
D Ö N E M : 4 0 İ L T : 1 TOPLANTI: 1 

• © 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
» I ^B»Bw m» ı 

28 nci Birleşim 

10 . 1 . 1974 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

Sayfa 
150 

151 

151 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuş
ları 151 

A) Gündem dışı konuşmalar 151 
1. — Gümrük ve Tekel Fethi Çelikibaş' 

m, açılacak tütün piyasası hakkında önceki 
birleşimde konuşan Muğla Milletvekili 
Ünat Demir'e cevap veren demeci. 151:153 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah 
Usumi'nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Bayramı dolayısıyle gündem dışı demeci 153: 

154 

B) Tezkereler ve önergeler 154 
1. — Manisa Milletvekili Süleyman 

Tuneel'in Millî Savunma Komisyonundan 
çeikildSjklerine dair önergesi (4/4) 154 

C) Gensoru, Genel görüşme ve Meclis 
araştırması önergeleri 154 

Sayfa 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına, Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Kayseri Milletvekili Ahmet Altmışyedioğlu 
ve iki arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla 
.mücadele için gerekli tedbirlerin saptanma
sı amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/4) 354:155 

V. — Gensoru, genel görüşme v© Mec
lis araştırması 155 

A) Öngörüşmeler 155 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Konya Millet
vekili Vefa Tanır ile Siirt Milletvekili M. 
Nebil Oktay'ın, resmî israfın önlenmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/1) 155 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Konya Millet-



M. Meclisi B : 23 

Sayıe 
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vekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, enerji 
ve enerji kaynakları konusunu incelemek, 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak 
amaeıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/2) 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Siirt Millet

te 

Sayfa 
vekili M. Nebi] Oktay ve dört ai'kadaşının, 
Türkiye'de yetişmiş insanların, özellikle 
teknik elemanlarımızın yurt dışına göçme
lerini önlemek ve bu hususta gerekli tedbir
leri almak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/3) 155:156 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanı Kemal 
Demir, önceki birleşim/de, petrol bunalımı konu
sunda konuşan İçel Milletvekilli Süleyman Şim
şek'e cevap verdi. 

Muğla Milletvekilli Ünat Demir, açılması 
yaklaşan 1974 tütün piyasası dolayısıyle alın
ması gerekli bâzı tedbirler, 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan usul
süz aramalar ve Anayasa dışı tedbirler ve, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz da, Güney
doğu Anadolu bölgesindeki kuraklık nedeniyle 
çekilen içme suyu sıkıntısı 'konulanında gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ile Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, res
mî israfın önlenmesini sağlamak amaeıyle, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve iki arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynak
ları konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amaeıyle ve, 

Cumhuriyetçi Güven partisi Grubu adına 
Grup Baışkıanyekili Siirt Milletvekili M, Nebil 

Oktay ve dört arkadaşının, Türkiye'de yetişmiş 
insani arın, özellikle teknik elemanlarımızın 
yurt dışına göçmelerini önlemek ve bu hususta 
gerekli tedbirleri >almalk amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca birer Meclis araştır
ması açılmasına 'dair önergeleri okundu ve gün-
clemdelki yerlerini alacakları ve «ıraları geldi
ğinde görüşecekleri .bildirildi. 

O. H. P. Grup Başkan vekili Selçuk Erverdi'-
nin, Millî Eğitimi Komisyonundan çekilen Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal'dan boşalan 
Üyeliğe Muğla Milletvekili Halil Deçe'nin aday 
olarak seçilmiş olduğuna dair önerigesi kabul 
'olundu. 

10 Ocak 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşiime saat 16,20'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanıvekiili 

Kemal Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı (•etin, 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Der

nekler Kanununun 50 nei maddesinin 3 ncü 
fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/39) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ile İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş

bakanlık tezkeresi (3/148) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

Meclis Araştırması 
3. -— Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 

adına, Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri 
Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ve iki ar
kadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için 
gerekli tedbirlerin saptanması amacıyle Anaya
sanın 88 nei madesi uyarınca bir Meclis araş
tı ııması açılmasına dair önergesi (10/4) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekilii Kemal Ziya öztürk 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nei Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

i BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Bayın üyelerin adları yazılı plâkalar 
üzerindeki .beyaz düğmelere basmalarını rica 
ediyorum efendim.. 

Yolklama işlemi devam ediyor efendim, Sonra
dan geien sayın üyelerim de yoklamaya katılma
larını rica ıediyorum. 

ı (Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi 'bitmiştir. 

'Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımı

za başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENELKURULA ISUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikba.f 
m, açılacak tütün piyasası hakkında önceki Bir
leşimde konuşan Muğla Milletvekili Ünat'Demir'e 
cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Bayın Gümrük ve Tekel Baka
nı, açılacak tütün piyasası nedeniyle gündem 
dışı söz isteğinde bulunmuşlardır, kendilerine 

— 151 — 

söz veriyorum. Bayın Bakan »buyurunuz efen
dim. 

ıGÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ OE-
LİKBAŞ (C Senatosu CumJhurbaşkanmca B. Ü.) 
—< Bayın Başkan, Yüce (Meclisin •değerli üyeleri; 

Dünkü Birleşimde, Muğla Milletvekili Sayın 
Ünajt ıDeımir, tütün ve tütün piyasası ile ilgili 
bir konuşma yapmıştır. Konuşmayı Tutanaktan 
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inceledim. Bu konuşma vesilesiyle maruzatta bu
lunmak maksadiyle huzurunuza çıktım. 

Mer'i 'mevzuatımıza göre; Devlet, sigara sa
tışlarından satış bedelleri tutarı esas alınmak 
üzere, % 55 nisbetinde İstihsal Vergisi almak
tadır. Bu iitibarla mer'i fiyatlar*, Devletin kamu 
hizmetlerini .muayyen ölçüde karşılamak mak
sadına matuf olarak, yani bir kısmı vergi ola
rak aılınmak suretiyle teşekkül (itmektedir. 

Diğer taraftan; bilindiği veçhile tütün, dış 
ticaretimiz ve ödemeler bilançomuz bakımından 
mühim bir 'döviz kaynağımızdır ve binnetice dış 
piyasa fiyatları ile de ilgilidir. 

Ayrıca, ekiciden isatınalmdıktan sonra, ma
mul halle gelinceye kadar geçirdiği nıaniplasyon 
safhasında ve iki yıllık forana tıtasyon safhasın
da >da bâzı mühimce masraflar yapılmaktadır. 

Nihayet, ekici de (bunu birtakım masraflar 
ihtiyar eltmek suretiyle üretmektedir. 

Bütün bu faktörler; muayyen zamanlarda ta
rımda, fideden istihsal edilinceye kadar ıgeçeıı 
ısafhaıda ve bitaba ra. satıştan evvel, yani satış 
piyasası açılmadan evvel; Tekerin fevkalâde 
tecrübeli mühimce Ibir 'kadrosuyla mahalline gi
derek, kalite, randıman <vc o yılki rekolte miktarı 
tespit edilmek, suretiyle bir fiyat tespit edilmek
tedir. 

Şunu (bilhassa belirtmek isterim k i ; Tekel tü
tün konusunda, nıemiefceitıiimkde nesini ve özel 
bütün teşekküllere nazaran fevkalâde ıtecrübeli, 
iyi yetişmiş elemanları nefsinde toplamış, res
mî bir kuruluşumuzdur. Bu yıl, \bu tespit çalış
malarına, geçen seneye nazaran bir hafta evvel 
6 Kasım 1973'te başlatılmış ve 137 İane de tütün 
eksperi Eıge Bölgesinde mevcut alım noktaları
na gönderilerek tespit muamelesi sürdürülegel-
miştir, Yakında bu ımuamele ikmâl edilecektir. 
Bu muamelenin ikmâlinden sonra, ihraç piyasası 
açılacak ve 'bu suretle bu yıl, 'geçen yıla naza
ran, (müstahsili geniş ölçüde tatmin edici bir fi
yat verilmesi imkânı hâsıl olabilecektir. Çalış
malar sürdürülmektedir. Bu konuda çeşitli ku-
Turuşlarm çeşitli zamanlarda beyanatı olmakta
dır. Bütün bu beyanat yazılar Bakanlıkta, ve Te
kel Genel Müdürlüğünde takip edilmekte ve de
ğerlendirilmektedir.) 

(İkinci konu;" sayın arkadaşımızKiı temas et
tiği, bâzı tütün tüccarlarının 1973 yılında ekici
den aldıkları mahsulün bedelini kanunda gös-

I terilen, süreleri içerisinde ödenmediğiyle alâka-
I lı bir şikâyettir. 

Geçen devrede de üzerinde çok durulmuş bir 
I konu olduğu için Bakanlık ve Genel Müdürlük 
I İni konuda titizlikle kanunun lıükümlerini yeri

ne getirmek için çalışmıştır ve 1972 yılı ürünü 
ekici •tütün piyasasında, yani 1973 yılı içerisin-

I de ekicilere tütün bedellerini müddeti içerisin
de ödemeyen 8 tütün tüccarının tütün ticaret 

I belgeleri Tekel Genel Müdürlüğünce iptal edil-
I iniştir. 

Dünkü konusıımada ismi geçen firıma da, tica-
I ret belgesi iptal edilen firmalar arasında bu-
I lunmaktadıi'. 
I Bir noktayı 'da bilmenizde fayda görmekte-
I yim. Tütünlerin bedelleri ödenmeden yerlerinin 

alıcılar tarafından değiştirilmesi halinde, kanu-
I ıımı, müeyyidesi de geçen yıl ilk defa uygulan-
I nıış bulunmaktadır. Bu müsaadeye göz yuman 

tekel memuruna işten el. çektirilmiş, ceza taki
batı başlamıştır; firma hakkında da kanunun 
müeyyideleri uygulanmaktadır. 

'1170 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun. ilgili hükümlerine göre, ekici devir işlemini 
kanuna uygun olarak bitirdiği ve bu işlemin bi
tirildiğini alıcıya veya kanunî konutuna bildirdi
ği tarihten başlayarak, alıcı 10 gün içinde be
delini ödeyerek tütününü teslim almak zorun-

I dadır. Zorlayıcı sebep olmadan ödemeden veya 
teslim almaktan kaçıünıa. halinde, ekici, kanunî 

I tahkim yoluyla, bedeli ödemeye ve tütünleri 
teslim almaya alıcının zorlanmasını işleyebil
me kted ir. 

(Ekici isterse, hakem kurulu satış tutarının 
yarısına kadar tazminat alınmasına da kanunu-
ırauz igereğince Ikarar verebilmektedir. 

Bütün 'bu söylediğim esaslar geçen yıl fil hal 
uygulanmıştır ve bu yıll da uygulanacağından 
biç şüphe edilmemelidir. * 

iŞon :6 yıllık tatbikatta ekici bütün piyasası 
Ege'de, D967 ürününde 29 Ocak 1968; 1068 yılı 
mahsulünde !27 Ocak 1969; 1969 yılı imahsulün-
de 2,6 Ocak '1970; 1970 mahsulünde 25 Ocak 
i'9'71; 1971, .mahsulünde 2 Şubat 1972; 1972 mah
sulünde de 29' Ocak 1973 tarihinde açılmıştır. 
Bugün de başarılı ısonuç veren bu devre içeri-

j sinde açılacaktır. Çalışmalar bitirildikten sonra 
Ticaret Bakanlığı ile mutabık kalınan tarihte 

I açılacak ve bu umumî efkâra duyurulacaktır. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi' 
nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı dolayı-
sıyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Bayramı dolayiisıyle Balıkesir Milletvekili Sa
yın Sadullah Usuimi gündem dışı söz istemişler
dir. 

Buyurunuz efendim; süreniz 5 dakika. 
ISADULLAH IJİSUMÎ (Balıkesir) —'Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayra

mındır. Türk basınının gazetelerde fiilen çalışan 
mensupları, gazeteleri çıkaran yazıları, haherOe-
ri yazan 'elemanları, 'bundan 12 yıl önce Ibngün 
çıkarılan 212 saydı Kanımla meslekî haklarını 
elde etmişlerdir. 

Bugün, 10 Ocak 1961'in 13 ncü yıldönümü
dür. Ancak Türkiye'nin en ibüyük gazeteciler 
(kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Sendikası, 
geçen yıl olduğu gibi, bu yi1! da yıldönümünü 
katlamamak (kararı almıştır. 

Türkiye'nin 'bugünkü şartUarı ve İlasının 'du
rumu dikkate alındığı takdirde Türkiye Gaze
teciler (Sendikasının 'aldığı bu karara gönülden 
katılmamak mümkün değildir. Hattâ ıbu kararı 
alan ıSendika yöneticilerini gönülden 'kutlamak 
bir görevdir. 

Değerli milietvekilleiıi, im kararın nedeni 
açıktır. Demokratik rejimin ayrılmaz bir par
çası olan basın özgürlüğü üzerine konulmuş 
olan sınırlamaların, cezaevi erinde, fikrinden 
ötürü yatan gazetecilerin cezalarının kaldırıl
ması yolunda, geçtiğimiz yıl içinde de bir sonuç 
almama mıştır. 

Bugün, Türkiye'deki bâzı kanun maddeleri
nin koymuş olduğu biçimleki basın suçları, dün
yanın hiçbir demokrati'k ve medenî ülkesinde 
mevcut değildir. İki yıldan beri medenî bir ül
keye yakışmayan bu durumun değiştirilmesi ve 
cezaevlerindeki basın mensuplarının cezalarının 
kaldırılması yolunda Türkiye'deki basm kuru
luşları çeşitli girişimlerde bulunmuşlar ve her 
defasında işıbaşındaki hüküm etlerden haklısınız 
cevabını almışlardır. Hatta vaad de almışlar
dır. Ancak, bütün bunlara rağmen netice orta
dadır. 

Hür basını tehdit eden unsurlar sadece ka
nuni armuzdaki ceza maddeleri de değildir. 
Üzüntüyle ifade etmek meelmriyetindeyim ki, 
ceza. tehdidi altında bulunan şerefli Türk bası
nı, aynı zamanda çıkarcı sermaye çevrelerinin 
de ekonomik baskısı altındadır. Kendi yararına ; 
fakat geniş halk yığınlarının zararına fikirleri 
sürdürebilme kamacıyle, çıkar çevreleri şerefli 
basınımıza karşı özel ilânları bir baskı aracı 
olarak kullanmaktadır. Bu çevreler boyun eğ
diren! edikleri şerefli yazarları işlerinden aıttıra-
bilmek için zaman, zaman girişimlerde bulun
makta ve ne yazık -ki, çoğu zaman bunda başa
rılı da olmaktadırlar. 

'Bu cüretkâr baskı neticesinde ülkemizde bir 
ço'k fikir adamı uzun süre işsiz kalmıştır. Özel
likle 12 Marttan sonra cüretlerini iyice artıran 
ve İratta kendi aralarında bir de dernek kura
rak gazetelere açıkça, şu adama yazdırırsanız 
sizden bütün iş adamları ilânlarını kesecekler
dir tehdidini savuran bu çıkar çevrelerinin se-
bebolduğu acı örnekler pek çoktur. Bu tutum... 
(A. P. sıralarından ««kim onlar» sesleri) 

IBAiŞKAiN — Müdahale etmeyiniz, efendim. 

İMKHMET OAN (Adana) — Sizler. 
.SADULLAH USUMİ (Devamla) — Söyle

rim teker teker isterseniz; teker teker sayarım 
bunları. (0. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) Halkı soyanları teşhir ederim burada, 
milletin önünde. (O. -II. I*, sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — .Sayın Usumi... 
iSADULLAH USUMİ (Devamla) — Bu tu

tum Türkiye'de fikri satın... 
'BAŞKAN — Sayın Usumi bir dakikanızı 

rica ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, lütfediniz konuş

macı arkadaşımıza müdahale etmeyiniz. Sayın 
Usumi, siz de lütfen vâıkı sataşmalara cevap 
vermeyiniz efendim. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Bu tu
tum Türkiye'de fikri satmalnabilir bir meta ha
line getirmektedir. Bu utanç verici neticeden 
sadece iş adamlarını sorumlu görmek de hatalı 
bir yoldur. Buna imkân veren siyasî güçlerin 
de aynı derecede ve hatta daha fazla sorumlu 
olacağı aşikârdır. (C İT. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

— 153 — 
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Bu kanun ve egemen çevrelerin uygulama
sı sadece Türkiye'deki basın hürriyeti şartları
nı ortadan kaldırmakla kalmamakta, aynı za
manda Türkiye'nin dış dünyadaki itibarını da 
sarsmaktadır. Önceki yıl yurdumuzda toplanan 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun 11 nei 
Dünya Kon.gr e sinide bu acı gerçek yerinde tes
pit edilmiştir. Basın .özgürlüğünü büyük ölçüde 
yok eden bu şartların değişmesini Türk basın 
'mensupla rıyle birilikte, bu kuruluş ve öteki bü- . 
tün uluslararası ba.sın kuruluşları da beklemek
tedir. Basın özgürlüğünün değerini bilen bütün 
hür dünya kamuoyu da, aynı heyecanlı bekle
yiş içindedir. Demokrasi lâfla değil, demokrasi
nin gerektirdiği şartlanıl sağlan masıylc gerçek
leşebilir. Şu anda bütün dünya bilmektedir ki, 
Türk basını özgür değildir. Bu görüntüyü ec-

B) TEZKERELER 

1. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel'in 
Millî \Savunma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/4) 

BA:Ş'KA<X — Millî Savunma Bakanlığı Ko

misyonundan vâki bir istifa ta M)i vardır, oku

tuyorum efendim,. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. •—- Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri Millet
vekili Mehmet Altmışyedioğlu ve iki arkadaşı
nın, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için gerekli 
tedbirlerin saptanması amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/4) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırma önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
21 Aralık 1973 

Konu: Rüşvet ve yolsuz
lukla mücadele konusun
da Meclis araştırması. 

Rüşvetle ve resmî hayatta yolsuzlukla etkili şe
kilde mücadele 'zaruretini görmeyen ve kabul »et
meyen hiçlbir iyi niyetli vatandaş yoktur. 
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şit'ii bahanelerle kapatmak mümkün değildir. 
Basını özjgür olmayan bir ülkede halka dayalı 
bir idarenin olabileceğini de kabul etmek yine 
mümkün değildir. Halkın yararına fikirler; an
cak özgür bir basınla gelişebilir. Basın özgürlü
ğü halkın özgürlüğü demektir. 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramının yıl
dönümünde bu konuşmamı yaparken yeni dö
nem Millet Meclisinin bu güçlükleri yeneceği' 
inancı içinde .bulunduğumu ifade etmek iste
rim. Bütün dünya ve Türk kamuoyu önünde 
bunun şerefinin 4 ncü dönem Yüce Meclisimize 
nasip olmasını diler, saygılar sunarım. 
(O. 11. P. .sıralarından «bravo» sesleri, sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür- ederim Bayın Usu mi. 

VE ÖNERGELER 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Millî Savunma Ko

misyonundan istifa ediyorum. Bilgilerinizi ve 
gereğini saygılarımla rica ederim. 

ıMla.nisa 
iSütoyman Tuncel 

(BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur*, gereği 
yapılacaktır efendini. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Resmî hayattan bu hastalıklaıı söküp atmak 
için, çok yönlü tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Yurttaş, haklı ilşinl gördürmek için rüşvet öde
meye 'mecibur clmadnallıdı r. 

Haksızlıktan, eziyetten kurtulmak için rüşvet 
vermeyo 'Zor! annıamalıdı r. 

Devletin 'bir liraya yaptıracağı iş, yolsuzluklar 
yüzünden iki liraya mal olma/malıdır. İhaleler 
dürüst yapılmalıdır'. Reisimi satınalmalarda ni'li-
let parası, ahlâk ve fazilet dışı yollardan, şunun 
veya bunun celbine aikmamalıdır. 

Rüşvet almak da, vermek de suç olduğu için, 
rüşvet olaylarının tespiti ve o it aya. çıkarılması zor 
olmaktadır. •' 

Bâzı ülkelerde, resmî bayattan yolsuzlukları ve 
rüşveti söküp atmak için, gerçeği söyleyen ve ke
sin delillerle bir yolsuzluğu ispat eden kişiler1! ta
kibat korkusundan kurtaran, böylece gerçeğin a.y-
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dini anmasını 'kolaylaştıran ilgine hukukî usuller-
uygu! anmaktadır. Bunların incelenmesi ve ülke
mizin şartlarına, millî'bünyemize uygun olan usul
lerin neninvsenmesi yerinde olur. 

Lknicıt hayattım ızı her kademede ahlâk ve fazi-
İ0't 'temeli 'üze-rin'e oturtmak 've yolsuzluklara kar
şı daha -eskili mücadele edilmek için, çeşitli alan
larda alınnva'îi gerekli ec'k yönlü 'tedbirleri araş-
tıılmaik re raporunu Millet Meclisine sunmak üze
re Ibir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmaisın-
da yarar yardır. 

Bu komisyon, ceza hukuku ve mukayeseli hu
kuk 'alanında konuya ışık tutacak ilim 'adaımları-
ÎITII, rüşvet re suiistimal suçlarına balkan 'sarcila.-
rın, yüksek mahkeme dairelerindeki tecrübeli hâ
kimlerin re Derletin 'teftiş kadrolarında tecrübe 
kazanmış bâzı 'seçkin kişilerin re gerekli göreceği 

foaşjka uzmanların da görüşlerini dinleyerek, rüş
vet ve yolsuzluklara karşı daha etkili şekilde mü
cadele için ''alınması gerekli çok yönlü tedbirlere 
ışık 'tutan 'bir rapor hazırlayabilir. 

Yukarıda arz 'edilen. konuyu genel ve 'objektif 
şefcilde arattırıp 'aydınlığa kavuşturmak üzere, 
Anayasanın 88 nci ımaiddesi uyarınca 'bir Meclis 
Araşjtııtaıaısı açılmasını saygılarımızla 'a;rz ve teklif 
ederi/,. 

Cumhuriyetçi Güren Partisi Grubu Adına. 
Kayseri Milletreıkili Van Milletvekili 

Mehmet Alîtmışyedioğlu Salih Yıldız* • 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 'alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir efendim. 

V - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Cumhuriyet Güven Partisi Grubu adına 
Grup BaşkanvekiU Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ile Siirt Milletvekili M. Nebi! Oktay'ın, resmî 
israfın önlenmesini sağlamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/1) 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Grup BaşkanvekiU Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve iki arkadaşının, Enerji ve enerji kaynak
ları konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin alın
masını sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına da
ir önergesi, (10/2) 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Nebil 
Oktay ve dört arkadaşının, Türkiye'de yetişmiş 
insanların, özellikle teknik elemanlarımızın yurt 
dışına göçmelerini önlemek ve bu hususta gerekli 
tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş!arım günde
mimiz gereğince daha önceki Birleşimlerde okunan 
araştırma önergelerinin ön görüşm esine geçmeuıılz 
gerekiyor. Ancak Ibu öngörülmenin eııtelenmeisini 
isteyen tıir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyetçi Güven Partiyi Grubunca verilen 

ve gündemimizin 1, 2, 3 numaralarında kayıtlı bu
lunan Meclis araştırması önergeleri dün Yüce 
Meclisin (bilgilerine 'sunulmuştu. Gruplarca üzer
lerinde çalışma imkânı 'bulunamayan bu önergele
rin görüşülmelerinin, grupların hazırlanmalarına 
imkân reıileibilm'esl için, bir sonraki Birleşime bı
rakılmasını saygı ile öneririz. 

C. H. P. Grup Baş'kanrekiUeri 
tsJtanlbul Erzurum 

Necdet TTğur Selçuk "Enver'di 

BAŞKAN —• Önerge okunmuştur, önerge üze
rinde 'söz isleyen sayın üye olmamıştır. 

VAHİT BOZ ATLİ (Sivas) —• Sayın Başkan, 
aleyhinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Saym Bo-
zaıtlı. 

VAHİT BOZATL1 (Sivas) - - Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Geçen yıllara ait gündem i 'bütün -arkadaş
larım hatırlarlar. Bu kalbîl -araştırma, genel gö
rüşmelerin y'eni İçtüzüğe rağmen, yeni İçtüzüğün 
sağladığı çarelere rağmen üst üste yığılma'sı, sıra
sının gelmemesi ihtimali olaibileceği kanaatinde
yim. 
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Bir 'araşitinim önergesi özellikle, grup adına 
verilımiş olan 'bir araştırma önergesi gayet 'tabiî 
önerge sahilin arkadaşların ela, bütün üye arka
daşların da takdir edecekleri gibi geniş bir ha
zırlıktan sionra 'buraya, 'gelmiştir. Bütün, hazırlık
larının tamam, olmadı Clkti/ja edeceği kana ati ilde
yim. Aııcaik ıbuna, rağmen elbette önerge sabibi 
arkadaş]arımız taikdir eidei', tebirini isteytbilirler. 
Benim kanatlım Meclisin bundan evvelki •mesaisi 
yeterince değerlendirilememiş. birtakım sebepler-
l'C bildiğiniz gibi böş geçmiştir. Bu itibarbı şu an
da Meclis gündeminde müzakere »a,fİrasına kadar 
gelmiş bir 'konuyu Meclisin za>manını, keza, bugün 
de değersiz bale getirici nitelikte olan bu erteleme 
teklifinin kabul edilmemesi iktiza eder. 

Bu 'sebeple alevli indeyim, saygı ile arz ede
rim. (A. P. 'sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Üzerinde başka, KÖZ isteyen sayın 
üye? 

SELÇUK ERYERDİ (Lrzumm) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erveıdi. Önerge
nin lebinde ani Ovonuşaeaiksınız efendim? 

SELÇUK ERYERDİ (Erzurum) — Lehinde 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
İçtüzüğün 100 ncü maddesinde bu kabil öner

geler üzerinde grupların ve önerge sahiplerinin, 
eğer gruplar tarafından verilmemişse ilk imza 
sahibinin konuşacağı yazılıdır. 

Dün Yüce Meclisin ıttılaına sunulan bu öner
geler hakikaten memleketin temelli meselelerine 
taallûk etmektedir. Hiçbir hazırlık yapmadan, 

ım-ır • ' • » < § — S ' 
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önergeyi veren arkadaşlarımızın elbetteki ha
zırlıkları vardır ama yalnızca onların hazırlık 
yapmış olması Yüce Meclisin bu konuda bir ha
zırlık yapmamasını icabettirmemektedlir. Siyasî 
parti grupları kendi görüşlerini elbetteki Meclis 
kürsüsünden ifade edecekler, lehinde veya aley
hinde bulunacakl ardır. 

Arkadaşlarımızın önergeleri dün okundu. 
Gruplar sözcülerini seçmek olanağını bile bula
madılar. önergeyi bugün kendi şahsî imkânları
mızla temin ettik. Grublara, verilmeyi için bir 
mecburiyet yok idi. Sözcülerimizi tayin edebil
mek imkânı elimize yeni geçti. Hiçbir hazırlık 
yapmadan, malâyutak önergemin, lehinde veya 
aleyhinde bulunmak bir partinin ciddiyeti ile 
kabili telif değildir. Ciddiyetle meseleyi ele alan 
milletvekilicrıi için de aynı şeyi söylemek elbet
teki mümkündür. Binaenaleyh; grupların temelli 
memleket mesele!erine taallûk eden bu konuda 
ciddî hazırlık yapmaları, burada meselenin enine 
boyuna tartışılması imkânlarının verilmesi ge
rekmektedir. Önergemiz de bunu temin için ve
rilmiştir,, arz. eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sı
raları ndan al ki şiar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geyi oylarınıza, yunuyorum. 

Araştırma önergelerinin ertelenmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyuraunlar.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiş ve ertelenmiştir elendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde baş
kaca gürüşülecek bir konu olmadığı (için 15.1.1974 
Salı günü saat 15.00 de toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saaiti ; 15.30 
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GÜNDEMİ 
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Saat : 15,00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinin andiçmesıi 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 

adına Grup Başkanvekili Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ile Siirt Milletvekili M. Nebil Ok
tay'ın, resmî israfın önlenmesini sağlamak ama-
cıyle Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/1) 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Grup BaşkanvekiM Konya Milletvekili Ve
fa Tanır ve 'iki arkadaşının, Enerji ve Enerji 
Kaynakları konusunu incelemek, gerekli tedbir
lerim alınmasını sağlamak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi, (10/2) 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Ne
bil Oktay ve dört arkadaşının, Türkiye'de yetiş
miş iinsanlarm, özıellikle teknik demanlarımızın 
yurt dışına göçmelerimi önlemek ve bu hususta 
gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/3) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 




