedava ola
rak dağıtılan «Fındık» isminde bir gazete yayınlan
maktadır. Belki ileriye doğru o hatırayı silebiliriz, 
silmeyi de çok temenni ederim. 

Bu gibi kuruluşların yönetim kurulları seçimle 
gelir. Seçim olan her yerde bir rekabet vardır, seçil
me rekabeti vardır. Bu seçilme rekabeti, bölgede 
birtakım kimseleri birtakım kimselere karşı düşman 
ettiği gibi, Millet Meclisi ile, bölgede bulunan kimse
lerin de arasını açmaktadır. Seçilen kimseler bazıla
rına hoş görünmemektedir, bazılarına hoş görünmek
tedir. Bu noktadan, bu birlikler arasındaki şikâyet
lerin bir kısmını da siyasî rekabet konusu olarak de
ğerlendirmeye mecburuz. 

Bir başka konu daha var: Birlikler, tarım ürünü 
olan fındığın, herhangi bir malın döküm zamanında 
çok ucuz olarak satın alınmasını önleyen organları-
mızdır. Bu sebeple, ticaret erbabı ile, o ürünün tica
ret erbabı ile birlikler arasında büyük bir menfaat 
çatışması vardır. Birlikleri ayıpladıkları ölçüde tüc

cara fazla mal gider. Birliği ne kadar kötüler ise, 
vatandaş birliğe gitmez, tüccara gider. Bu sebeple, 
birlik hakkında çıkarılan şayiaların çoğu da tüccar 
tarafından çıkarılmıştır. Bu gerçeği de gözlerinizin 
önüne sermek istiyorum. 

Raporda bunların hepsinin aksi gelmiştir, hepsi
nin aksi gelmiştir. Nitekim, «belgelenememiştir» ve
saire gibi, arkasından da ilâveler gelmiştir. Ama, bir 
müessesede suiistimal olur mu Olur. Yaygın mıdır? 
Fiskobirlikte yaygın olabileceğine kani değilim. Şu 
bakımdan kani değilim: Genel Müdürlüğünü yaptı
ğım için değil. Fiskobirlik, bizim birliklerimizin içe
risinde personel bakımından en iyi personele sahip 
olan br birliktir. Bir defa 10 tane yönetici grupu var
dır, başında. 10 tane; teftiş kurulu başkanı, şube mü
dürleri, müdür muavinleri... Bu 10 arkadaş fevkalâ
de değerli arkadaştır, şahsen kendilerinin hepsini bi
liyorum. Yüksek okul mezunudurlar, 8 - 1 0 sene tef
tiş kadrolarından geçirilmişlerdir, büyük tecrübeler
den geçirilmişlerdir ve çoğu şecaat imtihanını vermiş
tir. Birliklerde çalışmak büyük bir baskıdır. Her ta
raftan, tüccardan gelen baskısı vardır, siyaset ada
mından gelen baskı vardır. Seçilip de gelen yönetim 
kurullarından baskılar vardır; ama, birliklerin ida
resinde 2834 sayılı Kanun 3 0 - 3 5 senelik bir kanun
dur; ama fevkalâde güzel bir denge getirmiştir. Bir 
taraftan, seçilip de gelenleri koymuş, bir teşebbüs 
gücü, hareket gücü getirmiştir idareye; öteki taraftan 
da, idareyi koymuş; genel müdür başında, şube mü
dürleri ile beraber orada da bürokrasinin tutuculuğu
nu getirmiştir, ikisi birleştiği zaman iyi bir idare tar
zı meydana gelir. Eğer istediğimiz kadar, gönülleri
mizin istediği kadar iyi bir idare tarzını doğurama-
rmş isek, bunda sanmıyoıum ki, sadece bu birliklerin 
idarecisi olan genel müdürlerin veyahut başında seçi
lenlerin kusuru vardır. Belki de hepimizin küçük, kü
çük kusurları vardır. Bu esaslı meseleyi ortaya koy
duktan sonra bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum. 

Aslında, fındık konusu, Türkiye'nin fevkalâde 
önemli bir konusudur. Türkiye'nin ihracat gelirleri
nin halen % 10'una yakını fındık ihracatından ge^ 
lir. Fakat, fındık piyasası c kadar ince ve nazik bir 
piyasadır ki, bir vatandaş, bu dünyada yaşayan bir 
insan fındığı yüz sene yemese, ölmez arkadaşlar. Fın
dık, bir defa, zaruri ihtiyaç maddesi, değildir. Fındık 
lüks maddedir. Fındığın etrafı, yerine ikame edile
cek çok fevkalâde maddelerle çevrilmiştir. Keşuğu 
vardır, yerfıstığı vardır, bademi vardır, cevizi vardır, 
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Bütün bunların arasında, fmdığa dengeli bir fiyat 
vermezseniz, fındığı Avrupa'da satamazsınız; satışı
nız devamlı olarak geri gider. Bakınız, size yakından 
bir misal vereyim: Devlet İstatistik Enstitüsünün ra
kamlarını alır, 1 Eylülden 1 Eylüle, 1974 1 Eylülün
den, 1975 1 Eylülüne kadar satılan 1974 fındığının 
miktarını hesaplarsanız, 1974 fındığının miktarı 80 
bin tondur. Ondan bir sene önceki dönemde satış 
124 bin tondur. 124 bin tonluk ihracattan, 1974 yı
lında 80 bin tona inmişiz. 1970 yılında ben genel mü
dür olduğum zaman, ihracatımız 68 bin tondu. Ben 
ayrıldığım zaman 111 bin tona çıkmıştı. Ertesi sene 
114 bin tona kadar çıktı ihracatımız, giderek arta
rak; fakat 1974 yılında ihracat 80 bin tona düştü. Bu 
neden oldu? 

Fındık taban fiyatlarını tetkik ettiğiniz takdirde, 
en büyük sıçrama 1974 yılında olmuştur - Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarım bununla iftihar eder
ler - en büyük sıçrama o zaman olmuştur; ama dış 
fiyatlarda da en büyük sıçrama o zaman olmuştur. 

Fındığı biz kaça satarsak, fındık, piyasada o pa
rayı yapar. Dolar olarak satılır fındık. 100 kilo da 
135 - 140 dolara satılagelmiştir 1970'lerden beri ve 
bu istikrarlı piyasa şartları içerisinde, dünya tüketim 
hacmi 95 bin tondan 150 bin tona çıkmıştır. 1974 yı
lında dünya tüketim hacminde 44 bin ton azalma ol
muştur. 44 bin ton azalma olmasına rağmen fındık
larımız bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. 120 bin ton 
fındık devraldık, satılacak fındık. 120 bin ton fındı
ğın akıbeti arkadaşlar; çürümektir. Çürüdüğü za
man, bir kilo kabuklu fındık 2.50 liradır.; halbuki 
biz 14.00 liraya alıyoruz. 

Demek ki, iki şeyden birisini tercih etmek mec
buriyetindeyiz: Ya, taban fiyatının gösterdiği fiyat
tan - 14 liranın karşılığı 205 dolardır - dışarıda fındı
ğımızı satacağız; ama 124 bin ton yerine 80 bin ton 
satacağız; ertesi sene 80 bin ton yerine 50 bin ton 
satacağız, daha ertesi sene 50 bin ton yerine 30 bin 
ton satacağız. Bu fiyatta bir tüketim seviyesine vara
cağız; ama fevkalâde düşük bir seviye. Geriye kalan 
fındıkları çürüteceğiz, 2,5 liradan satacağız. İki yol 
vardır orta yerde; üçüncü yol yoktur. Veyahut da fın
dığın bademle, diğer kuruyemişlerle fiyat dengesini 
hesap edeceğiz, «Bu fiyat dengesi içerisinde en çok 
fındığı hangi fiyatla satarım, tüketim hacmini hangi 
fiyatla genişletirim?» diye hesabedeceğiz, aradaki far
kı da vergi iadesiyle karşılayacağız. Başka hiç bir 
yolu yoktur. Tüccarı tamamiyle aradan çıkarırsanız, 
vergi iadesi yerine, birliklerin zararıyle karşılarsınız; 

hiç fark etmez, ikisi de Hazineden karşılanır: Birisi
ne, «birlikler zarar ediyor» denir; birisine «vergi ia
desi» denir. 

Konuşan arkadaşlarımız, «140 kuruş-vergi iadesini 
fukara halka verseydik, olmaz mıydı?» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, olmaz. İsteriz, 140 değil 150 
kuruş verelim; ama fındıkları çürütmeye, ileriki se
nelerde Devlet Hazinesini d&ha büyük zarara sokma
ya nza gösteriyorsak, onu da yaparız. 320 bin ton 
bu seneki rekolte, bu 150 b;n ton iç demektir. Dün
ya daha 150 bin ton içi yiyemiyor şu anda, sadece 
bizde 150 bin ton mal vır. 50 bin ton iç, İtalya'da 
var; 25 bin ton iç, İspanya'da var. Kim yiyecek bun
ları? Bunlar bizde kalacak. Bizde kalmazsa İtalya'da 
kalacak; ama sonuç olarak yine bizde kalıyor. Çün
kü, İtalya'da fındık talî üretimdir; bizde, Karadeniz' 
in fukara köylüsünün tek hayat kaynağıdır. Öyleyse, 
fındığı daha çok satmaya yönelecek tedbirleri alma
ya mecburuz. Bizim verdiğimiz 140 kuruşluk vergi 
iadesi, dış piyasalarda daha, ucuz fiyatla fındık sat
maya matuftur. Nitekim 205 dolar karşılığı olan ta
ban fiyatları ile piyasadan mal satın alınıyor; 160 
dolar, 158 dolar civarında Avrupa'ya mal satıyoruz. 
Bu sene şimdiden 70 bin tonun üzerine çıkmıştır fın
dık satışı. Ümit ediyorum ki, 1 Eylül geldiği zaman, 
bu mevsim bittiği zaman 100 bin tonun üzerine çıka
cağız. 80 bin tona düştük, 100 bin tonun üzerine çı
kacağız. Bu politika uygulanırsa 1. sene sonra 124 bin 
tona çıkarız. Ondan sonra, 150 bin ton mutlak hedefi
miz olmalıdır. Başka çaresi yoktur. Alıp malı çürütme
nin anlamı yoktur, daha büyük zarara göğüs ger
menin anlamı yoktur. Vergi iadesinin böyle anlaşıl
masını özellikle istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birlikler konusunda yapa
cağımız münakaşaları, bilhassa milletvekili arkadaş
larımdan, fevkalâde itinalı biçimde yapmalarını is
tirham edeceğim. Birlikleri biz burada kötülersek, 
üreticiye, «Git, malını birliklere ver» diyemeyiz. Bir
liklerde alım için birtakım sıkıntılar olabilir. Düzel
tiriz, ıslâh ederiz, büyük ölçüde ıslâh ederiz; ama 
birliği orta yerden kaldırırsanız, 14 lira değil 54 lira 
dahi vermiş olsanız, destekleme organı orta yerde 
olmadığı zaman olmaz. Bugün Karadeniz'in fındığı 
3 liradır, 4 liradır. Birliklere malını götürmesi için 
teşvik ediyoruz, sonra da kalkıyoruz birlikleri aşa
ğıdan yukarıya fevkalâde yakışıksız bir lisanla kötü-
lüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, müesseselerimiz yenidir. 
Hepsinin kuruluşunda, tarihinde çeşitli birtakım olay-
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lar geçmiştir ve bu olayların hafızalarda izleri ya
şamaktadır, Yaşayan bu izlere göre hareket etmemi
zi fevkalâde sakıncalı buluyorum. 

Değerli arkadaşlarım gayet güzel inceleme yap
mışlar. Kendilerini tebrik ederim. Bu incelemelerde 
tespit edilen fevkalâde ciddî noktalar da var. Bu 
ciddî noktaların üzerinde duruyorum. Esasen, Ticaret 
Bakanı olur olmaz ilk defa müfettişlerimi, birliklerin 
bulundukları bölgelerde görevlendirdim. Bir Ziraat 
Bankası müfettişi, hatta iki tane Ziraat Bankası mü
fettişi devamlı olarak birlikler bünyesinde çalışmış; 
ama bu kadar karmaşık menfaat düzeni içerisinde 
birlikleri hiç kimsenin şikâyet etmeyeceği bir organ 
haline getirme hayalinde olmamalıyız. 

Fındıkta randıman meselesi: Fındıkta randıman 
meselesi şu anda herkesin gözü önünde açıkça yapıl
maktadır; ama başlangıçta, eline fındığı almış eksper, 
«48 randımandır» demiş. Şimdi kantarı var, terazi
si var; 250 gramı alıyor, kırıyor, tartıyor, içini tartı
yor, çürüğünü tartıyor, «Şudur» diyor, hem de üreti
cinin önünde tartıyor; numune alıyor; çuvalların 
içerisinden numune alma aletleri getirilmiştir; o da 
onun gözünün önünde oluyor; ama buna rağmen yi
ne de şikâyetler var. Şikâyetlerin hepsi / J haksız mı? 
Hayır, haklı olanları da vardır; ama temin ederim 
ki, fevkalâde yaygın değildir. 

Alım ekiplerine biraz daha eğitim verilmesi, on
ların daha iyi yetiştirilmesi bu meseleleri halledecek
tir; ama bizim burada yaptığımız kötülemelerin so
nucunu, belki çok uzun zamanlar halleder. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tamamlayın lütfen, 
süre doldu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Dış ticaret temsilcisi den şikâyet olundu. Dıştica-
ret temsilcisi kendi adına Türk fındığını satacak 
adam değildir, sipriz denilen. Siprizden en çok" şi
kâyet eden, tüccardır değerli arkadaşlarım. Siprizden 
niye şikâyet ederler? Sipriz mal satmaya başladığı 
zaman, tüccar artık devreden çıkacaktır. Tüccra sip-
riz'in mümkün olduğu kadar malı geç satmasını ister. 
Sipriz, satacağı malların fiyatını, miktarını Fisko-
birliğe bildirir. Fiskobirlikte beş kişilik bir heyet 
vardır : İki tane genel müdür muavini, bir genel mü
dür yardımcısı, bir ticaret müdürü, bir de işletme mü
dürü. «Şu fiyattan şu malı satayım mı? diye sipriz, 
bu heyete bildirir. Yoksa, sipriz kendiliğinden, bizim 
malımızı alıp da çarçur etmez. 

Arkadaşlarımız kulaktan dolma birtakım sözlerle 
konuştukları zaman olaylar fevkalâde ters dönüyor. 

21 . 1 . 1976 O : 1 

Orada bizjm bir büronjumn olmasını ben de isterim; 
ama bizim büromuz olsa da bir tane satma aracısına 
muhtacız. Bü aracı Türk olabilir, başka mesele, 
Alman olabilir, bir başka mesele; ama mutlaka ara
cıya ihtiyacımız vardır, dünya ticaret kaideleri böyle. 
Amerika'nın büyük organizasyonunun içerisinde mut
laka bir mümessil vardır. O mümessilin bir satış gö
revi vardır. Devremizde, satış, önemli bir konu haline 
gelmiştir. 

Fındık dahilî satışları büyük bir potansiyel taşı
yor. Dahilde her sahada Fiskobirliğin gidip de teş
kilât kurmasına gerek yok. Benim kanımca, gayet 
iyi birtakım başbayilikler ihdas edilmekle bu iş yürü
tülebilir. Belki İstanbul büyük bir sıkıntı doğurabi
lir; ama bugün Fiskobirliğe reva görülen, kurulduğu 
da raporda belirtilen beyazlatma tesisi, Türkiye'ye 
daha fındık verecek kadar güçte bile değildir. Aşağı 
yukarı Türkiye'de 10 bin tonun üzerinde iç fındık 
tüketilebilir. 

Şimdi, 120 milyon lira civarında bir proje var. 
Sayın Ök da uğraştı, ben de uğraştım, inşallah yakın
da temeli atılacaktır. Bu projenin temeli atıldığı, 
zaman aşağı yukarı 180 ilâ 1ÛQ milyon liralık fındık 
çürümekten kurtarılacaktır; 1,5 senede proje kendini 
ödeyebilecektir. 

Bir yanlışlık oldu zannediyorum, Fiskobirlikte 
eski Yönetim Kurulunu tekrar göreve başlatmam 
hususunda Sayın Şener, zannediyorum bunu yanlış bi
liyor,. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Göreve başlattı
ğınız biliniyor, Partiye aldınız. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — O parti işlerini ben yönetmiyorum. Göreve baş
latmadım; üzerinde zaten çok şeyler söylenilmiş bir 
yönetim kurulu idi. 

Bir konuyu daha ortaya koymak istiyorum; bu 
da Frintaş faciasıdır. Birliklerin iştirakleri olan mües
seselere, birlik yönetim kurulu üyelerinin veyahut 
birlik genel müdürlerinin gidip, orada da yönetim 
kurulu üyesi olmasından bu facia doğmuştur. Birlik 
Yönetim Kurulu üyesi, orada da yönetim kurulu üye
si olursa, birlik genel müdürü orada da yönetim ku
rulu üyesi olursa, genel müdürü kim denetleyecek? 
Denetimin dışına çıkıyor. Ben Genel Müdürlüğüm 
zamanında bunu, özellikle, bir kararname değişikliği 
ile, birliklerin genel müdürlerinin ve yönetim kurulu 
üyelerinin, kontrol kurulu üyelerinin, birliklerin işti
raklerinde görev almamasını talep etmştim. Bana kıs
met oldu, kararnamesini çıkardım. Çok yakında, 
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«Kimler birliklerin İştirakinde görevlendirilebilirler, 
temsilci olarak gönderilebilirler?» diye bir yönetme
lik hazırlatıyorum. Bu yönetmelik hazır olduğu tak
dirde, bütün genel müdürler ve yönetim kurulları, 
birliklerin iştiraklerindeki görevlerinden çekilecekler 
ve onların denetleyebileceği ve bizim denetleyebilece
ğimiz kimseler ve belli bir nosyon içerisinde olan 
kimseler birliklerin iştiraklerinde görev alacaklar. 
Frintaş faciasının en önemli sebebi kanaatimce bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum efen
dim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkanın^ 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha temas 
etmek istiyorum. Son zamanlarda, 1971'den beri 
uygulanan, üreticiyi güçlendirme kredilerinin dağıtıl
ması nedeniyle büyük ölçüde, üreticinin büyük faiz
lerle dışardan para alması önlenmiştir. Bu önleme öl
çüsünde, sanıyorum ki, Karadeniz sahilinde sadece 
Ordu ve birkaç kazanın dışında tüccara mal getiren 
üretici fevkalâde azalmıştır. Trabzon'da hemen he
men kalmamıştır. Binaenaleyh, iyiye doğru bir gidiş 
vardır, iyiye doğru bir yöneliş vardır. 

Bu rapordan, Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığı 
istifade edecek, müfettişlerime de vereceğim, daha 
sıkı bir kontrol kurulmasını isteyeceğiz. Çünkü, Dev
letin parasını veriyoruz, onun için isteyeceğiz. Dev
letin parası ile destekleme alımı yaptırıyoruz, onun 
içiıi isteyeceğiz. Destekleme organları üzerinde bun
dan sonra yapacağımız görüşmelerde arkadaşları
mın üretici haleti ruhiyesini düşünerek beyanda bu
lunmaya dikkat etmelerini özellikle istirham ederim. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Komisyon söz istiyor. Komisyon adına, Komis-

yan Başkanı Sayın Âdil Ali Cinel, buyurun efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL ÇELİSİZ (Giresun) — Sa
yın Başkan, bir hususu tavzih sadedinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi söz verdim, sayın komisyon 
başkanı görüşsün, sonra alayım talebinizi. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ÂDİL 
ALİ CİNEL (Trabzon) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Yüce Meclisin verdiği görev üzerine, Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz ve arkadaşlarının verdikleri öner-

j gede istekleri hususları araştırmak üzere kurulan 
Fındık Araştırma Komisyonumuz, bizzat mahalline 
giderek yaptığı hazırlıkların, çalışmaların sonucunda 

I hazırladığı raporu Yüce Meclisimize takdim etmişti.r 
Rapor hakkında konuşan bütün siyasî parti gru-

I pu sözcüsü arkadaşlarıma komisyonumuz adına te
şekkür ederim. Ancak, Sayın Bakanımızın ve şahsı 

I adına konuşan Sayın Kitaplı'nın bir iki konudaki be-
I yanlarına komisyon olarak katılmadığımızı bildirmek 

isterim. 
I Biz, raporumuzu katiyen; sayın Bakanın, konuş-
I masında dediği şekilde, Fiskobirliğin aleyhine olanı 
I diye, kasıtlı olarak kaleme almış değiliz. Sayın Ba

kanın da burada belirttikleri gibi, daha iyiye gitme-
I sini .sağlamak için, üreticisinden yöneticisine kadar; 
I murakıplardan yönetim kurulunda görev alan kişi-
I lerine kadar dinlediğimiz kişilerden ve denetim ku-
I rullarında görev alan arkadaşlarımızın denetim rapor-
I iarından edindiğimiz bilgileri raporumuza dercettik; 
I Yüce Meclisimize takdim ettik. 

I Sayın Bakanımız Fiskobirlik eski Genel Müdürü-
I dür. Elbette, Fiskobirlikte olan birtakım yol-
I suzlukları bilir. Bugün kendi emrinde çalışan, hatta 
I kendi gönderdiği müfettişleri tarafından mahkemeye 
I verilmek üzere olduklarını duyduğumuz bazı kişilerin 
I varlığını duyuyoruz. Müfettişleri sayın Bakan bizzat 
I göndermiştir; ama, huzurlarınızda böyle bir mües

seseyi, kendi emrindeki bir müesseseyi lekelemek için, 
yolsuzlukları! söylemekten kaçınmıştır. Ancak, Sayın Ba-
şol, komisyonumuza verdikleri değerli bilgilerde, özel
likle arsa konusunda, 28 milyonluk makine konusunda, 
hatta taşıma ihalelerinde birtakım hataların, hatta 
yolsuzluk -derecesine varan hataların, kendisi ayrıl
dıktan sonra yapıldığın ifade etmişlerdir. Sanırım bu
gün, Bakan olduktan sonra da bu hususu araştırma 
görevi, saptama görevi kendilerinindir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
kooperatifçilik anlayışına değinen Sayın Kitaplı, 
«Cumhuriyet Halk Partisi, Devletin çok daha az mü
dahale ettiği bir kooperatifçiliği savunuyor» dediler. 

Doğrudur. Aslında biz, üreticinin, fındığı daldan 
toplayan... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Onu size söyle
medim. Cumhuriyet Halk Partisine söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Cinel, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Siz, bir teknik komisyonun Başkanısınız. Komis
yonunuz Yüce Meclise niyabeten vazife görür. Eğer 
bu hususta bir arzunuz varsa, Sayın Ölçen son söz 

— 558 — 
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olarak söz aldılar, kendileri bu vazifeyi ifa ederler. 
Siz bu konulara girmeyiniz. 

ARAŞTIRMA KOMÎSYONU BAŞKANI ÂDİL 
ALÎ CÎNEL (Devamla) — Uyarınıza teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. Ben belki sürçü lisanda bulun
dum. 

Sayın Kitaplı, devlet alımı olarak çalışan, destek
leme alımı olarak, organ olarak çalışan Fiskobirliğin 
aslında kooperatif olduğunu; Komisyon raporunun, 
Fiskobirliğin kooperatifçilik anlayışına ters düşecek 
biçimde kaleme alındığını beyan buyurdular. 

Ben bunu söylemek istiyordum; ancak, «Cumhu
riyet Halk Partisinin kooperatifçilik anlayışı» demiş
sem, sürçü lisan oldu, özür dilerim. 

BAŞKAN — Anlayışınıza teşekkür ederim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ÂDÎL 

ALÎ CÎNEL (Devamla) — Fakat, «Her şeyden önce, 
kooperatifçilik görüşünü samimiyetle benimsemiş kişi
lerin elinde, Devletin ciddî yardım ve denetimi saye
sinde Fiskobirlik bugünkü durumundan kurtulabilir» 
demişiz. 

Gördüğümüz kadarı ile, hangi siyasî partiye men-
subolursa olsun,. Karâdenizdeki bütün, Fiskobirliğe 
bağlı, kooperatiflerde yönetim kuruluna seçilenler 
üretici değil, üreticiden fındığı toplayıp Fiskobirliğe 
satan, «kırıcı» adı altında anılan birtakım kasaba ağa 
ve eşrafıdır; birtakım, kendilerini tüccar sayan kişi
lerdir. Sayın Kitaplı murakıp olduğu zamanda bu hu
susu çok iyi bilmesi gerekir. 

Randıman konusundaki yolsuzlukların bütün sebe
bi, üreticinin malı randıman masasında alınırken, Sa
yın Bakanın da burada belirttiği gibi, alınan birtakım 
tedbirlerle, şikâyet azalmaktadır. Hattâ Sayın Baka
nın Genel Müdürlüğünde de, bizzat kendisine iletti
ğimiz, bir randıman alma makinesi icat edilmiştir. 
Sanıyorum bu konu ile kendileri ilgilenmiştir, hattâ 
250 bn liraya kadar bu randıman makinesinin alın
ması için kendi Genel Müdürlüğünde girişimde bu
lunmuştur. 

Asıl randıman yolsuzluğu, Fiskobirliğe, üreticiden 
fındığı alıp, pahalı olarak satmak isteyen ve «kırıcı» 
adı verilen birkısım tüccar veya Sayın Bakan, «manav» 
dediler, doğrudur, bunların aracılığı ile yapılmakta
dır. Bunlar, üreticinin, fındığını tamamen teslim etti
ği saatten sonra kooperatif kapılarına gelir - Sayın 
Kitaplı bunu çok iyi bilir - ve bunların fındığı, hiç 
randıman alınmadan bile, kâğıt üzerinde ambar faz
lalarına göre tespit edilmiştir; Giresun'da da, Ordu'
da da, bu konuda milyoner olan birçok şahsın adı var

dır, birçok kişinin ismi vardır. Bunları, Sayın Kitap-
lı'nın çok iyi bilmesi gerekir kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, bizim anladığımız, Komis
yonumuzun bu raporda belirtmek istediği kooperatif
çilik anlayışı, üreticinin yönetimde, en azından dene
timde, egemen olmasını istediğimiz bir kooperatifçi
lik anlayışıdır. Bu anlayış Fiskobirlikte olmadığı için, 
bugün birçok yolsuzlukların olduğuna, bu şikâyetle
rin raporumuza dere edildiğine inanıyoruz; Komisyo
numuz o inanç içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ticaret Bakanı, bir
takım yolsuzlukların yapılmadığından bahsettiler. Bir 
kısım arkadaşlarımız bunların belgelenmediğini, kesin 
delillere bağlanamadığını söylediler. Kesin delil:; bağ
lanamayanlar, sadece randıman yolsuzluğu üzerinde 
olanlardır. Onun dışında olan, çuval ihalesi ile ilgili 
yolsuzluğun kesin delili vardır. Ziraat Bankası müfet
tişinin raporunu Sayın Bakanıma çıkarıp takdim ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, yine dikenli tel konusunda
ki yolsuzluk, açıkça raporumuzda yazılmıştır. Bakan
lık Murakıbı Metin Hattat'm raporuna müstenittir. 
Kâmil Ellialtıoğlu denilen adama, Fiskobirlik bir mil
yon lira para vermiştir. Kabuğun dağıtımından taşı
ma ihalesine kadar, Bakanın da, Genel Müdürlüğün 
de çok iyi bildiği gibi, birçok yolsuzluklar yapılmış
tır. Bir yönetim kurulu üyesinin şoförü olan zat, 
bir sene içinde 10 tane büyük kamyon sahibi ol
muştur; ama bugün kendisi iflâs etmiş bulunmak
tadır. Bu parayı, bizzat Fiskobirliğin taşıma ihale
lerini özel kayırma sonucu alması sonucunda sağla
mış bulunmaktadır. 

Değerli, arkadaşlarım, Komisyonumuzun, bütün 
bunlara rağmen, hazırlamış bulunduğu rapora kar
şı, Yüce Meclisin ve siyasî parti gruplarımızın gös
terdiği ilgiye Komisyonumuz adına gönülden teşek
kür eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Son 4 ve 5 numaralı kupalara oy kullanmayan 
var mı efendim?.. Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. Kupalar kürsüye ge
tirilerek tasnif yapılacaktır. 

Buyurun Sayın Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Bir 

şeyi tavzih etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim yerinizden. Ne 

olduğunu anlayayım efendim. 
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MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Efen
dim, Sayın Bakanımız, bizim vermiş olduğumuz 
önergenin, konuşma pasajlarında öyle tespit ettiği 
durumlar oldu ki, önergenin yersiz olduğu ve bu 
önergenin verilmesine ihtiyaç olmadığı, böyle mi-
süliü önergelerle vatandaşın kooperatiflerle ilgisinin 
kesildiğini beyan ettiler. Ben bunu açıklayacağım. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Çilesiz, ben dikkatle 
dinledim Sayın Bakanı. Sayın Bakan, rapordan isti
fade edileceğini, araştırmanın iyi olduğunu, istifa
deli olduğunu; ancak, konuşma üslubunda, konu
şan arkadaşların konuşmaları ile, daha iyiye gitmesi 
gereken Fiskobiıiikte yanlış neticeler doğabileceğin
den endişe ettiğini ifade etti. Değil mi efendim? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ). 
— Evet efendim. 

BAŞKAN —• O bakımdan, tavzihe gerek görmü
yorum. Teşekkür ederim Saym Çilesiz. 

Son söz olarak, Sayın Ali Nejat Ölçen, buyurun 
efendim; kişisel olarak. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri, 

Aslında son derece önemli bir konuyu burada 
görüşmüş oluyoruz. Ama açıkça itiraf edeyim ki, 
neyi görüşmekte olduğumuzu ben anlayabilmiş de
ğilim. Aslında, böyle bir rapordan ne sonuç çıkacak
tır? Kim bu sonuçlardan yararlanacaktır? Hangi ted
birler alınacaktır? Dolayısiyle, Yüce Meclisiniz bu 
meseleyi burada ne amaç için görüşmektedir? Bu 
noktayı anlayabilmiş değilim; ama size arz edeceğim 
hususlar, bir miktar eksik kalan bu noktayı açıklığa 
kavuşturmayı amaç alacaktır. Bunun için müsama
hanızı rica edeceğim. 

Önce, bazı öğrendiğimiz bilgiler var raporda: 
sayın Komisyonun düzenlemiş olduğu bu raporda, 
«Üreticinin korunması gerektiği» ifade ediliyor. 
Destekleme fiyatlarının geç ilân edilmekte olduğunu 
öğreniyoruz. Yetersiz fiyatlar verilmekte olduğunu, 
destekleme fiyatının, düzey itibariyle, zaman za
man düşük olduğunu öğreniyoruz. Yönetimin, özel
likle Fiskobirlik yönetiminin çok masraflı ve harca
maların fazla olduğunu öğreniyoruz. Suiistimallerin 
söz konusu olduğunu ve bazılarının belgelere bağ
landığını, bazılarının belgelere bağlanarnadığını öğre
niyoruz ve nihayet kendisi finansman güçlükleri çek
mekte olduğu halde, Tarko gibi, Frintaş gibi özellik
le, zarar etmekte olan kurumlara veya kuruluşlara 
ortak olduğunu öğreniyoruz, 

Bütün bu aksaklıklar, acaba sadece Fisköbirlikte 
mi var; başka kurumlarda ve kuruluşlarda yok mu? 
Hemen hemen Türkiye'nin son yıllarda kurum ve 
kuruluşlarını gözden geçirecek olursanız, Fiskobir
lik için burada ileri sürülmüş olan bütün hataların, 
sakıncaların, kusurların yer almakta olduğunu gö
rürsünüz. Bunun kökeninde bir neden var: Eğer, ik
tisadî sistem köklü bir değişikliğe uğramaz ise ve 
eğer sadece tek yanlı, özel sektörcü bir politika uy
gulanacak olursa, toplumcu bir politikanın izlerine 
ekonomi politikasında rastlanmaz ise, bu sakınca
lar daima mevcut kalacaktır. 

Bu nedenle, ben size somut bir örnek vermek üze
re burada, özellikle fazla üretim meselesine de
ğinerek, bu sakıncaların neden, teşmil edilebilir dü
zenle ilgili, kapitalist sistemin kendi doğal sonucu 
ile ilgili olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Türkiye, bütün dünyanın tükettiği kadar fındık 
üretmektedir, ve dünyada hiçbir ülke, dünyanın tü
kettiği fındık kadar fındık üretmiyor. Neden? Çün
kü, fmdîk, aslında istihdam noksanlığının, işsizliğin, 
bir nevi, fındık emekçisi olarak Devlet tarafından, 
kooperatif tarafından istihdam edilebilmesi ve fi
yatla desteklenmesi işleminden başka bir şey de
ğildir, bir kaynak aktarılması meselesidir burada. 
Nitekim, Devlet dairelerinde 15 nci kademede 80 
bini 14 ncü kademe 70 bini; 13 ncü kademede 130 
bini; 12 nci kademede 140 bin personelin, tüm 750 
bin kamu görevlisinin % 70'ini teşkil etmesi nasıl 
istihdam meselesine bağlı ise, tıpkı fındık da, düşük 

! gelir düzeyinin bir nevi istihdam noksanlığının, yok-
ı sul kitlelere fındık ürettirerek kaynak aktarıima-

sından başka bir şey değil. -

Eğer mesele bu ise, o takdirde, Fiskobirliği ne 
kadar ideal koşullar altında kurarsanız kurunuz, bu
gün tetkik edilecek sonuca kendiliğinden, bir sath-ı 
mailden kayar gibi ulaşacaktır, varacaktır. 

O halde ne yapmak lâzımdır? örneğin, eğer top
lumcu bir politika izleyecek olursanız, dünyanın tü
kettiği kadar fındık üreten Türkiye'nin, 1967'lerde 
- aklımda yanlış kalmamış ise - 300 bin ton fındık 
stoku mevcuttu. 1970 yılında bu stok 400 bin tona ka
dar yükseldi; ama eğer kuruyanlar olmasa, bu rakam
ların 500 bine vardığını da görebilirsiniz. İyi ki, çürü
yor, kuruyor ve stoklar azalıyor. Eğer çürümese, iki 
sene, üç sene sonra, ekojik şartlar altında, o takdir
de stokların daha da yükseleceğini, stok masrafları
nın daha da artacağını göreceksiniz. 
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Bu fındık neden çok düşük fiyatlarla" yoksul kit
lelere gıda maddesi olarak arz edilmemektedir, çürü
meye terkedilmektedir? Ama, ücretsiz olarak veril
mesi, çok düşük fiyatla verilmesi, hiçbir zaman Fis-
kobirliğin aklından geçmemektedir, zaten aklından 
geçse şaşarım; toplumcu bir . politika izlenmediği 
için, zaten, aklından geçmemesi gerekir. 

Şu halde, böyle stokları olan ve dünyanın tüket
tiğinden daha fazla üretim zorluğu ile başbaşa bıra
kılan bir ülkede Fiskobirliğin daha randımanlı ça
lışması, daha toplumcu bir politika izlemesi ve bün
yesindeki suiistimallerden arınması, destekleme fiyat
larını erken ilân etmesi ve dolayısiyle birkaç kişi
den ibaret monopolün eline büyük fındık madde
lerinin geçip, ihracatın bu kanallarla yapılması el
bette güç olur veya imkânsız olur. 

Bendeniz bu nedenle, meseleye bu açıdan baktı
ğım için, 2834 sayılı Yasanın 1938'lerde çıkarılmış 
ve muhtemelen, bünyesinde 36 adet kooperatif ihti
va etmemiş veya bu kooperatiflerin henüz üst örgü
tü haline gelmemiş olan Fiskobirlikin yasasını de
ğiştirmek, bugünkü üst örgüt yasasına sahip olmasını 
sağlamak dahi, meselenin çözümüne belli bir açıklık, 
ferahlık getirmeyecektir kanısındayım. 

Önce, stokları elde tutmak, stok biriktirmek po
litikasından, toplumcu ekonomi politikası nedeniyle 
mutlaka vazgeçmek lâzım. Vatandaşın midesine fın
dığın girmesini istemeyenler, o fındığın çürüyüp top
rak olmasına, çürümesine razı olabiliyorlar. Ben bu
nu da burada kısaca dikkatlerinize arz etmek isti
yorum. 

Ne olacaktır? Bu rapordan ne sonuç çıkacaktır? 
Ben de sizin gibi aynı soru ile başbaşayım. Zira, bu 
böyle, devam edecektir gibi geliyor bana. Raporlar 
yazılacaktır. Köklü tedbirler' alınamadığı sürece bu 
raporlar raflarda yerlerini alacak, zamanla da toz
lanıp gidecektir. Buna rağmen yapılabilmesi mümkün 
olan işler var. 

Her normal kapitalist düzende olduğu gibi, yapıl
ması Hükümetin vazifesi olan temel işler var. Bun
lardan iki tanesine değinmek istiyorum: 

Suiistimal mutlaka önlenmelidir. 
İkincisi: Ortaya sunî olarak çıkartılan bazı fir

malara, kâr ve zarar hesabını doğru dürüst yapma im
kânına sahip olamayan, finansman güçlüğü çeken 
kuruluşlar ortak edilmemelidir. Böylece, toplumcu 
bir ekonomiye ihtiyaç hâsıl olmadan da, özel sek-
törcü bir ekonomi bile bunları düzenleyebilir. Hü-
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kümet olarak bunu yapmalısınız. Milliyetçi partiler 
topluluğu iddiasında bulunan M.C. İktidarı olarak, 
hiç olmazsa bunu yapmanız mümkün. Bunu salık ver
mek istiyorum. 

Bir başka noktaya da aynı kanava içinde değin
mek ihtiyacı hissetmekteyim. O da; «Aslında, Fisko-
birük, kendi kendine çeki düzen vermelidri» deni
yor raporda. 

Fiskobirlik kendi kendine nasıl çeki düzen vere
bilir? Bir noktayı açıklığa kavuşturmakta yarar var. 
Aslında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kooperatif
lerin serbest bırakılmasından yanayız. Ben Cumhu
riyet Halk Partisinin bir milletvekili sıfatiyle, Dev
letin vesayetinde bulunmayan kooperatiflerden ya
nayım; ama bu demek değildir ki, kooperatifler Dev
letin suiistimale engel olacak şemsiyesinin dışında 
kalacak Sayın Kitaplı'nın bu noktada bizi yanlış an
ladığını zannediyorum. 

Aslında, kooperatiflerin başka ticarî yasalara ih
tiyacı var. Dolayısiyle, başka bir, kooperatifler Ya
sasına, kooperatifler hukukuna ihtiyaç var. Henüz bu 
hukuk kurulmamıştır. Bu hukuku kurmak gerekir. 
Dolayısiyle, kooperatiflerin suiistimalleri, koopera
tiflerde söz konusu olan suiistimaller veya kredi me
seleleri veya finansman meseleleri veya yöneticile
rin cezalandırılması konulan, Ticaret Kanunundaki 
maddelerin dışında, özel hukuk düzeni ile halledile
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Müsamaha
nıza sığınarak bir dakikanızı rica ediyorum. Topar
lıyorum ve bitiriyorum. 

Bu nedenle, kooperatiflerin, devletin baskısından 
veya hükümetlerin siyasî baskılarından uzak kalma
sı demek, kaderleriyle başbaşa bırakılması demek 
değildir. Onların, suiistimallere meydan vermeyecek, 
iıakça bir hukuk düzenine kavuşması demektir. Bunu 
da böylece, fikirlerine son derece değer verdiğim 
sayın Kitaplı'nın bizi yanlış anlamaması için tasrih 
etmek ihtiyacını hissettim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Araştırma Ko
misyonu raporu üzerindeki Genel Görüşme tamam
lanmış ve bu konuda Meclisimizce bilgi edinilmiştir. 
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IV..— OYLAMASI YAPILACAK tŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi açık oylaması yapılmış olan 
işlerin tasnif neticeleri gelmiştir, sunuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı iskân İhtiyaçları için Sar
fiyat terası ve bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri Men
kullerden ve Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 241 üye iştirak etmiş 234 kabul, 2 re t 
2 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle, Kanun Tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Emlâk Sorunlarının Çözümlenmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolünün Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 246 sayın üye iştirak etmiş, 241 kabul, 
2 çekinser, 3 iptal oyu çıkmıştır. 

Bu suretle, Kanun Tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasında 
Adlî Müzaharet Mukavelenamesinin Türkiye Cum
huriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 246 sa
yın üye iştirak etmiş, 240 kabul, 1 ret, 2 çekinser, 4 
oy da iptal oyu çıkmıştır. 

Bu suretle, Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 242 sayın 
üye iştirak etmiş, 233 kabul, 1 ret, 2 çekinser oy kul
lanılmıştır. 

Bu suretle, Kanun Tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 250 
sayın üye iştirak etmiş, 243 kabul, 4 ret, 2 çekinser, 
1 iptal oyu çıkmıştır. 

Bu suretle, Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, gündem gereğince, Anaya
sa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için 
seçim yapılacaktır. Ancak, vaktin gecikmiş olması se
bebiyle, bu seçimi gelecek birleşime, gününde olan 
birleşime bırakıyoruz. 

Bu suretle, gündemimizde yer alan kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmek için, 22 . 1 . 1976 Perşembe 
günü saat 14.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

*>&<* 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, Pa
zar - Kirazlık balıkçı barınağı inşaatına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı. (7/724) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Ulaştırma Bakanının aşağıdaki sorularımı 

yazılı cevap vermesinin sağlanmasını saygı ile rica ede
rim. 25 . 8 . 1975 

İstanbul Milletvekili . 
Mustafa Parlar 

Rize ili Pazar ilçesinde balıkçılık oldukça gelişmiş 
ve 30 civarında oldukça modern balıkçı motorları bu 
yörede çalışmaktadır. Bu dalda çalışan vatandaşlar ile 
yaptığım görüşmelerde bu üretim dalında çalışanların 

ciddi sıkıntılara sahip bulunduklarını tespit etmiş bu
lunuyorum. 

Üçüncü plan döneminde yapımı plana alınması 
vaadi verilen Pazar - Kirazlık semti balıkçı barınağı 
inşaatına henüz başlanmamıştır. Bu nedenle Fırtınalı 
havalarda balıkçı motorlarının Hopa Limanına sığın
maları gerekmekte, bu da zaman ve yakıt bakımın
dan büyük israfların meydana gelmesine olanak sağla
makta ve ülke ekonomisinin zarar görmesine se
bep olmaktadır. 

Trol tahribatından korunmuş olan Pazar havali
sinin balık üretimindeki önemi gözönüne alınarak, sö
zü edilen balıkçı barınağının ivedilikle inşa edilmesin
de yarar görüyoruz. 
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Bu tesis ne zaman inşa edilecektir? 1976 bütçe yı
lında bu tesisin yapılması için yeterli ödenek kona
cak mıdır? Bu proje hazır ise ne zaman ikmali düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.1 . 1976 

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
DUGM : L-1/51-2/179-126 

Konu : Pazar - Kirazlık Barındırma yeri 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1975 tarih ve Genel Sekrterlik Ka

nunlar Müdürlüğünün 7/724-2961/23777 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar tara
fından hazırlanan Pazar ilçesi Kirazlık balıkçı barına
ğı inşaatına ilişkin ilgi yazınız eki soru önergesi ince
lenmiştir. 

Anılan barınağın, Bayındırlık Bakanlığınca toplam 
5 850 000 TL. maliyetle 1974 - 1978 yıllarına ait Ta
rım - Balıkçı Limanları yatırım projeleri arasında 
inşasının planlandığı dosyasının tetkikinden anlaşıl
mış ve 1976 yılı yatırım programı tekliflerinde yer al
dığı Bayındırlık Bakanlığının 6 Ocak 1976 tarih 
C - 01/429 sayılı yazılarında bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Manisa 
- Gördes karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Fehim Adak'in yazılı cevabı. (7/734) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi arz ve rica ederim. 

3 . 9 . 1975 
Hilmi Okçu 

Manisa Milletvekili 

Manisa ilinin Gördes ilçesi, İzmir - İstanbul yolu
na Akhisar noktasında karayolu ile bağlantısı vardır. 
Bu yol 30 km. olup, 1940 - 41 lerde General Fahret
tin zamanında yapılmış idi. Karayollarının yapımda 
hiçbir katkısı yoktur. Ancak bakımı ile meşguldür. 
Civar köyler dahi asfatl yapıldığı halde bugüne kadar 
bu kısa yolun yapılmadığı, ham yol olarak kaldığı 
sizlerce malumdur. 

1. Bu yolun büyük onarım ile asfaltlanması dü
şünülüyor mu? 
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2. Düşünülüyorsa ne zaman programa alınacak^ 
tır? 

3. Bilgi verilmesini saygı ile rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 1 9 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 180 

Konu : Manisa Milletvekili Hilmi Okçu' 
nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/734-2988/23995 sa

yılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Manisa -

Gördes karayoluna ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

(Akhisar - Sındırgı) ayrımı - Gördes yolu yer yer 
stabilize ve makadam kaplamalı, her mevsim geçit ve
ren, 56 km. uzunlukta bir il yoludur. 

Yol, 1976 yılı İl yolları Yapım ve Onarım Program 
Tasarısına alınmıştır. Program kesinleştiği takdirde 
ödeneğinin ve makine parkının elverdiği oranda ge
rekli çalışmalara başlanacaktır. 

Söz konusu yol, onarımının tamamlanmasından 
sonra Asfalt programına alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

3. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa ili
ne bağlı ilçelerin yol durumlarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı 
(7/735) . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 27 . 8 . 1975 
Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

Soru : 
Her türlü haksızlığın, sömürünün diyarı olan Urfa 

ilimiz, çağın yaşam koşulları ile bağdaşmayan bir ula
şım düzeyi içindedir. Özellikle, Bozova - Urfa 45 km. 
lik yol ile Halfeti - Birecik arasındaki 40 km. lik yol 
stabilize yol olma vasfından bile yoksundur. Değil kı
şın, baharda bile yağan bir yağmurda çamurdan tek 
bir arabanın geçemeyeceği, ulaşımın çoğu zaman hay
van sırtında yapıldığı, bu yollarda kış mevsimi gelme
den binlerce vatandaşımızın bu ilkel ve çağ dışı ula-
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şıfn §feklinden kurtarılmasının düşünülüp düşünülme
diği? 

1975 programında her türlü ikâzlarımıza rağmen 
yer verilmemişse ek bir programın yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediği? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanı- 21 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 210 

Konu : Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın 
yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/735-2990/24012 sa

yılı yazınız. 
Urfa iline bağlı bazı ilçelerin yol durumlarına iliş

kin Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Toprak Reformunun uygulandığı Urfa ili içinde
ki il yolları, reform esprisi içinde Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı tarafından ele alınmış ve bu 
konuda adıgeçen Müsteşarlık ile Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz arasında 17 . 7 . 1974 tarih, 74/18-Y 
No. lu ve 158 500 000 TL. malî porteyi kapsayan bir 
protokol tanzim edilmiştir. 

a) Urfa - Bozova yolu 39 km. uzunluktadır. Bu
nun 11 kilometresi Urfa - Diyarbakır Devlet yolu
nun bir parçasını teşkil etmektedir. Ayrımdan itibaren 
28 km. lik il yolu inşa halindedir. Alt temel dahil, alt 
yapının tamamen yapılması 15 640 milyon liraya iha
le edilmiştir. Temel malzemesi ve asfalt kaplama için 
ayrıca 8 milyon liraya ihtiyaç vardır. Bu bedel Müste
şarlıktan istenmiş ve Müsteşarlık isteği yerinde göre
rek konuyu Djevlet Planlama Teşkilâtına götürmüştür. 
Para alındığında, yol asfalt olarak ,1977 yılında tamam
lanmış olacaktır. 

b) Birecik - Halfeti yolu 37 km. uzunluktadır ve 
yolun asfalt sathi kaplamalı olarak yapımı için 50,6 
milyon liraya ihtiyaç vardır. Yukarda sözü geçen Pro
tokol yapıldığında bu yol Devlet Yolları Ağında bu
lunmaktaydı. Adı geçen yol 29 . 4 . 1975 tarihinde il 
Yolları Ağına alındığından, idaremizce bu yolun ya
pımı da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına 
teklif edilmiş, ancak tasvip görmemiştir. 

Söz konusu yol 1976 yılı program teklifimizde 
bulunmamaktadır. Bütçe imkânları çerçevesinde iler
deki yıllarda programa alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, haşhaş üre
ticilerine izin belgesi verilmemesi nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/736) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
3 . 9 . 1975 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

Soru : 
Milyonlarca köylü vatandaşımız için tek geçim 

kaynağı olan haşhaş ekiminin dış baskılar karşısında 
tekrar yasaklandığı iddia edilmektedir. Haşhaş eki
mi ile ilgili 1470 sayılı yasaya göre haşhaş ekilecek ve 
ham afyon üretilecek yerler, her yıl 1 Temmuz tari
hine kadar resmi gazetede ilân olunması gerekir. Ay
rıca, Yasanın 18 nci maddesine göre böyle bir kararın 
alınmaması halinde önceki kararname hükümlerinin, 
yani Ecevit Hükümeti zamanında 1974 - 1975 ekim 
sezonunda Afyon, Konya, Burdur, İsparta, Uşak ve 
Kütahya'da toplam 200 bin dekarlık alanda haşhaş 
ekimi yapılması gerekmektedir. Durum bu iken, haşhaş 
ekiminin izin belgesi her yıl 1 Temmuz - 30 Eylül ta
rihleri arasında mahallî T. M. O'ne izin belgesi almak 
için başvurmaları ve izin belgesi almaları gerekirken, 
şu ana kadar başvuran hiçbir haşhaş ekimi üreticisine 
izin belgesi verilmediği gibi, bunlarla ilgili bir hü
kümet kararnamesi de çıkmamıştır. 

Özgür, bağımsız, haysiyetli bir dış politika ile, bü
tün dünyaya saygınlığını kabul ettiren Ecevit Hüküme1 

ti politikasının tam aksine olarak Kıbrıs ve haşhaş 
ekimi konusunda dış emperyalist güçlere teslimiyet 
bayrağı çeken ülkemizi tekrar uyduluğa iten bir po
litika ile memleket idare edilmektedir. 

1. — Geçimini haşhaş ekimine bağlamış milyon
larca emekçi köylü vatandaşımıza şu ana kadar izin 
belgesinin verilmeyişinin nedenleri? 

2. — Haşhaş ekimi ile ilgili hükümet kararname
sinin neden yapılmadığı? 

3. — Yasaklanmanın doğru olup olmadığı? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 20 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 62 
Konu : Celâl Paydaş'ın yazılı soru öner

gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Başbakanlığa muhatap 7 . 1 . 1976 gün Ka

nunlar Müdürlüğü 7/726-2991-24013 sayılı yazı. 
Urfa Milletvekili Sayın Celâl Paydaş tarafından; 

haşhaş ekim sahasına ilişkin olarak; Sayın Başbakana 
yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması ten
sip olunan yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 

1) 1975/1976 ekim döneminde, ülkemizde haşhaş 
ekiminin yeniden yasaklanması bahse konu değildir. 
Ancak 1 Temmuz 1974 tarihli 7/8522 sayılı Karama^ 
me ile haşhaş ekimine müsaade edilen Afyon, Burdur, 
Denizli, İsparta, Kütahya, Uşak illerinin tamamı ile 
Konya ilinin Akşehir, Beyşehir, Doğanhisar ve Ilgın 
ilçelerinde 1975/1976 tarım yılında da haşhaş ekimi
ne devam edilmektedir. 

2) Yeni bir Kararname çıkarılamadığı için 7/8522 
sayılı Kararname aynen yürürlüktedir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

5. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu -
Seben ilçesindeki suni tohumlamaya ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı. (7/743) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
•sağlanmasına müsaadenizi saygılarımla arz ederim. 

8 . 9 . 1975 
Bolu Milletvekili 

Abdi, Özkök 

Soru : 
1. Bolu - Seben ilçesinde yapılan sunî tohumlama

da sığırların % 70 nin kısır-kaldığından yakınılmakta-
dır. Sunî tohumlama bölgesi olarak ele alınan bu böl
gede yerli damızlık boğalarda teşkilatça denendiğin-
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den çok önemli sorumluluk taşıyan bu kısır kalmanın 
önüne nasıl ve ne zaman geçilecektir? Kısır kalmanın 
sebepleri nedir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 19 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 12 
Konu : Sayın Abdi Özkök'ün soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/743-3002/24106 sayılı yazı. 
Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök tarafından; 

Bolu - Seben ilçesindeki sun'î tohumlamaya ilişkin 
olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazıh soru önergesi 
cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Bolu. Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün; Seben 
ilçesindeki sun'î tohumlamaya ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı. 

1. Bolu ilinde 1957 yılından beıi, memleketimi
zin en başarılı sun'î tohumlama tatbikatı yapıldığı 
ilişik cetvellerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 

2. Seben yetiştiricilerinin İsrarlı talepleri üzerine 
üç yıldan beri bu ilçede de uygulamaya başlanmıştır. 

1973 yılında 391 baş inek tohumlanıp % 62,14 
doğum elde edilmiş, 1974 yılında ise tohumlanan 
inek sayısı 627 başa yükselmiş ve % 59,64 netice alın
mış, 1975'te de tohumlanan inek sayısı 700 başı bul
muştur. 

3. 6893 sayılı Kanunun 634 sayılı talimatnamesi
ne göre % 55'in üzerinde doğum temin edilen tat
bikat başarılı olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle, Seben'de kısırlık söz konusu olmayıp, 
başarılı bir tatbikat mevcuttur. 

4. Bolu ilinde uygulanan sun'î tohumlama tat
bikatı neticesinde, yetiştiriciye 114,946 baş erkek ve 
dişi islâh edilmiş Holstein ve Montöfon moteryal in
tikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
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Bolu merkez ve ilçelerinde yapılan sığır sun'î 
tohumlama tatbikatı ve alınan neticeler 

(Yıllar üzerinden) 

Yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1973 
1974 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

İstasyonun adı 

Bolu 

Seben 

Yığılca 

Tohumlanan Doğuran 
inek 

796 
1 238 
1 463 
2 494 
1 684 
1 740 
2 102 
3 476 
3 215 
3 171 
3 739 
3 809 
4 750 
4 600 
4 500 
3 764 
3 112 
3 687 

53 340 

391 
627 

1 018 

517 
648 
381 
453 
484 
363 
255 

inek 

__ 
— 

1 092 
1 758 
1 192 
1 256 
1 539 
2 610 
2 511 
2 368 

*2 705 
2 354 
3 618 
3 461 
3 022 
2 594 
2 189 
2 507 

36 776 

243 
374 

617 

267 
320 
262 
414 
250 
243 
158 

Doğum 
% 

72.11 
76.79 
74.64 
70.48 
70.78 
72.18 
73.21 
75.08 
78.15 
74.67 
76.62 
72.95 
76.16 
75.23 
67.15 
68.38 
70.34 
67.99 

62.14 
59.64 

60.60 

51.64 
49.38 
68.76 
74.86 
51.65 
66.94 
61.96 

Doğan 
Erkek 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

— 
492 
540 
906 
587 
631 
790 
297 
244 
153 
385 
234 
697 
632 
600 
212 
049 
211 

600 

112 
200 

312 

134 
140 
110 
236 
137 
134 
91 

yavrular 
Dişi 

— 
466 
552 
852 
605 
625 
749 

1 313 
1 267 
1 215 
1 480 
1 545 
1 921 
1 829 
1 422 
1 382 
1 140 
1 296 

19 659 

131 
175 

306 

133 
180 
152 
178 
113 
109 
67 

3 101 914 982 932 
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Tohumlanan Doğuran Doğum Doğan yavrular 
Yılı İstasyonun adı inek inek % Erkek Dişi 

1953 Düzce 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
.1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1966 Göynük 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 570 
2 736 
2 941 
3 675 
1 585 
2 038 
1 860 
2 012 
2 030 
2 040 
2 448 
3 574 
3 801 
3 850 
4 722 
5 000 
4 600 
4 429 
3 970 
3 194 
3 055 
2 800 

67 930 

397 
956 
834 
961 
878 

1 050 
925 
724 
849 

1 
1 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
488 
499 
575 
552 
739 

2 502 
2 
2 
3 
3 
2 

779 
765 
234 
203 
982 

2 973 
2 756 
2 054 
1 985 
2 037 

37 123 

266 
505 
647 
726 
682 
820 
748 
563 
629 

85.80 
87.30 
87.90 
81.60 
77.77. 
82.18 
80.00 
74.50 
77.09 
76.06 
71.03 
70.00 
73.11 
71.81 
68.48 
64.06 
64.82 
67.12 
69.42 
64.30 
64.97 
72.75 

67.00 
76.98 
77.57 
75.54 
77.67 
78.09 
80.86 
77.76 
74.08 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

21 

— 
216 
155 
— 
— 
823 
733 • 
735 
783 
782 
865 
240 
329 
338 
625 
489 
460 
402 
387 
951 
991 
030 

334 

155 
242 
313 
342 
308 
399 
368 
281 
295 

-— 
971 

1 181 
— 
— 
852 
755 
764 
782 
770 
874 

1 261 
1 420 
1 092 
1 609 
1 714 
1 522 
1 571 
1 369 
1 103 
994 

1 007 

21 611 

111 
263 
334 
384 
374 
421 
380 
282 
334 

7 574 5 586 2 703 2 883 
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Tohumlanan 
Yılı İstasyonun adı inek 

1968 Mengen 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1957 Gerede 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1960 Mudilim 
1961 
1962 • 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967-
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

930 
1 668 
1 560 
1 267 
1 050 
900 

1 030 

8 405 

596 
426 
544 
674 
461 
462 
562 
886 
687 
563 
925 
645 
745 

1 330 
924 
720 
511 
620 

12 281 

ı 97 
1 316 
1 302 
1 082 
228 
845 
943 
942 

1 149 
1 388 
l 283 
961 
480 
984 
898 

Doğuran 
inek 

688 
1 180 
1 079 
809 
692 
626 
718 

5 792 
— 
— 
— 
374 
266 
263 
279 
616 
438 
412 

, 659 
493 
387 
604 
481 
396 
321 
372 

6 361 

68 
935 
967 
816 
174 
580 
720 
720 
828 
9C0 
845 
691 
368 
730 
651 

Doğum 
% 

73.97 
70.74 
69.16 
63.85 
65.90 
69.55 
69.70 

43.62 
41.54 
41.17 
55.48 
57.70 
56.92 
49.64 
69.52 
67.75 
73.17 
71.24 
76.43 
51.94. 
45.41 
52.05 
55.00 
62.81 
60.00 

70.10 
71.04 
74.27 
75.41 
76.31 
68.63 
76.35 
76.43 
72.06 
64.84 
65.86 
71.90 
76.66 
74.18 
72.49 

Doğan ı 
Erkek 

356 
581 
563 
418 
352 
300 
349 

2 919 
— 
101 
133 
209 
141 
139 
140 
319-
215 
204 
335 
285 
197 
335 
311 
210 
157-
172 

3 602 

31 
451 
461 
404 
90 

,298 
341 
350 
373 
452 
411 
345 
187 
370 
323 

yavrular 
Dişi 

332 
599 
516 
391 
340 
326 
369 

2 873 
— 
76 
91 
165 
125 
124 
139 
297 
223 
208 
324 
208 
190 
269 
170 
186 
164 
200 

3 153 

37 
484 
506 
412 
84 
282 
379 
370 
455 
448 
434 
346 
181 
360 
328 

13 898 9 993 4 887 5 106 
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Tohumlanan Doğuran 
Yılı İstasyonun adı inek inek 

Doğum Doğan yavrular 
% Erkek Dişi 

1959 Akçakoca 195 
1960 
1961 
1962 
1963 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

180 
102 
62 
90 
411 
384 
447 
518 
462 
526 
420 
323 
374 

4 494 

172 041 

— 
125 
69 
44 
54 
230 
267 
315 
342 
328 
361 
270 
208 
227 

2 890 

107 052 

65.12 
69.49 
67.64 
70.96 
60.00 
68.12 
69.53 
70.46 
66.02 
70.99 
68.63 
64.28 
64.39 
60.69 

62.22 

74 
59 
29 
21 
36 
146 
148 
163 
166 
146 
189 
155 
122 
121 

1 573 

56 975 

53 
66 
40 
23 
18 
134 
119 
152 
176 
182 
172 
115 
86 
106 

1 442 

57 971 

6. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Eski
şehir - Seyitgazi yolunun yapımına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Fchim Adak'm yazılı cevabı. 
(7/790) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

4 . 1 1 . 1975 
Niyazi Onal 

Eskişehir Milletvekili 
Soru : 74E01-1350 proje numaralı Eskişehir - Se

yitgazi yolunun yapımına 1974 yılında başlanmış ve 
1975 yılı programına 3 000 000 TL.'sı ayrılmış bu
lunmasına rağmen bugüne kadar 1975 yılı içinde bu 
yolda herhangi bir çalışma yapılmamasının sebebi 
nedir? 

Seyitgazi'nin Kırka bucağında çıkarılan Bor cev
herinin taşınması bakımından dahi büyük önem taşı
yan bu yolun programda öngörüldüğü şekilde 1976 
yılında tamamlanması mümkün olacak mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 19 . 1 . 1976 
Sayı : 178 

Konu : Eskişehir Milletvekili Niyazi 
Onal'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/790-3107/25409 sa

yılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Eskişehir -

Seyitgazi yolunun yapımına ilişkin verdiği yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Eskişehir - Seyitgazi yolu, 42 km. uzunluğunda, 
düşük standartlı, stabilize kaplamalı ve kış yaz geçit 
veren bir yoldur. 

Adı geçen bu yol, il yolları yapım ve onarım 
programına alınmış olup, 1975 ödeneği 3 000 000 li
radır. Ancak, etüt - proje çalışmaları, bölge etüt ekip
leri sayısmın sınırlı ve öncelik arz eden etüt işlerinin 
çokluğu nedeniyle bitirilemediği için, 1975 yılında 
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inşaata başlanamamıştır, işin program gereğince 1977 
yılında bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon ilinin Of - îyidere - Kayabaşı köy yoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in yazılı 
cevabı. (7/798) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygı
larımla. 6 . 11 . 1975 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

1. — Trabzon ilinin Of - îyidere - Kayabaşı yo
lunun sağ sahilinde Of ilçesine bağlı ondört köyü il
gilendiren 23 Km. uzunluğundaki köy yolunun 10-12 
bin nüfusu ilgilendirmektedir. 

Bu yolun ispir yoluna Karayolları Şebekesine alı
narak 1976 programında düşünülmekte midir? 

2. — Düşünülüp düşünülmediğinin sebeplerinin 
yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 19 . 1 . 1976 
Sayı : 176 

Konu : Trabzon Milletvekili Ah
met Şener'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/798-3118/25524 sa

yılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in Of,- îyide

re - Kayabaşı köy yoluna ilişkin yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

(Of - îyidere) - Kayabaşı yolunun Karayolları 
ağına alınmasına çalışılmaktadır. 

Adı geçen yolun, henüz ağda bulunmadığından, 
1976 yatırım programına alınması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

8. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray' 
in, Federal Almanya'nın Köln kentinde Türk Evi 
adındaki kuruma ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yazdı cevabı. (7/808) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı yanıtlanmasına aracılığınızı saygı ile dilerim. 
istanbul Milletvekili 

H. Basri Akkiray 

1. — Federal Almanya'nın Köln kentinde «Türk 
evi» adı ile bir kurum oluşturulmuş mudur? Bu ev 
için kaç para harcanmıştır? 

2. — Bu yer hangi tarihte hizmete hazır hale ge
tirilmiştir ve müdür olarak atanan kişiye hangi ta
rihten beri kaç lira maaş ödenmektedir? 

3. — Hizmete hazır hale getirilmiş ise bugüne ka
dar neden açılmamıştır. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 19 . 1 . 1976 

ESGM (YU-VA)Gn. M. 
Sayı : 162.652-YUVA/9 

Konu : F. Almanya'nın Köln şeh
rindeki Türkevi hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesi ile alınan 

29 . 12 . 1975 tarihli ve 7/808-3131/25563 sayılı ya
zıları. 

istanbul Milletvekili Sayın Hasan Basri Akkiray 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, Federal Alman
ya'nın Köln şehrindeki Türkevi hakkındaki yazılı 
önergenin cevabı, ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini yüksek müsaadelerine saygı ile arz ede
rim. 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

SUALLER : 
1. Federal Almanya'nın Köln kentinde «Türke

vi» adı'ile bir kuruluş oluşturulmuş mudur? Bu ev 
için kaç para harcanmıştır? 

2. Bu yer hangi tarihte hizmete hazır hale geti
rilmiştir ve müdür olarak atanan kişiye hangi tarih
ten beri kaç lira maaş ödenmektedir? 

3. Hizmete hazır hale getirilmiş ise bugüne ka
dar neden açılmamıştır? 

CEVAPLAR : 
1. 1 Aralık 1974 tarihli ve 15079 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan «Türkevleri Genel Yönetmeli
ği» hükümleri çerçevesinde, «Türkevleri» açılması 
yolundaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Türkevleri, yurttaşlarımızın sayısının önemli ra
kamlara vardığı bazı yabancı memleketlerde yurttaş-
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larımızın toplu halde bulundukları şehirlerde açıla
caktır. 

Federal Almanya'nın Köln şehrinde, bu gaye ile 
kiralanmış lüzumlu tadilât ile hizmete hazır hale ge
tirilmiş, ancak resmî açılışı henüz yapılmamış bir 
Türkevi kuruluşu mevcuttur. 

Bu kuruluş için, binanın kiralandığı 1 §ubat 1975 
tarihinden 31 Aralık 1975 tarihine kadar yapılan 
masraflar aşağıda maruzdur: Mer'i usule göre kuru

luşun masrafları üç aylık devreler itibariyle bildiril
diğinden ve 1 Ekim 1975-31 Aralık 1975 dev
resine ait sarf evrakı henüz alınmadığından mâruz 
masraf rakamları ile nihaî masraf rakamları arasın
da belki 3 000 TL. geçmeyecek cüz'i bir fark bulu
nabilecektir. 

Köln Türkevi için 1 Şubat 1975 - 31 Aralık 1975 
devresinde yapılan masraflar : 

DM. TL. 

a) Kira (Bir yıllık, 1 Şubat 1975 tarihinden itibaren) 
b) Yatırım mahiyetinde tadilât, tesisat ve malzeme masrafları 
c) Personel masrafları (Bir yönetici, bir kavas) 
d) Sair idare masrafları 

78 303,00 
55 692,00 
16 000,00 
26 507,71 

469 818,00 
334 152,00 
96 000,00 

159 046,26 

Genel yekûn 

2. Kolonya Türkevinin önemli mahiyetteki tadi
lât ve tesisatı Temmuz 1975 başlarında ikmal edilmiş
tir. Bilâhara tamamlanan bazı noksanları dışında bi
nanın, Temmuz 1975 başlarında hizmete hazır duru
ma geldiği söylenebilir. 

Köln Türkevine Temmuz 1975 ortasında, muvak
kat vazife ile bir yönetici tayin edilmiştir. İşbu yö
neticiye 16 Temmuz 1975 tarihinden beri günde 
300,00 TL. yevmiye ödenmektedir. 

3. Açılışı resmen yapılmamış olmakla beraber 
Köln Türkevi, şehirdeki yurttaşların toplantı mahal
lî olarak fiilen kullanılmaktadır. Binnetice anılan ku
ruluşun halen hizmet gördüğünü ifadede fayda ola
caktır. 

Köln Türkevinin resmen açılışında vukua gelen 
5 - 6 aylık gecikmeye, Türkevlerine atanacak perso
nelin, ezcümle yöneticilerle yönetici yardımcılarının 
atama usullerini ve statülerini tespit yolundaki çalış
maların, bidayette tahmin edilenden fazla vakit al
ması esas amil olmuştur. Önümüzdeki haftalarda bu 
çalışmaların ikmali ve Köln Türkevinin resmen açıl
ması mümkün olacaktır. 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Sandıklı ilçesinin Davut ve Kır
ka köylerinin içmesuyuna ilişkin sorusu ve Köy iş
leri Bakanı Vefa Poyrazın yazdı cevabı. (7/830) 

176 502,71 1 059 016,26 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygiyle arz ederim. 
14 . 11 . 1975 

A. Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Afyon ili Sandıklı ilçesinin Davul Köyü ile Kır
ka köylerinin içmesuyuna hangi yıl kavuşturulacak
tır? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 20 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Tetkik ve Plan. Koord. 

Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/04-54-000559 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sek. 29 . 12 . 1975 gün ve Kanun. 

Müd. 7/830-3164/25732 sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 

tarafından, ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımı
za intfkal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi in
celenmiş olup, istenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederm. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun yazılı soru önergesi cevapları. 
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1. Afyon • Sandıklı ilçesine bağlı Davul ve Kır
ka Köyleri içmesuyu inşaatlarına ait istikşafi etüt ra
porları 1975 yılı içinde ikmal edilmiş ve bu köyler 
«Emirhisar» adiyle teşkil edilen grupa dahil edile
cek 1976 yılı inşat programına alınmak üzere not alın
mıştır. 

2. İmkânlar elverdiği takdirde, adı geçen köy
ler 1976 yılı içinde içnıesuyuna kavuşturulacaktır. 

10. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu' 
Yum, Eskişehir'in, Muttalip ve Dağlar Caddesinde de
miryolu geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarına 
ilişkin Başbakan ve Ulaştırma Bakanlarından sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ceva
bı. (7/864) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ulaştırma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. Saygılarımla. 

23 . 11 . 1975 
Murat Kayhaoğlu 

Eskişehir Milletvekili 

Eskişehir Muttalip ve Bağlar caddesindeki de
miryolu geçitlerinde sık sı:k meydana gelen trafik ka
zaları ölüm saçmaktadır. 

Ölüm saçan bu geçitler Eskişehir kamuoyunun en 
aktüel konusu ve korkulu rüyasıdır. 

Bu geçitlerde 1975 yılı içinde 14 - 15 trafik ka
zası olmuştur. Son 4 ay içinde 10 ölü 2 ağır yaralı ver
miştir. Eskişehir halkı. 

Bir hafta önce Muttalip geçidinde meydana gelen 
kazada 3 ölü 2 ağır yaralı vardır. 

Konu ciddidir ve ciddiyetini tüm ağırlığı ile sür
dürmektedir. 

Öğrendiğinize göre Valilik son kaza üzerine bir 
rapor hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına sunmuştur. 

Ne hazindir ki Ulaştırma Bakanlığı Valiliğe, İl 
bütçesinden 500 OT) TL. ayrılarak geçitlere bekçi ko
nulmasını önermiştir. 

Bu cevap üzerine İlin Valisi, geçitlerde alınacak 
tedbirlerin kendi sorumluluğunda olmadığım beyan 
etmiştir. 

Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarı ile Eskişehirli 
yurttaşlar, bu geçitlerde ölürken ağır yaralanırken, 
ocaklar sönerken, anneler, babalar, çocuklar korku
lu rüyalar görürken, can güvenliklerinden kuşku du
yarken, sorumlu hükümet bir vurdum duymazlığın ve 
umursamazlığın içindedir. Bu konuda ne bir tedbir 
alınmış, ne de bir girişim yapılmıştır. Şimdiye dek. 

Mahallî basında tüm açıklığı ile yaşayan vatanda
şın feryatlarına ve acılarına tercüman olarak soruyo
ruz. 

1. — Muttalip ve Bağlar demiryolu geçitlerinde 
öien ve ağır yaralanan yurttaşların can güvenliğinden 
kim sorumludur? 

2. — Sorumlu olanlar (varsa) kaçıncı ölüden son
ra bir tedbir almayı ve girişimde bulunmayı düşün
mektedirler? 

3. — Ulaştırma Bakanı 1975 yılında meydana ge
len bu kazalardan zamanında haberdar olmuş mudur? 
olmuşsa kazaları önleyici bir girişimde bulunmuş mu
dil? 

4. — M. C. Hükümeti döneminde, T\ C. Maliye
sinden, ihalelerle vergi iadeleri ile gümrük indirimleri 
ile yatırım indirimleri ile ve basma yansıyan bir sü
rü yolsuzluklarla kişilerin cebine milyonlar aktarılır
ken; 

Yurttaşın vergilerinden ve ulusal kaynaklardan 
oluşan T. C. Maliyesi ölen 10 yurttaşın ye ölmesi 
muhtemel 1C larca yurtdaşımızm can güvenliğini sağ
layacak bir ödenek ayıracak güçte değil midir? 

5. — Sorumluların gerekli tedbirleri almaması so
nucu, hayatlarını kaybeden ve yaralanan ve ocakları 
sönen ailelerin acılarını bir ölçüde dindirmeyi amaç
layan (tazminat v. b.) bir girişiminiz olacak mıdır? 

6. — Basına yansıdığı biçimde Eskişehir Valiliği 
Ulaştırma Bakanlığına bir rapor vermiş midir? Bar 
kanlık bu rapora yukarıda sözü edilen biçimde nü 
cevap vermiştir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 2 2 . 1 . 1 9 7 6 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

Kugnı : 0590-167-1600 
Konu : Sayın Murat Kahyaoğlu'nuh 
Eskişehir'deki hemzemin geçitlerin
de meydana gelen trafik kazalarına 
ilişkin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/854-3252/26042 sa

yılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kahyaoğlu'nun 

Eskişehir'in Muttalip, Bağlar ve Sakarya caddelerin-
deki demiryolu hemzemin geçitlerinde meydana gelen 
trafik kazalarıyle ilgili olarak Millet Meclisi Başkan
lığına verdiği 23 . 11 . 1975 tarihli soru önergesi do-
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layısıyle hazırlanan cevap notundan iki nüsha ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kahyaoğiu'nun 
Eskişehir'deki hemzemin geçitlerde meydana gelen 
trafik kazaları konusundaki yazılı soru önergesi 

hakkında cevabi not 

1. Muttalip ve Bağlar caddelerindeki hemzemin 
geçitlerde trafik kazalarının meydana gelmemesi için 
ışıklı flaşer ve canlı ikazlı sistem mevcuttur. Geçide 
yaklaşan herhangi bir tren Ankara'dan 1180 m den, 
Eskişehir'den 1363 m den itibaren flaşer, karayoluna 
kırmızı ışık yakıp söndürmek suretiyle işaret verdiği 
gibi ayrıca ikaz çanı da çalmaktadır. 

2. Kanunî mevzuat ve imkânların elverdiği öl
çüde gerekli olan tedbirler alınmıştır. 

3. Kazaların tamamen önlenmesi için bu kesim
lerde alt veya üst geçit yapılması zorunluluğu vardır. 
Alt geçitin çok pahalıya mal olacağı cihetle üst geçit 
köprüsünün inşası, bağlantı yolları ve kamulaştırma 
işleri ile beraber takriben 12 000 000 TL. bir meblağı 
gerektirir. 

Demiryolu inşaatının tamamlanmasından sonraki 
gelişmeler dolayısiyle ihtiyaç duyulan bu tür geçit
lerin inşası mahallî belediyeler veya ilgili kuruluşlar 
tarafından yaptırılmaktadır. 

4. Her yıl yayınlanan program kararnamelerinde 
«programa ek projeler listesinde yer almayan her
hangi bir proje için harcama yapılamaz, proje öde
nekleri başka amaçlar için kullanılmaz» hükmü yer 
almış olup sözü edilen geçit inşası, TCDD. İşletmesi 
Genel Müdürlüğü yatırım programında yer almadı
ğından bu iş için harcama yapılması mümkün görül
memektedir. 

Ancak, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gere
ğince Bakanlar Kurulu kararının istihsali ve Devlet 
Pianlama Teşkilâtınca, TCDD. İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün yatırım programına alınması veya ilgili 
belediye veyahut da ilgili kuruluşlarca yatırım prog
ramına alınıp TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
sipariş verilmesi halinde adı geçen Genel Müdürlükçe 
yapılabilir. 
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5. İlgililer mevzuatları icabı olan'gerekli tedbir
leri aldıklarından tazminat verilmesi söz konusu edi
lemez. 

6. Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu geçitlere bek
çi konulmasını önermiştir. Bakanlığın, Eskişehir Va
liliğine gönderdiği 20 . 11 . 1975 gün ve 510/5380 -
2717 sayılı yazısında, halen geçitlerde çalışan yanar -
söner ışıklı ve canlı uyarma sistemin, yolun yarısını 
kapatan otomatik bariyerli sistemle değiştirilmesi ha
linde takriben 500 000 TL. civarında olacağı tahmin 
edilen masrafın, Maliye Bakanlığının 14 . 4 . 1966 
gün ve 52894/17132 sayılı genelgesi uyarınca ilgili 
belediye veya Karayolları Genel Müdürlüğünce kar
şılanmasının gerekeceği bildirilmiştir. 

11. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Flortoğ-
lunun Gaziantep - Kilis ilçesi Ispanak Jandarma Ka
rakol Komutanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Âsiltürk'ün yazılı cevabı. (7/874) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. 

25 . 11 .1975 
Gaziantep Milletvekili 

ibrahim Hortoğlu 

1. Gaziantep'in Kilis ilçesi Musabeyli nahiyesi 
Fericek köyünden Şiho Demir gece saat 24.00 sıra
larında Ispanak Karakol Komutanı Başçavuş Rifat 
Şahin ve emrindeki jandarmalar tarafından evin
den alınarak hunharca dövülmüştür. Bu durum in
san haysiyetine hak ve hürriyetlere hukuk devletine 
aykırı bir davranıştır. Çeşitli işkenceler yapılarak 
Jeep arkasına bağlanarak yerlerde sürüklenmiş olan 
Şiho Demir ayrıca falakaya yatırılarak öldü diye dağ 
başında terk edilmiştir. 

2. Gaziantep Kilis ilçesi Ispanak Jandarma Ka
rakol Komutanının kanunsuz haraketleri ilçe halkı 
tarafından nefretle karşılanmıştır. 19 Kasım vs 
20 Kas;m Perşembe günü başlayan bu olaydan sonra 
ilçe hal'-::n:n galeyan içinde olduğu aldığım haberden 
anlaşılmaktadır. Kanunsuz, tamamen keyfî bu olayı 
meydana getiren Jandarma Çavuşu Rifat Şahin ve 
emrindeki jandarmalar hakkında hukuk devletine 
yakışır bir şekilde tahkikat yapmayı düşünüp düşün
mediğinizi, sonucun ne olduğunu, açıklar misiniz? 

73 — 



M. Meclisi B : 42 11 . 1 . 1976 O : 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 2 . 1 , 1976 
Jandarma Genel 
Komutanlığı 

t S T H : 7503 - 1 - 76/ 
Em. ve Asyş. Ş. I. Ks. 

Konu : Gaziantep Milletvekili İb
rahim Hortoğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 29 Aralık 1975 

gün ve 7/874/3272/26132 sayılı yazısı. 
Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim Hortoğlu 

tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. — Mahallinden alınan bilgilere ?öre; 19 Kasım 
1975 günü, Kilis ilçesi Gelenözü köyünden İsmail Yıl-
dız'ın, aynı köyden Akif Doğan, Ahmet Aydoğan ve 
Hacı Aydoğan tarafından öldürülmüş olduğu, sanık
ların Ahmet Aydoğan'ın bacanağı olan Feı'icek kö
yünden Şıho Demir'in evinde saklandığının ihbar edil
mesi üzerine, Polateli (Ispanak) Bucak J. Takım Ko
mutan Vekili J. Astsubay Çavuş Rıfat Şahin'in köye 
gelerek arama yaptığı ve firarilerin bulunmadığı, sak
lanma ihtimalleri olan yerlerin tespiti için Şıho De
mir'in müfreze tarafından refafcata alındığı ve erte
si gün serbest bırakıldığı, Şıho Demir'in Kilis C. Sav
cılığına müracaatla J. Astsubay Çavuş Rıfat Şahin ta
rafından dövüldüğünü şikâyet ettiği ve 20 Kasım 
1975 günü Hükümet Tabipliğinden (5 günde iyile
şir, iş ve gücüne mani olmaz) şeklinde muvakkat ra
por aldığı, 27 Kasım 1975 tarihinde de aynı tabip
likten (5 gün iş ve gücüne mani olur, 15 günde iyile
şir) şeklinde kati rapor aldığı ve şikâyet üzerine Kilis 
C. Savcılığı tarafından J. Astsubay Çavuş Rıfat Şa
hin hakkında adli tahkikatın yapılmakta olduğu. 

2. — Adı geçen'in Bakanlığımıza da yaptığı müra
caat üzerine konu hakkında ayrıca idarî tahkikat açıl
mış olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltür'k 

İçişleri Bakanı 

12. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Meyak kesintilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/881) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Yılmaz 

Ergenekon tarafından yazılı olarak cevaplandırması 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 26 . 11 . 1975 
Gaziantep Milletvekili 

Mustafa Güneş 

1. — 30 . 11 . 197Gı tarihinde yürürlüğe giren 657 
sayılı Devlet Personel Yasasının 193 e ve ek keçici 2Gf 
ncl maddeleriyle, ek bir sosyal güvenlik kurulu kurul
ması ve bunun içinde memurların aylıklarından yüzde 
beş kesinti yapılması hükümleri getirilmiştir. Bu hü
kümlere göre Meyak'ın en geç bir yıl içinde kurul
ması gerekiyordu. Bu yasa çıkarılamadı. 5 yıl geçmesi
ne rağmen Meyak ortada yok, ama kesintiler devam 
ediyor. 

a) Sizce bu yasa geçerliliğini kaybetmemiş mi
dir? 

b) Kaybetmiş ise kesintiler hâlen neden devam 
ediyor? 

c) 1970 yılından bu yana Meyak için memur 
maaşlarından kesilen % 5 lerin toplam tutarı kaç mil
yon TL. sini bulmuştur? 

d) Kesintilerin bir kısmının özel kesimin kredi
lerinde kaynak olarak kullanıldığı, bir kısmının ise çe
şitli harcamalarda kullanıldığı şeklinde söylentiler var
dır, bunlar doğru mudur? 

e) Bakanlığınız Meyak kesintilerini memura ta
sarruf sağlaması yönünden ne gibi hizmetlerde kullan
mıştır. Veya kullanmaktadır? 

f) Kesintiler devlet memurlarının tasarrufu yönün
de çalıştırılmış ise, şimdiye kadar sağladığı kâr yüz
de kaç artmıştır? Kâr tutarı ne kadardır, gelirlerden 
devlet memurlarını yaralandırmayı düşünüyor musu
nuz? 

g) Emekli olan memurlara Meyak için kesilen 
paraları kârsız da olsa iade edilirken çıkarılmış veya 
istifa etmiş memurların kesintileri hak sahiplerine ia
de edilmemektedir. Bu konu sizin için adil bir davra
nış mıdır? Aksi takdirde onlarda mağduriyetlerini göz-
önüne alarak iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

h) Devlet memurları yasasının 193 e ek 20 nci 
maddesi 5 yıl geçmesine rağmen gereği yerine getirile-
mediğine göre kanunun bu hükmü geçerliliğini kaybet
miştir, görüşü hâkim durumdadır. Bu duruma göre 
197Q yılından bu yana Meyak için kesilen meblâğı hak 
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sahibi olan devlet memurlarına iade etmeyi düşünü
yor musunuz? Sizce bu davranış yerinde olmaz mı? 

ı) Bakanlığımızın Meyak'ın bundan sonraki geli-
ş!imi için genel görüşü ve yasal düşünceleri hangi yön
lerde ne gibi davranışlar içine girmeyi amaçlamaktadır? 

j) Meyak kesintileri hangi kuruluş ve yatırımlarda 
ne gibi amaçlara kullanıldı, ayrıca özel sektöre kredi 
olaraik verildi mi, Meyak kanunu çıktığı gün, şimdiye 
kadar bu amaçla kesilen paramn toplamını sermaye 
olarak bu kuruluşa hemen verebilecek misiniz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 20.1.1976 

ÖKA : 310000/4261 
Konu : Gaziantep Milletvekili Sa
yın Mustafa Güneş'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/881, 3283/26199 

sayılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden Gaziantep 

Milletvekili Sayın Mustafa Güneş'in Devlet memur
larından kesilen yüzde beş nispetinde MEYAK ke
seneklerine dair 26 . 11 . 1975 tarihli önergesinde; 

1. — 30 . 11 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 
657 sayılı Devlet Personel Yasasının 193'e ek geçici 
20 nci maddeleriyle, ek bir sosyal güvenlik kurulu 
kurulması ve bunun içinde memurların aylıklarından 
yüzde beş kesinti yapılması hükümleri getirilmişti. Bu 
hükümlere göre MEYAK'ın en geç bir yıl içinde ku
rulması gerekiyordu. Bu yasa çıkarılamadı. 5 yıl geç
mesine rağmen MEYAK ortada yok, ama kesintiler 
devam ediyor. 

a) Sizce bu yasa geçerliliğini kaybetmemiş mi
dir? 

b) Kaybetmiş ise kesintiler halen neden devam 
ediyor? 

c) 1970 yılından bu yana MEYAK için memur 
maaşlarından kesilen % 5'lerin toplam tutarı kaç 
milyar TL. sini bulmuştur? 

d) Kesintilerin bir kısmının özel kesimin kredi
lerinde kaynak olarak kullanıldığı, bir kısmının ise 
çeşitli harcamalarda kullanıldığı şeklinde söylentiler 
vardır, bunlar doğru mudur? 

e) Bakanlığınız MEYAK kesintilerini memura 
tasarruf sağlanması yönünde ne gibi hizmetlerde kul
lanmıştır, veya kullanmaktadır? 

f) Kesintiler Devlet memurlarının tasarrufu yö
nünden çalıştırılmış ise, şimdiye kadar sağladığı kâr 

yüzde kaç artmıştır? Kâr tutarı ne kadardır, gelirler
den Devlet memurlarını yararlandırmayı düşünüyor 
musunuz? 

g) Emekli olan memurlara MEYAK için kesilen 
paraları kârsız da olsa iade edilirken çıkarılmış veya 
istifa etmiş memurların kesintileri hak sahiplerine 
iade edilmemektedir. Bu konu sizin için adil bir dav
ranış mıdır? Aksi takdirde onların da mağduriyetleri
ni gözönüne alarak iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

h) Devlet Memurları Yasasının 193'e ek 20 nci 
maddesi 5 yıl geçmesine rağmen gereği yerine getiri-
lemediğine göre kanunun bu hükmü geçerliliğini kay
betmiştir, görüşü hâkim durumdadır. Bu duruma gö
re 1970 yılından bu yana MEYAK için kesilen meb
lağı hak sahibi olan Devlet memurlarına iade etme
yi düşünüyor musunuz? Sizce bu davranış yerinde ol
maz mı? 

ı) Bakanlığınızın MEYAK'ın bundan sonraki ge
lişimi için genel görüşü ve yasal düşünceleri hangi 
yönlerde ne gibi davranışlar içine girmeyi amaçla
maktadır? 

j) MEYAK kesintileri hangi kuruluş ve yatırım
larda ne gibi amaçlara kullanıldı, ayrıca özel sektöre 
kredi olarak verildi mi, MEYAK kanunu çıktığı gün, 
şimdiye kadar bu amaçla kesilen paranın toplamını 
sermaye olarak bu kuruluşa hemen verebilecek mi
siniz? 

Soruları tevcih edilmekte ve bunların Bakanlığı
mızca cevaplandırılması istenilmektedir. 

Bu konudaki görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 190 ve ek geçici 20 nci maddeleriyle, ek bir 
sosyal güvenlik kurumu kurulması ve bunun için de 
memurların aylıklarından yüzde beş kesinti yapılması 
hükümleri getirilmiş ve bu hükümlere göre MEYAK' 
m en geç bir yıl içinde kurulması hükme bağlanmış
tır. 

Ancak, MEYAK'ın en geç bir yıl içinde çıkarıla
rak özel bir kanunla kurulamaması halinde memur
lardan kesilen yüzde beş keseneklerinin iade edilece
ğine dair kanunlarımızda herhangi bir hüküm yer 
almamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Yasama Organlarınca 15.5.1975 
tarihinde kabul edilip 1.3.1975 tarihinden itibaren 
geçerli sayılan 1897 sayılı Kanunun ek geçici 20 nci 
maddesinde de; 657 sayılı Kanunun değişik 190 nci 
maddesinde memur aylıklarından kesilmesi öngörü
len yüzde beş Memur Yardımlaşma Kurumu kese
neklerinin 1 . 3 . 1970 tarihi esas alınmak sureciyle 
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ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usule göre 
kesilmeye başlanacağı, bu keseneklerin özel kanunu 
çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak 
bir hesapta toplanacağı ve saymanlıkların her ayın 
keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar 
T. C. Merkez Bankasına yatırmak veya göndermek 
zorunda oldukları yeniden teyidedilerek hükme bağ
lanmıştır. 

b) Yüzde beş MEYAK keseneklerinin, yukarı
daki (a) fıkrasında açıklanan esaslar gereğince kesil
mesine devam olunması gerekmektedir. 

c) 1.3.1970 tarihinden, 31.12.1975 tarihine kadar 
devlet memurlarından kesilen !% 5 MEYAK kesenek
lerinin toplam miktarı; 3 280 422 643,63 TL. dır. 

d) Sözü edilen MEYAK hakkındaki özel kanun 
tasarısı Bakanlığrmızca hazırlanarak, ilgili kamu ku
rum ve kuruluşlarına, görüşleri alınmak için gönde
rilmiş ve alman görüşlere göre yeniden düzenleme 
yapılarak, Başbakanlığa sunulmak üzere hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle, memur aylıklarından kesilmek sure
tiyle biriken paraların Kanunda belirtilen yerlere ya
tırılması mümkün olmamaktadır. 

Buna mukabil, T. C. Merkez Bankasında faizsiz 
bir hesapta toplanmakta bulunan MEYAK kesenek
lerinin, bu kurumun faaliyete geçmesine kadar de
ğerlendirilmesini sağlamak ve böylece kurumun baş
langıç teknik faiz açığına düşmesini önlemek ama-
cıyle ve kurum faaliyete geçtikten sonra istek üzeri
ne derhal geri ödenmesi kaydıyle Devlet Yatırım 
Bankası tahvillerine veya Hazin t. bonolarına yatırıl
ması Bakanlar Kurulunun 21 . 4 . 1971 tarih ve 
7/2267 sayılı kararıyle kabul edilmiştir. Bu karara 
dayanılarak söz konusu keseneklerin bir kısmı Dev
let Yatırım Bankası tahvillerine, bir kısmı da Devlet 
tahvillerine yatırılmış bulunmaktadır. 

Buna göre, 31 . 12 . 1975 tarihi itibariyle durum 
aşağıdaki gibidir. 

TL. 

Toplam kesinti 
Alınmış toplam faiz 

MEYAK Fonları toplamı 
Hazine Bono ve tahville 
yatırılan 

ırine 

Devlet Yatırım Bankası tahvil
lerine yatırılan 
Emekli ve ölüm nedeniyle 
verilen 
Hesapta bulunan 

TOPLAM 

geri 

3 

3 

1 

1 

3 

280 422 643,63 
347 490 196,32 

627 912 839,95 

533 050 000,— 

702 986 319,81 

10 724 135,76 
381 152 384,38 

627 912 839,95 

e) Bu maddede sorulan sualin cevabı yukarıda
ki (d) fıkrasında açıklandığı gibidir. 

f) Fonda biriken kesintilerin toplam faiz tuta
rı 347 490 196,32 TL. olup, MEYAK özel Kanunu 
çıkıncaya kadar Devlet memurlarının faydalandırıl
ması mümkün değildir. 

g) Çıkarılmış veya istifa etmiş Devlet memurla
rının MEYAK kesintilerinin iade edilmemesi kanun 
gereğidir. Bu keseneklerin durumu çıkarılacak ME
YAK özel kanununun maddelerinde hükme bağlana
caktır. 

h) Bu sualin tevabi, yukarıdaki (a) fıkrasında 
verilmiştir. 

ı) Bu sualin cevabı, yukarıdaki (d) fıkrasının 
(1) nci bendinde açıklanmıştır. 
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j) Bu suâlin cevabı -yukarıdaki (d) fıkrasında 
açıklanmış bulunmaktadır. 

Durum bilgilerine sunulur. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlının, TEP 
Genel Başkanının tutuklanmasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu nun yazılı esvabı. 
(7/890) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygı
larımla. 29 . 11 . 1975 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. Partilerin iç çalışmaları, faaliyet
leri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Ka
patılmalarına ilişkin kovuşturmada bu mahkemece 
yürütülür. Bu kurallar yürürlükteki Anayasadan alın
mıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Anayasaya ay
kırı olduğu ise Anayasa Mahkemesince saptanmıştır. 
Yargılama usulüne ilişkin bir nedenle Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görevlerini sürdürmeleri hu
kuk devleti anlayışı ile bağdaşır bir biçimde değil
dir. Hele, Anayasa Mahkemesinin görevlerine ilişkin 
konularda yetki gaspı sonucu doğurması kuşkusunu 
taşıyan tasarrufları son günlerde olağan haline gel
miştir. 

Tep Genel Başkanının «parti ile ilgili ceza davası 
konusunda kovuşturma yapabileceği» nedenine da
yanılarak tutuklanmış olduğu basında yazılan haber
ler arasındadır. 

1. — Devlet Güvenlik Mahkemesince, bir siyasî 
parti olarak Tep hakkında kovuşturma açılmış mıdır? 

2. — Bir kovuşturma açılmış ise kapatılmasına 
neden olacak bir suçtan mıdır? 

3. — Tep Genel Merkezinde ve şubelerinde ara
ma - el koyma vesair gibi işlemler yapılmış mıdır? 

4. — Tep Genel Başkanının tutuklanma nedeni 
nedir? 

5. — Anayasa ve siyasal partiler yasasına, bir par
tinin kapatılması sonucu doğuracak tüm kovuştur
manın, C. Başsavcılığınca yapılması gerektiği halde, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin kovuşturma açması 
karşısında, ne gibi Anayasal tedbirler düşünüyorsu
nuz? 

-- T. C. •• 
Adalet Bakanlığı 20 . 1 I 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüjü 
Sayı : 2145 

Konu : Burdur Milletve
kili Ali Sanh'nın, soru 
önergesinin cevaplandı
rdığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 29 . 12 . 1975 gün ve 7/390-3298/26263 sayılı 
yazılarına : 

Burdur Milletvekili Sayın Sanh'nın, Türkiye 
Emekçi Partisi Genel Başkanının tutuklanması konu
sunda Bakanlığımıza - yöneltilmiş bulunduğu yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

İstanbul'da münteşir «Emekçi» isimli Derginin 
5 nci nüshasında yayınlanan «Türkiye Emekçi Partisi
nin Programı» sebebiyle, T. C. K. nun 141 ve 142 nci 
maddelerine giren fiilden dolayı, Genel Merkezi İs
tanbul'da bulunan bu partinin kurucu ve yöneticileri 
hakkında 1773 sayılı Kanunun 9/A. maddesi uyarın
ca îstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuri
yet Savcılığınca hazırlık soruşturmasına tevessül" 
olunduğu ve parti yöneticilerinin kimlik ve sorum
luluk derecelerinin tespiti zımnında, partiye ait ka
rar defterlerinin, Parti Genel Başkanı veya bir yetki
lisi tarafından Savcılığa tesliminin talep edildiği, Par
ti Genel Başkanı Mihri Belli ve diğer yöneticilerinin, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Cumhuriyet Sav
cılığının partileri hakkında soruşturma yetkisi bulun
madığından bahisle, bu talebin is'afından imtina et
tikleri, C. M. U. K. nun 86 nci maddesi gereğince 
sübut vasıtalarından olan söz konusu defterlerin zap
tı hakkında yetkili hâkimce verilen 14 . 11 . 1975 
günlü karara rağmen, ad» geçen partinin Genel Baş
kanı Mihri Belli defterlerin yedinde bulunduğunu 
ancak partisi hakkında soruşturma yapmaya Savcılı
ğın yetkili olmadığını ileri sürerek, defterleri verme
yeceğini ve defterlerin kendisi tarafından bilinen bir 
yerde saklandığını ifade ettiği, bu sebeple karar ge
reğinin yerine getinlemediği, C. M. U. K. nun 87 nci 
maddesi delaletiyle 63 ncü maddesi hükmüne tevfi
kan, sübut vasıtalarının tesliminden imtina eden Mih
ri Belli'nin, teslime değin ve 6 ayı geçmemek üzere 
tevkifine, yetkili hâkim tarafından karar verilip, ken
disinin bu- karar icabı 20 . 11 . 1975 günü yakalana
rak Cezaevine kapatıldığı ve tutuklama kararma va
ki itirazının da mahkemece incelenerek reddolundu-
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ğu, halen sürdürülmekte olan soruşturmanın, Türki' 
ye Emekçi Partisi hakkında olmayıp, cezai sorumlu
luğu gerektiren ve yasalara göre re'sen takibi müs-
telzim bulunan T. C. K. nun 141 ve 142 nci madde
lerinde yazılı fiilden dolayı bu partinin yöneticile
ri hakkında bulunduğu ve yapılan soruşturmanın 
partinin kapatılmasına müncer^ olup olmayacağının 
takdiri ile müteakip muamelelerin ifasının Siyasî 
Partiler Kanunu gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı
na ait bulunduğu ve nitekim keyfiyetin Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirilmesi üzerine, 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 4 ncü kısmındaki hüküm
ler açısından adı geçen parti hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılığınca da gerekli incelemeye tevessül olun
duğu ve sanık Mihri Belli'nin İstanbul Devlet Güven
lik Mahkemesi C. Savcılığının soruşturmaya yetkili 
olmadığı yolunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
na vaki müracaatının da; Siyasî Partiler Kanununun 
4 ncü kısım hükümlerine aykırı düşen eylemlerin 
aynı zamanda ceza kovuşturulmasına da konu ola
bileceği, adı geçen kanunun 111 nci maddesinin 
3/B. bendinde yazılı olduğu, Siyasî Parti yöneticileri 
hakkındaki ceza kovuşturmalarının genel hükümlere 
göre yapılmasında kanunî bir engel bulunmadığı ve 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevlerinin de sü
regelmekte olduğu, yolunda cevaplandırılıp, keyfiye
tin Cumhuriyet Başsavcılığınca kendisine tebliğ olun
duğu, yukarda anılan ve zapta ilişkin bulunan mah
keme kararının infazı için yapılan muameleler dışın
da Parti Genel Merkezi ve mevcut şubelerinde arama 
niteliğinde ayrıca bir işleme tevessül olunmadığı ve 
yukarda ifade edildiği gibi, Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma
nın, bu partinin kapatılması ile ilgili bir yönü olma
yıp, bu cihetin Cumhuriyet Başsavcılığınca incelen
mekte bulunduğu; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
nın ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Sav
cılığının iş'arından anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

14. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Haymana ilçesi Küçük Yaycı köyünde Hazi
neye ait toprakların kiraya veriliş şekline ilişkin Baş

bakan ve Köy İşleri bakanlarından yazılı sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazdı cevabı. 
(7/891) 

1 . 12 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevat Önder 

. 1 . — Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Küçük-
yaycı köyünde ne miktar Hazineye ait toprak var
dır? 

2. — 25 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu bu 
köyde kaç ailenin topraksız olduğunu tespit etmiştir? 

3. — 1975 yılında ne miktar toprak kaç aileye 
hangi şartlarla kiraya verilmiştir? Sadece 14 aileye 
toprak verildiği doğru mudur? 

4. — Talepte bulunan 22 aileye neden toprak ve
rilmemiştir? Toprak verilmeyen ailelere toprak ve
rilmesi bahis konusu mudur0 

5. — Kira ile toprak verilirken kanunsuzluk ve 
usulsüzlük yapılmış mıdır? Çocuğu olmayanlar, oku
ma yazması bulunmayanlar, sakat ve mağdur olan 
kimseler toprak tevziatının dışında mı tutulmuştur? 

6. — Mehmet Palancı, Hasan Yıldırım, Kasım 
Gürbüz ve Mevlüt Sevenler adındaki vatandaşların 
1C8 dekar toprakları ve tapulu yerleri olduğu halde 
bunlara 153 dekar toprak usulsüz olarak verilmiş mi
dir? 

7. — Yeniden komisyon kurulması ve eşit esas
lara uygun olarak kiralama yolu. ile toprak dağıtıl
ması bahis konusu mudur? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 20 '. 1 . 1976 
Tetkik ve Plan. Koord. 

Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/04 - 55000560 

Konu : Yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gn. Sek. 30 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar 

Müdürlüğü 7/891 - 3328/26311 sayılı yazı. 
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Ankara Milletvekili Cevat Önder tarafından ilgi
de kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal etti
rilmiş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
istenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Ankara Milletvekili Cevat Önder'in 
yazılı soru önergesi 

1. — Küçükyağcı köyünde tapulama teşkilâtınca 
yapılan çalışmalar sonucunda 1 848 250 dönüm ara
zi Hazine adına tapulanmıştır. 

2. — 1974 yılı kiralama programına alınan bu 
köyde 26 . 4 1974 tarih ve 14869 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan Hazine arazisinin kiralanması hak
kında yönetmelik hükümleri uyarınca : 

11 . 7 . 1974 - 25 . 7 . 1974 tarihleri arasında (Ka
nunî süre) 47 çiftçi ailesinden beyanname alınmıştır. 
26 . 7 . 1974 tarihinde köy topluluğu huzurunda be
yanname revizyonu yapılmıştır. Bu revizyon sonu
cuna göre 25 No. lu Toprak Komisyonunca 15.4.1975 
tarih 19 sayılı kararla 23 ailenin haksahipliği tespit 
ve karâra bağlanmıştır. 

3. — Hak sahipliği tespit kararına istinaden 
16 . 4 . 1975 tarihinde bu köy için 1/2 norm 153 dö
nüm üzerinden tespit edilen mevcut arazinin 14 aile
ye verileceğinin anlaşılması sonucu köyde öncelik 
sırasının tespiti için kura çekimine gidilmiş ve bu 
sırada vaki ihbar sonucu 23 aileden Alişir Doğan ile 
Mevlüt Seven'in okuma yazma bilmedikleri iddia 
edilmiş, yapılan incelemede ihbarın yerinde olduğu 
anlaşılarak bir tutanakla bunlar da haksahibi liste
sinden çıkartılmış ve geri kalan aynı şartlara haiz 21 
aile arasında kura çekimi yapılmıştır. Kurayı kaza
nan aileye yukarda miktarı belirtilen 1 848 250 dö
nüm arazi kira ile verilmek üzere sözleşme cetvelleri 
tanzim edilmiş ve onaylanması için Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

4. — 3 ncü maddede açıklandığı üzere 21 aileden 
7 aile kurada öncelik sırası kazanamamış ve bu yüz
den kiralamadan istifade edememişlerdir. Zira mev
cut arazi yönetmelik uyarınca 306 dönüm tam nor
mun 1/2'si olan 153 dönüm norm üzerinden veril
miştir. 

5. — Bu köyde çalışmalar kanun ve yönetmelik 
esaslarına göre yapılmış olup kanunsuzluk ve usul
süzlük diye bir işlem söz konusu değildir. 

Beyanname vermiş olan 47 aileden : 

a) 8 aile yönetmeliğin 5 hci maddesinin (b) 
6 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca yaş haddinden 
(21 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olmaları 
nedeniyle) 

b) 7 aile yönetmeliğin 5 nci maddesinin (b) ve 
6 ncı maddesinin (b) bentleri uyarınca okur - yazar 
olmadıklarından; 

c) 4 ailenin çiftçi olmadıklarının anlaşılmasın
dan, 

d) 3 ailenin 1/2 norma göre üstü arazi varlığının 
bulunmasından, 

e) 2 ailenin yönetmeliğin 5 nci maddesinin (b) 
ve 6 ncı maddesinin (e) bentleri uyarınca evli olup 
çocuk sahibi olmadıklarından, 

f) 1 ailenin köyü terk ettiğinden, 
g) 1 aile başkanının da âmâ olup müstakilen 

çiftçilik yapamayacağının anlaşılmasından, 
26 . 4 . 1974 tarihli yönetmelik hükümleri uya

rınca kiralamadan yararlanmadıkları anlaşılmıştır. 
6. — a) Mehmet Palancı adındaki şahsın 108 

dönüm tapulu toprağı bulunduğu anlaşılmış ise de 
arazi varlığının norrrr altı olduğundan ve kurada 2 nci 
sırayı kazandığından norma tamamlanmak üzere 
45.250 dönüm arazinin kira ile verildiği, 

b) Hasan Yıldırım adındaki şahsın 54 dönüm 
arazisi olup kurada 7 nci sırayı kazandığından nor
ma tamamlanmak üzere 99 dönüm kiralandığı, 

c) Kasım Gürbüz'ün de 108 dönüm tapulu ara
zisinin olduğu ve norma tamamlanmak üzere 45 dö
nüm arazi verildiği (kura sıra No. 12) 

d) Mevlüt Sevenler'in 108 dönüm arazi varlığı
nın olduğu ancak 3 ncü maddede açıklandığı üzere 
kur'a sırasında okuma - yazma bilmediğinin anlaşıl
ması üzerine yönetmelik uyarınca kiralamadan ya
rarlanamadığı, 

Bu nedenle yapılan işlemlerin yerinde olduğu an^ 
laşılmıştır. 

7. — Bu köydeki kiralama ile ilgili sözleşme cet
velleri Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 
24 . 6 . 1975 tarihinde onaylanmış ve buna göre 14 
aile dönümünün yıllık kira bedeli 15 liradan olmak 
üzere 4 yıllığına kiralamadan yararlanmış ve kira 
bedellerinin 1/4'ü bölge Ziraat Bankasına yatırılmış 
olup arazinin yer teslimi işleminin yapılması sırasın
da bu köyden Ramazan Tabanlı ve arkadaşlarının 
Bakanlığımıza verdikleri 17 . 10 . 1975 tarihli dilek
çeleri ile; 

Bu köydeki kiralama çalışmalarının iptal edilerek 
22 . 7 . 1975 günlü 15303 sayılı Resmî Gazetede ya-
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vınlanan Yeni kiralama yönetmeliği uyarınca 1/4 
norm üzerinden 'kiralamanın yapılmasını ve bu su
retle daha çok ailenin yararlanmasını istemeleri üze
rine konu incelenmiş olup talebin yeni yönetmeliğe 
ve buna dayalı 488 sayılı genelgeye uymamasına rağ
men 24 . 11 . 1975 günlü 11041 sayılı yazımızla ko
nu Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına intikal 
ettirilmiştir. 

Müsteşarlığın dilek konusunu uygun görmesi ve 
müsaade etmesi halinde bu köydeki çalışmaların ye
ni yönetmelik hükümlerine göre revizyona tabi tutu
labileceği mümkün görülmektedir. 

15. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Bencik köyler grupu içme suyu projesine ilişkin 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazdı 
cevabı. (7/907) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı ilarak cevaplandırılması için aracı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 5 . 12 . 1975 

Muğh Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Yatağan Bencik köyler grupu içme suyu 

projesi inşaatı ne zaman başlamıştır? Geçmiş yıllar
da ne kadar para harcanmıştır? 

2. — Bu yıl yapılan ihale ile inşaat tamamlana
cak mıydı? 

3. — İnşaat, daha mahkeme kararı olmadan niçin 
durduruldu? 

4. — Müteahhit işi niçin bıraktı? 

5. — İnşaatın tamamlanması düşünülüyor mu? 
Düşünülüyorsa ne gibi tedbirler alınmış ve girişim
lerde bulunulmuş mudur? 

6. — Döşenilen boruların bir kısmının kırılarak 
Hazinenin zarara uğratıldığı ve bu hareketin zaman 
zaman devam ettiği makamınıza duyurulmuş mu
dur? 

7. — Hazineye zarar verenler için kovuşturma 
yapılmış mıdır? 

8. — Hazinenin da ı̂a fazla zarar etmemesi için 
her hangi bir tedbir alınacak mıdır? 

T , C . : . . ' ." :•.:::•....-. 

Köy İşleri ve Kooperatifler . .. 20 . 1 . 1976 
Bakanlığı 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 05/04 - 53000558 
Konu : Yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığ:na 

İlgi : Genel Sek. 30 . 12 . 1975 gün ve Kanun. 
Müd. 7/907 - 3352/26491, sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından, ilgide 
kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş 
bulunan yazüı soru önergesi incelenmiş olup, isteni
len bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesi cevabı 

1. — Yatağan - Bencik grup köy içme suyu in
şaatına 1974 yılında başlanılmıştır. 1974 yılında, bo
ru stoku dahil 800 000 TL. harcanmıştır. 

2. — Bu yıl yapılan ihale ile inşaat tamamlanma-
yacaktır. Zira mezkûr grup 1975 yılı yapım progra
mına 1976 yılına sari olarak dahil edilmiştir. 

3. — İnşaat, Çukuröz köyü halkı dava açarak 
mahkemeden inşaatı durdurma kararını aldıktan 
sonra durdurulmuştur. 

4. — Köylünün şiddetli muhalefeti ve mahkeme
nin işi durdurma kararından sonra müteahhit işi bı
rakmak zorunda kalmıştır. 

5. — İnşaatın tamamlanması- düşünülüyor. Mem
ba ihtilâfının halline çalışılmaktadır. Netice alına
mazsa, istimlâk cihetine gidilerek inşaat 1976 yılın
da ikmal edilecektir. 

6. — Döşenilen boruların bir kısmının kırılarak 
Hazineye zarar verildiği ve bu hareketin zaman za
man devam ettiği merkeze duyurulmuştur. 

7. — Hazineye zarar verenler için kovuşturma 
yapılamamıştır. Zira, bunu yapanlar, bütün inceleme 
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ve takibata rağmen tespit edilememiştir. Tahribatın 
hepsi gece yapılmıştır. 

8. — Hazinenin daha fazla zarar etmemesi, mem
ba ihtilâfının halline bağlıdır. Yukarıda 5 nci mad
dede belirtildiği gibi bu ihtilâfın halli veya memba 
tahsisinin yapılması için gerekli çalışmalar sürdürül
mektedir. 

16. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akki-
ray'ın, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve iş
ten el çektirmelere ilişkin sorusu ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazdı cevabı 
(7/937) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kam tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına ara
cılığınızı saygıyle dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Basri Akkiray 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve aç:ğa alınmış

tır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 20 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Personel Müdürlüğü 

Sayı : 38 - 983 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 1 . 1976 gün 7/937.3425/26887 sayılı 
yazıları. 

istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray tara
fından verilen «31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka
dar Bakanlık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa 
alma ve işten el çektirmekle ilişkin yazılı soru öner
gesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

1. — 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Ba
kanlığımız Teşkilâtında 23 personelin görev yeri de
ğiştirilmiştir. 

2. — Bakanlık emrine ve açığa alınan personel 
bulunmamaktadır. 

3. — İşten el çektirilen personel bulunmamakta
dır. 

4. — Görev yerleri değiştirilen 23 personelden 
4'ü yurt dışındaki görev sürelerini doldurdukları için 
l'i başka bir göreve atanmak üzere, 14'ü kendi istek
leri ile ve 4 personelin de yurt dışına atanmaları ne
deniyle görev yerleri değiştirilmiştir. 

5. — Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı 245 622 
liradır? 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

•alo—i 
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Millî Savunma Bakanhğı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanhkça kullanılan gayrimenkullcrden 
lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

ilişkin kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
ti ter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bil on Tüm er 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHlSA.l 
Ali îhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kangal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Muistafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketcnoğlu 
1. Hakkı Köylü oğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Üye sayısı : 45P 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
" * Geçersiz oylar : 3' 

Oya katılmayanlar : 2Ci7 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ceva't önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürik 
önder Sav 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni Özçeliık 
Remzi Yılmaz 

AYDIM 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akç.ccl 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 

Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin ErçeMk 
Rıza Crençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaröoğlu 
Reoaıi îijfeenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlham i Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

Nurettin Karsu 
ERZURUM 

Rasdm GinMü 
Gıyasettıin Karaca 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğhı 
Mehmet özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gür soy 
Oral M a vı oğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 

582 



M. Meclisi B : 42 21 , 1 . 1976 O : 1 

Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumahoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
tlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Mustafa Parlar 
flhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
AîeV Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Doğan Aradı 
Yasin Bozikunt 
Cemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi Hhan 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
SelçuTs Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 

• özer ölçmen 
KÜTAHYA 

Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
tlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haınıdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Takiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RIZB 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SlNOE 
Yalçın Oğuz 
TevfiTs Mkret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Duıraıkoğlu 
M. ihsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
FeyzuUah Değerli 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtffi Köktaş 
Mdhmet özgüv 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltfe 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
fhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
ihsan Ars>lan 
îlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
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AFYON KARAHİSAR 
İl/rahim Elmalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

(Reddedenler) 

İSPARTA 
Mustafa Uesur 
Yusuf Uysal 

[Çekin serler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oylar) 
ERZURUM j SİVAS 

Rıflcı Danışman (B.) j Ahmet Ankan 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can. 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
Sdâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Tür'keş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Haııeıoğlu 

(Bşk V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
(İ. Ü.) 

AĞRI 
Rıza Pulat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Orhan Kayırtan 

ANKARA 
Hüsamettin Aknıumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erk ovan 
(B.) 
Kâmil Kıi'ikoğhı 
Fikri Pehlivanlı 
Saibahattin Selek 
H. Turgut To'ker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altuııkaya 
Sabit Osnıau Aveı 
E krom Sadi Erdem 

AYDLNİ 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahi't Menteşe (D.) 
Kemal Ziya Öztürk . 
Be hiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
'Mehmet Ergül 
(İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullalı Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Dcmiî (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aear 
Cemal Külâhlı 
İT. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahit Augm 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tonıbuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Aveı 
Hasan Konkmazcan 
Ilüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Haili t Kahraman 
Mahmut Uyanık 

ELÂZKİ 
Rasim Küçükel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Ervcrdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özaî (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi O nal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin încioğlu 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Hasan Vam.uk Tekin 
M. Emin Tıırgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tımoer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ ' 
Mikail t'lçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
•Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
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Fatma Gülhis Mankut 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet öadal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS ^ 

Davut Aksu 
Abdüfkerfaı Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali ökyay 

KASTAMONU 

Mehdi Keskini 
Sabrı Keskin* 
Hilmi özttürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargal 
Cemai Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akisoy 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akıay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Akisoy 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay tiner 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
M. Gündüz Sevilgeıı 
Süleyman Tıınce! 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taramoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Miiftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
(î.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
tdr&s Ar ı tan 
Abdülbafci Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilâ«n 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatb 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Afi Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil Aid Oineü 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Kılıç 
Abdülkaddr öncel 

VAN 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğhı 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay^ 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Bülenlt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Oıflıan Gönteüoğlu 
Caihit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık Üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»••-« 



M. Meclisi B : 42 21 . 1 . 1976 O : 1 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk sorunlarımn çözümlenmesine dair Sözleş
me ve eki ödeme PortokolUnUn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Kabul eddılüniştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
îlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
AFYON KARAMSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Cemâl Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İraıirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
ismail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feniha Fatma öztürk 
Önder Sav 
llyas Seçkin 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 246 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 2 
Greçersiz oylar : 3 

Oya katılmayanlar : 202 
Açık üyelikler : 2 

[KabuH edenler] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoğîu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 



Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
ilhan Özbay 
Hüseyıin özdemir 
M. Kâzim özeke 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
ihsan Toksan 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

ÎZMÎR 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenıefcon 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
ismail Taşlı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

M. Meclisi B : 42 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan -
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

21 . 1 . 1976 O : 1 

MUĞLA I 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar I 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar I 
Fahri Birer I 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı I 
Hayati Savaşçı I 
Fuat Uysal I 
irfan Yankutan I 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet | 

StVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Mehmet ihsan Karaçam 

- TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halü Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih. Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
ilhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
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AFYON KARAHISAR 
İbrahim Elmalı 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oylar) 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman (B.) 

[Oya Katılmayanlar] 

SİVAS 
Ahmet Arıkan ' 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
SelâhaHtiin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türk'eş (fi.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Raisim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 

Faiz Şarlar 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 

Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombnş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

İmam Hüseyin Incioğlu 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçtin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reş? 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA. 
Süleyman Demire! 
(Barakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şdmşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
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Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

ÎZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dinik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkeriirn Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 

Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay Imer 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl ünver 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B,) 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Döftkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmd Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif islâm 
ismail Müfırüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Vahit Bozatlı 

dikler] 

1 
1 

Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
M Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
İ jCUaU rYl&lLla-ll 

Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 

»>-••« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile BUyük Britanya arasmda Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye Cumhuriyeti 
ile Fiji Devleti arasmda uygulanmasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaı<<lemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
246 
240 

1 
1 
4 

202 
2 

[Kabul edenler] 

Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Feriha Fatma öztürk 
önder Sav 
tlyas Seçkin 

ANTALYA 
îhsaın Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeıell 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
AH Elverdi 
Mehmet Emekli 

Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel . 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 

Zekâi Yaylalı 
ESKİŞEHİR 

Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
TVTn sıt n f a ("IPSITP 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlı 

İSTANBUL 
Hasan Basni Aikfciınay 
Orta* iBdngit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
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Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseydn Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar &-.> 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 

.Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenefoon 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
AH Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Arash 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Selçuk İmamoğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Kemâlettin j^ökakm 
M. Necati Kalaycıoglu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Altoneft Mah'ir AJblum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delik^ya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli . 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 

Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Bkşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Tarânoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kuımlbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
AH Acar 
Fahri Büvet 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

İrfan Yankutan 
SİİRT 

Abdülkerim Zilan 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 
SİVAS 

Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Celâl Payda§ 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
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BOLU 
Müfit Bayraktar 

[Reddeden] 

GAZİANTEP 
Yusuf öztürkmen 

(Çekinser) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oylar) 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

[Oya Katılmayanlar] 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Mehmet İhsan Karaçam 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türtaş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHÎS\R 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk. (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nafait Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (î. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazean 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk İErveırdii 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

İmam Hüseyin Incioğlu 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekm 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Bnoöl Tumeıen 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçdn 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
MaMk Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Barbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şdmşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmıgyedioğlu 

Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubdılây lımıer 
Vefa T a w 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Unver 

MANİSA -
M. Göndüz Sevfi'lgen 
Süleyman Tuncel ı 

MARDİN 
Fehim Adak 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

1 MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azımi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
IsmaSI Müftüioğlu 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 

elikler] 

1 
1 

Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 

>•« 

593 — 



M. Meclisi B : 42 21 : 1 . İ976 Ö : 1 

Yardım Sözleşmesi ve ek protokolünün onaylamnasuıın 
kanun tasarısma verilen oylarm sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 242 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 1 

Çefeinserler : 2 
Geçersiz oylar : 6 

Oya üıatılmayanlar : 206 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edetUer] 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî 

ADANA 
Hasan Cerit 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tünıer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mir Batoattan Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bf.tüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi I^eşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Necdet EvliyagÜl 
Mustafa tanirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürfc 
Önder Sav • 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
Ihsıan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 
Remzi Yılmaz 

, AYDIN 
Mujtlu Menderes 
Behıiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Büjgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

' BURSA 
Ali Elverdi 

Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin ErçeMk 
Rıza Gençoğlıu 

DİYARBAKIR 
Abdüllıâüf Ensaaftoğlıu 
Reoai ts&enderoğlu 
Bahattin Karakaç 
Mahmut Kepotlu1 

EDİRNE 
llbami Ertem 
Veld Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemopu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasiim öinis'li 
Gıyasettin Karaca 
ZdkM Yaylalı 

uygun bulunduğuna dair 

(Kabul ^edilmiştir.) 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkırrien 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 



Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
ismail Taşlı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Doğan Anasilı 
Yasin Bozfkurit 
Oemıil Ünail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabrı Tığlı 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Selçufe Imamoğlu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmlil özsanjyıidiiz 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemiir 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Aitalay 
Şener Battal 
Kemâilettıin Gökakın 
M. Necati Kalaycı©! 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köıkbudıak 
Faruık Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

21 : 1 . İ976 Ö : İ 

Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal j 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SllRT 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz | 

Tevfük Fikret Övet 
SİVAS 

Enver Akova 
N. Nazif Arslam 
Ahmet Duraıkoğilu 
M. ihsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgünı 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
FeyzuMalh Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AJd öinel 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat SaJltılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halil Milli 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ilhami Çetdn 
Nedlim Korkmaz 

alu 
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[Reddeden] 

ELÂZIÖ 
Hasan Buz 

[Çekinserler] 

AFYON KARAHlSAR 
İbrahim Elmalı 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

ÇANAKKALE 
Müfit Bayraktar 

(Geçersiz oylar) 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 

[Oya Katılmayanlar] 

ORDU 
Kemal Şensoy 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoglu (Bşk. V.;| 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsamettin Afemumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Kamil Kırılkoğlıu 
Fikri Pehlivanlı 
Sa'balhattiin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurraihfca Erdem 
Fajiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmaa Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemali Ziiya öziürfe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytökin 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 

Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut , 

ÇANAKKALE 
Munaıt Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Koıfomazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
HafUit Kahraman 
Mahmul; Uyanıik 

ELÂZIĞ 
Rastım Küçülkel 

ERiZUBUM 
Yahya Akdağ 
Seçuk Erverdli 
Mehmet Fuat Fırat 

Korkut Özal (B.) 
İsmail Halklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
M. İsmet Angı 
Ayşe A % e Köiksaü 
Nıîyazd Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
îmam Hüs.eyin Incioğlu 
Orhan Tokua 

GİRESUN 
Hasan Vamılk Tekin 
M. Emin Turgutallp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail Kçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet (Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Ba§ 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şimşek 
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Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştür'k 
Servet Bayramoğlu 
.Sadettin Bilgiç 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
Hüsamettin Tiyanşan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMÎR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet öadal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 

Kemal Güven (Başkan) 
Kemal O&yay 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Sabri Kesfefcn 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altanışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargdl 
CemaJİ CebecS 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat AJbay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aöösoy 
Babrd Dağdaş 
Muzaffer Detmirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
• Veli Bakirli 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuneel 

MARDİN 
Fehim; Adak (B.) 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Stidi Reşat Saruhaıı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğîu (B.) 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idris Arikan 
Abdülbaki Uartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozath 

Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timim 

TEKİRDAĞ 
Yılı*1 az Alpaslan 

TOKAT 
Ism'anJİ Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Eîkrem Dikmem 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Kulıç 
Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak * 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Bülent Eeevdt 
Fevzi Fırat 
Orihan Gönıcüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra. 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

45a 
250 
243 

4 
2 
1 

198 
2 

[Kabul edenler] 

önder iSav 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan E&at Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

— 5 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Osman Orhan Çaneri 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalioğlu 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
DENİZLİ 

Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

, ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
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Zekâi Yaylalı 
ESKİŞEHİR 

Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri ince 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Orhan Bingit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Ajrif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara, 
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Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
îlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Şükrüye Tok 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

ÎZMÎR 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
Necear Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

Kâmil Özsarıyıldız 
KIRKLARELİ 

Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablumf 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengıin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RlZE 
Samıi Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülfcerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

Tevfik Fikret Övet 
SİVAS 

Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan tlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri1 Eyüboğılu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA' 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halil Milli 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Kemal Ataman 

ANTALYA 
Fahri Özçelik 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
Yusuf öztürkmen 

ADANA 
Mehmet Can 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
ibrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHÎSAIl 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu (Bşk, V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 

A G R I 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 

AFYON KARAHISAR 
ibrahim Elmalı 

[Çekin serler] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oy) 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[Oya kahlnwyünlar] 

Yusuf Ziya Yağcı 
ANTALYA 

Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Zdya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Orhan Üretmen 

BÎLEClK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

• BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku J* 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halifc Kahraman 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 

Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal (B.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Turgut Yüoel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

— 000 
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İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğkı 
Fatma Gülhis Mankut 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Hüsamettin Tiyanşan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker . 

İZMİR 

Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN M ARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 

Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay İmer 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaca
nı atıoğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
N"uri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (İ.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Afodülbalki Cartıı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akm 
Zekâi Altın ay 
Ke-mal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»G<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCt BİRLEŞİM 

21 . 1 . 1976 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz ve 9 arkadaşının,, fındık randımanının ve Fis-
kobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve 
üretici ha'kkının korunması için gerekli tedbir
lerin alınması amacıyle Anayasanın 99 ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/7) (S. 
Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 14 . 1 . 1976) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlen
mesine dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulan
masına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 4. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sösleş-
mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. 
Sayısı : 198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 5. — 633 sayılı Diyanet İşleri Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 



4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türetmiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşMi 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya

rınca bir Meclis Araştırması açılrnarsına üişkin öner
gesi. (10/21) 

1.1. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için gê  
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

17. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 



olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer ÖlçmenMn, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

24. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştı çilmasına ilişkin önergesi (10/36) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 



nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclüs Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana, gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasma iEşkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, -Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına ilişkin önergesi. (lCı/44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci -maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri «yarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına lilişkin önergesi. (10/48) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün .102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (1-0/49) 

40. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-^ 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 



45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyie Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

46. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

47. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel v Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

48. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen >% 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhıs Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağh bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kamndan sözlü soru önergesi. (6/55) 



22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4-. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23! — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin, doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'in, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv5ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin ,Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42 — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Brvjba kandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
ce meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba-
k'iHdan r.özlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Pan ;"îe çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
roru önergesi (6/85) 

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

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

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 



49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli MÜletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61s — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62; — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin.in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet. Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

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

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğiu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletveküi Mustafâ Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere İlişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 
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77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 

(*) 
95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru Önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 
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102» —Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 

kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — îçel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin îmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili, İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra

mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 
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127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan- ı 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya- I 
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film- I 
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama- j 
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) ' 

133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan- | 
dan sözlü som önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) | 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/195) I 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü som önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü şo
rt'. önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) •(*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 
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152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/633) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

156. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, îstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğîu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor-
iarı (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 
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3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö

nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi :. 
1 . 1 1 . 1974) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

6. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 1 0 . 6 . 1975) 

8. — 22 . 11 . 1972. tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun^ tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 6 . 1975) 

9. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîîeştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon- J 

lan-raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

10. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1975) 

11. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

12. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tabir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

13. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1975) 

14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 15. — İstihdam politikasıyla ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 16. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 17. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

18. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad-
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de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 19. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

20. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

21. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 ncj 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

22. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair "Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 

1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı ; 202) (Dağıt
ma Tarihi: 1 . 7 .1975) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

26. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

27. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı ; 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin
de Aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

X 29. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
rıcü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 3Cl — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Geür Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

31. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet'Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
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siklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76 C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

32. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

33. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) . (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

35 — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

X 38. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 39. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 4û. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

41. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390). (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 42. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

43. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

X 44. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

45. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 

ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yaprlan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

4 

4b. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı : 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

47. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy tşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 





Dönen, ,4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 230 
Toplantı : 3 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 Arkadaşının, 
Fındtk Randımanının ve Fiskobirlik Yönetiminin Aksaklıklarının 
Tespiti ve Üretici Haklarının Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin 
Alınması Amacıyle Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
Dair Önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10 /7) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

R'lindiği gibi Karadeniz Bölgesinin büyük bir kısmım kapsayan arazi üzerinde yaşayan halk sadece fındık 
üretimi ile geçinmektedir. 

Fındık üreticilerinin çoğunluğu Fındık Tarım Kooperatiflerine bağlıdır. 
Fındık Tarım Kooperatiflerinin birleşmesinden meydana gelen Fisko 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 sağlamak ve böylece fındık tarımı ile geçinen ve sayıları mil
yonları bulunan köylü ve kasabalı yurttaşların kalkınması amacına yönelmiş bir programı uygulamaktır. 

Bundan başka, fındık üreticilerinin, memleketin ekonomik durumuna göre haklarını alabilmeleri yönün
den hükümetler de fiyat politikası yürütmekte ve piyasa durumlarına göre taban fiyatları tespit etmekle bera
ber, Fiskobirliği finanse ederek halkın fındıklarının değer fiyatla alınmasını sağlamaktadırlar. 

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

Bilhassa son zamanlarda tarımsal ürünlerle geçinen köylünün kalkınmasını sağlamakta kooperatifçiliğin 
son derece etkili olacağını düşünen Koalisyon Hükümeti programında bu konuya büyük ehemmiyet vermiş ve 
tarım üreticilerinin, kalkınmalarım engelleyen nedenlerin ancak kooperatifleşmek yolu ile kaldırılabileceğine 
inanarak kooperatifçiliğin memleketin her tarafına yayilmasını sağlayacak tedbirler içine girmiş ve bu amaç
larla da Köy İşleri Bakanlığını, Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığı haline getirmiştir. 

Ne var ki, kuruluşundan bugüne kadar 35 yıl geçen, Fiskobirlik son zamanlarda, kendi kazanç ve menfa
atlerinin ötesinde bir düşünceye sahip olmayan kimselerin eline düşmüş ve amacının dışına çıkarılmış durum
dadır. 

Üreticilerden fındıklarının alınması sırasında yapıl .n randıman tespitlerinde, randımanı düşük fındık sa
hiplerinin fındıklarının randımanlarının ne şekilde yüks İtildiğini, fındıkları yüksek randımanlı olanların fındık
larının randımanının nasıl düşürüldüğünü ve haklarının ne şekilde heder edildiğinin, bu konulara taallûk eden 
iltimas ve suiistimal metotlarının neler olduğunu, idare edenlerin yakınlarının, dostlarının ne suretle kayırıldı-
ğını, kredilerin verilmesindeki haksızlıklar ve kayırmaların niteliklerini, fındık yetiştiren bölgelerde bilmeyen 
hemen yok gibidir. 

Diğer taraftan ihracat hususundaki kifayetsizlikler ve kasıtlı davranışların msmîekete, dolayısı ile üreticilere 
ne kadar zararlı olduğu da dillere destan olmuş utandın ı hallerdendir. 

Fiskobirliğin bütün bu hastalıklardan, fenalıklardan arınmasını sağlamak, Hükümetin arzu ettiği ve halk 
yararına büyük faydalar umduğu yeni kooperatiflerin kurulmasında da dikkate alınacak önemli bir konudur. 

Anayasanın 88 nci ve îçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince Fiskohirlik örgütünün bütün faaliyetlerini 
kapsayan bir Meclis Araştırması yapılmasını arz ve te'.lif ederim. 26.2.1974 

Giresun Mv. t istanbul Mv. Rize Mv. 
M. K. Çilesiz M, K. Özeke O. Yt Karaosmanoğlu 
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Erzincan Mv. ' Artvin Mv. Artvin Mv. 

N., Karsu T. Altunkaya E. Ş. Erdem 

Kahraman Maraş Mv. Afyon Karahisar Mv. Kastamonu Mv. 
M. Özdflî S. Mutlu V, İlhan 

Adana Mv. 
E. B. Tümer 

MİLLET MECLİSİ 
10/7 NO.'LU ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

Millet Meclisi 1017 no.'lu 
Araştırma K&misyam 5.1. 1976 

Esas No. : 10/7 
Karar No. : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşı tarafından verilen önergenin kabulü üzerine 
teşkil olunan 10/7 numaralı Fiskobirlik Araştırma Komisyonu olarak yapılan çalışmalar sonucu aşağıdaki hu
susların Yüce MecJise rapor alarak arzına karar verilmiştir. 

1. — Komisyonumuz 4 . 6 . 1974 tarihinde toplanarak Başkanlığa Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel, 
BaşkanvekiUiğine Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem, Sözcülüğe Kırklareli Milletvekili Tankut Akalın 
ve Kâtipliğe Hatay Milletvekili Malik Yılman'ı seçmekle göreve başlamıştır. 

2. — Alınan karar gereğince komisyonu niyabeten Başkan Adil Ali Cinel ile birlikte Adana Milletvekili 
Mehmet Can, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem, izmir Milletvekili Remzi Özen, Trabzon Milletvekili 
Lütfi Köktaş ve Kırklareli Milletvekili Tankut Akalından oluşan 6 kişilik heyetin doğu karadeniz il ve ilçe
leri ile Fiskobirlik merkezi Giresun'da araştırma ve inceleme yapması kabul olunmuş 25 Temmuz - 20 Ağus
tos tarihleri arasında önce Giresun'dan başlanılmak üzere fındık üretim merkezi olan bütün il, ilçe ve önemli 
köylerde üreticiler, kooperatif ve Fiskobirlik yöneticileri fındık konusunda bilgileri kabul edilen uzman kişi
lerle yapılan görüşmelerde konunun derinliklerine inen çalışmalar yapılmıştır. 

Çalışmalar, üretici, yönetici ve uzman kişilerin görüş ve mütalâalarının alınması, celbine karar veri
len evrak üzerinde inceleme ve bunların sonucunda verimli üreticiye yararlı ideal bir kooperatifçi
lik anlayışına varılmasını sağlayacak yeni esasların saptanması şeklinde sürdürülmüştür. 

Yönetimde, yöneticilerin hatalarından, statüdeki boşluklardan hatta yaygın şekilde şayi olduğu üzere 
kasıtlı davranışlardan doğan ciddi sakatlıklar saptanmıştır. Belgelerle ve kesin delillerle kanıtlanmamakla 
beraber suistimallerin dahi vukubulduğuna vicdani kanaat hâsıl olmuştur. Yukarıda belirtildiği veçhile ak
saklıklar ve kusurlu davranışlar hatta suiistimaller yör4 idlerin hatalarından ileri geldiği gibf statünün boşluk
larından da yararlanılmak suretiyle vuku bulmuştur. 

3. — Fiskobirliğin iki eski Genel Müdürü Cengiz Angın ve Halil Başol'un beyanlarında belirttikleri hu
suslar ciddiyetle incelenmiştir. 

4. — Yapılan çalışmaların sonucu mevcut yapı, şikâyet konuları ve aksaklıklar ile önerilerimiz aşağıda
ki şekilde saptanmıştır. 

A) Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 2834 sayılı Yasaya göre kurulmuş, fındık üreticisini daha iyi koşul
lara kavuşturmayı ürününü en iyi ~ biçimde değerlendirmeyi amaçlayan kooperatiflerdir. 

Üst kuruluş olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (kısa adıyla Fiskobirlik)'in merkezi Giresundur. 
Fiskobirliğe bağlı halen 36 kooperatif bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 230) 



B) Fındık Tarım Satış Kooperatifleri özellikle destekleme alımlarının başladığı 1964 yılından bu yana 
bir ofis niteliğinde çalışmaya başlamıştır. 

Destekleme alımları sonucu fındık fiyatının belli bir düzeyin altına düşmemesi sağlanmış ve fakat destek
leme alım kararnamelerinde zararın devletçe gelecek yıl bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı, kâr 
hâsıl olmuşsa Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca gösterilen yatırım amacına tafefis olunacağı belirtildiğine gö
re, Fiskobirlik kooperatif anlayışına, amacına ters düşer biçimde yalnızca devletin zararı garanti ettiği fakat 
sağlanacak kârı ortaklarına intikâl ettirmeyen, adeta devlet adına fındık mubayaa eden bir kurum haline dönüş
türülmüştür. Halbuki kooperatifçilikte başlıca amaç: üreticinin ekle ettiği ürünü belli bir fiyat düzeyinin al
tına düşmeden değerlendirmeyi, kâr sağlamayı ve elde edilen kân belli masraf ve isletme giderleri çıktıktan 
sonra da risturn olarak ortaklarına dağıtma amacı hakimdir. 

Fiskobidiğin bir ofis şekline dönüştürülmesi şeklindeki istek ve önerileri kabule şayan bulmadık. Koo
peratif şeklinde devamında fakat aksaklıkların giderilmesini sağlayaeafc biçimde statü değişikliklerinin zorunlu 
olduğu kanısına vardık. 

Destekleme alımlarını düzenleyen bir statünün bulunmaması bir ciddi eksikliktir. Her yıl çıkanlan destek
leme alım kararnameleri ile bu konunun düzenlenmesi, her yıl değişen uygulamalar istikrarsızlık getirmektedir. 
Düzenlenecek destekleme alım statüsünün mutlaka üreticiye dönük kooperatifçilik anlayışını aksettirecek esas
ları taşımalıdır. 

Fiskobirliğin finans kaynakları, işletme kredileri ve reeskont kredileridir. İşletme kredileri ürün alımı için 
gerekli kaynaklar dışındaki ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Rehinli krediler ki reeskont yoluyle Merkez Ban
kasından sağlanan kredilerdir. Merkez Bankasının reeskont faiz hadlerinin yüksekliği nedeniyle (Pahalı kredi) 
niteliğindedir. Merkez Bankasının reeskont kredi faizlerini yüksek tutmasında pratikte bir fayda görülmemiştir. 
Zira, uygulamada destekleme alımlarından doğan zararlar hazinece sübvanse edildiğine göre yeni zararı hazine 
karşıladığına göre Merkez Bankasının reeskont faizini yüksek tujtarak sağladığı kârı sonuçta devlet sineye 
çekmektedir ki, devletin bir organının kâr kaydettiği meblâğ diğer organı hatta doğrudan doğruya kendisi ta
rafından zarar kaydedilmektedir. Merkez Bankasının reeskont faizi kazancı aslında fiktif bir kârdır. 

Fiskobirliğin 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 4185 sayılı kanunun değişik 15 maddesin
deki hükümlere göre finansmanı düşünülebilir. 

Fiskobirliğin dikkatli yöneticiler elinde ve ciddî cienetim sayesinde kâr eder hale getirilmesi mümkün
dür. Denetimdeki yetersizlikler giderilebilir. Yöneticilerin eğitilmesi, gerek seçimle gelen gerekse atama yoluyle 
gelen yöneticilerde bazı niteliklerin aranması şarttır. 

Fakat her şeyden önce kooperatifçilik görüşünü samimiyetle benimsemiş kişilerin elinde devletin ciddî yar
dım ve denetimi sayesinde Fiskobirlik bu • günkü durumundan kurtarılabilir. 

Mevcut durum iyi değildir. Yaygın suistimal iddiaları müesseseyi yıpratmış üreticinin güvenini sarsmış
tır. 

a) Yönetim çok masraflıdır. Gereksiz harcamalar Fiskobirliğe büyük yükler getirmiştir. 
b) Tayinle ve seçimle gelen yöneticiler arasında görev yetki ve sorumluluk tecavüzleri, tedahülleri ya

ratmıştır. 
Organların birbirinin görev ve sorumluluk alanına tecavüz etmemeleri sağlanmalıdır. 

c) Personel atamada daha ciddî davranılması zorunludur. Çok ve vasıfsız personel yerine yetenekli ve 
az adam istihdamı düşünülmelidir. 

C — Fiskobirlik camiasında üreticinin yönetici kadrolara karşı güveni çok sarsılmıştır. Yüzlerce üretici 
ile yaptığımız görüşmelerde suiistimal iddiaları büyük kesinlikle ifade edilmiştir. 

Gerçi 1803 sayılı Af Yasası suiistimallere adı karışmış hatta başlıca amil olmuş kişiler hakkında kamı 
davası açma olanağını ortadan kaldırmıştır. Ancak, sorumlulann hakkında hukuk davaları açılmak sure 
tiyle iras ettikleri zararların tazmini cihetine gidilmek zorunluluğu vardır. 

D — Üreticinin başlıca şikâyeti ürün alımı sırasında randıman tesbiti konusundadır. Randıman ka
buklu fındığın içinde kırılıp kabuğu ayıklandıktan sonra ne kadar iç olduğu hususudur. Genellikle fındı-
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ğın randımanı % 50 civarındadır. Malın kalitesine gire randıman düşük veya yüksektir. % 50 randıman 
demek 100 gram kabuklu fındıkta 50 gram iç fındık çıkmış demektir. Üretici büyük bir ısrarla randıman 
tespitinde yolsuzluk yapıldığını iddia etmiştir. İncelemeler kesinlikle iddiaların doğruluğu kanısını vermiş
tir. Ancak, bu yolsuzlukların kesin delillerle saptanmasını olanaksız kılmaktadır. 

Yolsuzluk şöyle yapılmaktadır. 
Himayesiz, güçsüz üreticinin gerçekte yüksek randımanlı ürünü örneğin 52 randımanlı fındığı dü

şük randımanlı gösterilerek alınmakta ve üreticiye düşük para ödenmektedir. 1974 ürünü taban fiyatı 1350 
kuruş olduğuna nazaran bir randıman eksik gösterilmesi üreticinin 27 kuruşunun çalınması anlamındadır. 
Eğer 52 randımanlı fındık örneğin 48 randımanlı gibi kabul edilmiş ise üreticinin 108 kuruşu kiloda çalın
mıştık 

Şimdi, yüksek randımanlı fındık düşük randımanlı gösterilerek üreticiye düşük para Ödenmiş ise depolar
da fazlalık meydana gelecektir, tşte bu fazlalığı kendilerine intikal ettirebilmeleri için bazı kooperatif yöne
ticilerinin ve randımanı saptayan eksperlerin bu defa piyasadan düşük randımanlı fındıkları kendi yakınla
rına veya anlaştıkları bir kısım üreticilere teslim ettirip onlara aslında fındıkları düşük fiyat ödenmesi ge
reken düşük randımanlı olduğu halde yüksek fiyat ödemekte ve bu paralar aralarında bölüşülmektedir. 

Komisyonumuz incelemelerinde bu konuda tam ve samimî vicdanî kanaate varmış fakat kanıtlayabilme
nin imkânsızlığı ile karşılaşmıştır. 

Bu konuda önerilerimiz şunlardır. 
a) Randıman tespiti teknik aletlerle ve üreticinin gözü önünde yapılmalıdır. 
b) Eksperlerde bazı vasıflar aranmalıdır. Yeminli eksperlik ihdas edilmelidir. 
c) Ekspertiz anında üreticinin getirdiği fındığın her yerinden yani çuvalın her tarafından belli miktarlar

da alınan örnekler randıman tespiti sırasında kırılıp tartılmalıdır. 
E) Kooperatif yöneticilerinin üreticinin gerçek üretim gücünü iyi denetlemeleri zorunludur. 

Üretici her yıl beyanname vererek mal taahhüdünde bulunmaktadır. Gerçek üretim gücünün üstünde mal 
teslim edeceğini beyan eden üreticinin dürüstlüğünden şüphe edilmiştir. Bunlar kanalı ile düşük randımanlı 
fındıkların teslim edildiği ve yüksek randımanlı gibi depolara sokularak randıman yolsuzlukları yapıldığı yüzde 
yüz kanaat verecek şekilde iddia edilmiştir. 

Ortaklar arasında ciddî bir inceleme yapılması da zorunludur. Her üreticinin gerçek üretim gücü bilinmeli
dir. Gerçek üreticinin kooperatiflere ortak olması sağlanmalıdır. 

Bu suretle, yönetimde ve denetimde sağlam kadrolar oluşturulabilir. 

F) Fiskobirlik son yıllarda iç istihlâki artırmak için beyazlatma ve paketleme tesisleri kurmuştur ki bu son 
derecede yararlı olmuştur. 

Fındık iç tüketimi az olan % 97 ölçüde ihraç edilen bir lüks tüketim malıdır. İç tüketimi teşvik edecek ya
rarlı bir uygulama olmuştur paketleme ve beyazlatma tesisleri. Son derecede besleyici ve insan vücuduna ya
rarlı bir gıda maddesi olan fındığın yüzde yüz bir millî yemiş olarak daha çok tanıtılması, iç tüketimin artırıl
ması yolunda çalışmalar son derece yararlı sonuçlar getirecektir. 

Fiskobirliğin beyazlatılmış, kavrulmuş ve paketlenmiş çeşitli mamulleri büyük takdirle karşılanmıştır. 
Paketlenmiş malın satışının temini için ihdas edilen bayilikler, baş bayilikler konusunda büyük suiisti

mal iddiaları vardır. Örneğin istanbul bayiliğinin yılda milyonları aşan kazançlar sağladığı kesindir. Bayi
liklerin dağıtımında hatır gönül rol oynamış, bazı yakınlara bazı yöneticilerce bayilikler verilmiştir. 

Fiskobirlik bayilik işlerini, mamullerinin satışını kendisi yapmalıdır. Bu suretle sağlanan kazanç koo
peratif bünyesinde kalarak üreticiye dağıtılmak imkânı doğar. 

G) Yöneticilerin, tayini olsun seçimle olsun, göreve gelişleri gerçek kooperatifçilik anlayışlarına sami
miyet ve dürüstlüklerine hizmet arzularına göre olmalıdır. Bazı yöneticiler hakkında kendi ya da yakınları
nın çıkarlarına hizmet ettikleri ifade edilmiştir. 

H) Çeşitli yolsuzluk-iddiaları; 
a) Fındık haşeresi ile mücadelede kullanılan ilâç konusunda suiistimal yapıldığı ileri sürülmüştür, 
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b) Fiskobirlik paketleme tesisleri inşası için kurulacak fabrika arsası seçiminde uzun mücadeleler ol
muş en yararlı, hizmete en uygun arsa bulunması uzun mücadelelerden sonra mümkün olabilmiştir, başlan
gıçta proje mühendisinin olumlu raporunu yönetim kurulu kabul etmemiş daha sonra 1974 yazında bakan
lığın müdahalesinden sonra bu konu halledüebilmiştir. 

c) Yöneticiler gereksiz harcamalara sebep olan fuzulî tecrübe seyahatleri düzenlemişler yüksek masraf
larla Fiskobirliğe hiçbir şey kazandırmayan gereksiz seyahatler yapılmıştır. 

d) Mal koymak için depo kiralama işinde yöneticilere haksız menfaatler sağlanmıştır. 

e) Dikenli tel mubayaasında Ellialtıoğlu adında birine 1,5 milyonluk mubayaa için 1 milyon lira kredi 
verilmiş bu şahıs aldığı kredi ile dikenli tel alıp Fiskobirliğe satmış ye Fiskobirliğin parası ile alıp aynı mües
seseye verdiği dikenli telden sebepsiz ve haksız kazanç sağlamıştır. 

Bu husus çok dürüst görev yapan ve gerçekten yetenekli bir memur olan Metin Hattat'ın Köy îşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına verdiği raporda ispatlanmıştır. 

g) Genel Müdüre Makam otomobili alınması için yönetim kurulu Başkanına yetki verilmesi iyi karşılan
mamış bu şahsın eski bir otomobili yüksek fiyatla satın aldığı görülmüştür. 

h) Paketleme tesisleri için inşa edilecek fabrikanın arsası bulunmadan makineler ithal edilmiş 28 milyon 
değerindeki makineler aylarca açıkta kalmış ve çok hassas olan elektronik makineler değer kaybına uğramış
tır. 

i) Üreticiye yardım olarak verilen buğdayın taşınmasında ihale yapılmaksızın zamanın yönetim kurulu 
başkanının çok yakını olan bir şahsa bu taşıma işleri ısrarla verilmiş ve yüksek kazanç sağlanması temin edil
miştir. 

j) Fiskobirlik bir aile şirketi haline getirilmiş birbiri ile yakın karabeti olanlar yönetimde yan yana yük
sek görevlere gelmişler ve yönetim denetim mekanizması tam tarafsız ve dürüstlükle yürütülememiştir. 

k) Halkın başlıca yakıt maddesi olan fındık kabuğu dağıtımında çeşitli yolsuzluklar olmuş açık veren 
kabuk depolarının kasden yakıldığı ileri sürülmüş hatta inandırıcı ciddî deliller elde edilmiştir. 

1) Fiskobirliğin ihracat işleri tesadüflere bırakılmış bazı yabancı firmalara imtiyaz niteliğinde ayrıcalık 
tanınmış kazançlar sağlamalarına gözyumulmuştur. 

Fiskobirliğin Almanya'da açacağı bir büro ile ihracat işlerini düzenleyebilir, Avrupa piyasasını zamanın
da takip ederek fındıklarını daha çabuk, değer kaybına uğramadan en elverişli fiyatlarla ihraç edebilir. Bazı 
parayan firmalar vasıtasıyle Fiskobirliğin acentesi gibi kullanılan firmanın Lüdwig Spess firmasının sömürüsü 
önlenebilir. 

m) Çuval, kanaviçe, dikenli tel, ilâç gibi üreticiye iletilen hizmet konularında Fiskobirlik yöneticileri ciddî 
ve dikkatli olma zorundadırlar. 

o) Yöneticilerin yönetimden doğan hataları sebebiyle ciddî şekilde sorumlu tutulmaları gereklidir. Bakan
lık murakıpları ve Ziraat Bankası müfettişleri ile seçimle gelen denetçilerden ciddî görevler beklenmektedir. 
Uygulamaya göre kâr ve zarar devlete ait olduğundan yöneticiler sorumsuzluğa itilmişlerdir. Sorumluluklar 
artırıldığı takdirdedir ki depolamada, nakliyede, mal mubayaasında, ihracatta ve başka hizmetlerde yönetici
ler daha ölçülü ve dikkatli hareket edeceklerdir. 

ö) Yöneticilerin iştirak kararını kendilerinin aldığı bazı kuruluşların yönetiminde de görev almaları ister 
istemez bazı art niyetlerle hareket edilmiş olduğu endişesini davet etmiştir. 

Firintaş gibi borca müstağrak âdeta iflâs halindeki bir taşıma şirketine önemli miktarda hisse satın alına
rak ortak olunması son derecede basiretten uzak yanlış bir harekettir. Bu yüzden Fiskobirlik büyük zararlar 
altına sokulmuştur. Tarko'ya iştirak edilmesi de o nisbette hatalıdır. 

Üstelik gerek Firintaş gerekse Tarko'ya ortak olunduktan sonra son derecede yeteneksiz kimseler bu ku
ruluşlara genel müdür, yönetici ve murakıp olarak getirilmiş bu kişilerin kayırıldığı kanaati kesinlik kazan
mıştır. 

Basiretsiz ve yeteneksiz kişilerin elinde hiç yoktan Fiskobirlik büyük zararlara uğratılmıştır. 
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p) Diğer taraftan. 
Fındık Doğu Karadeniz sahil şeridinde yaşayan halkımızın büyük çoğunluğunun tek geçim kaynağıdır. 
Bu bölgemizde başka ürün elde edilmesi imkânsızdır. Halkın başkaca geçim kaynağı yoktur. 
Fındık ekim alanlarının sorumsuzca genişletilmesi çok sakıncalıdır. 
Fındık ekim alanlarının genişletilmesi yerine sınırlandırılması yeni sahalarda ekime müsaade edilmemesi ve 

mevcut ekim sahalarından daha yüksek verim elde edilmesi için teknik imkânlar ve bilgi ile fındık yöneticileri
nin üreticiyi desteklemesi, güçlendirmesi zorunludur. 

Komisyonumuzca saptanan aksaklıklar ve önerilerimizin çoğu dosyalarda mevcut kesin belge ve diğer de
lillere dayanmaktadır önerilerimiz istikametinde gereken tedbirler alındığında fındık tarımından daha yüksek 
randıman ve kazanç elde edileceği inancı ile yaptığımız çalışmalar sonucu düzenlediğimiz işbu rapor Yüce Mec
lise saygı ile arz olunur. 
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