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1 - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, yapılan 
yoklamalar sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun sağlanamadığı anlaşıldığından; 

18 Nisan 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
Birleşime saat 15,40'ta son toplanılmak üzere 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Memduh Eksi 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 
Divan Üyesi 

Yozgat 
llhami Çetin 
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II GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve C. 

Senatosu Kars Üyesi S i m Atalay'm, Arıcılık 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Kooperatifçilik okulları kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/164) (Millî Eğitim, 
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Ziraat İstasyonu, Tarsus Sunu Ziraat, Ankara 
Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen 
Sulu Ziraat Araştırına Enstitülerinin Döner Ser
mayelerinin 1967 yılı genel bilançosunun sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/188) (Plan Komisyonuna). 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
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5. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 1972 
malî yılı faaliyet ve kesinhesap raporu (3/190) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na) . 

Sözlü soru 
6. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ay t ekin'in, 

ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu Önergesi (6/108) 

Yazılı sorular 
7. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Siirt' 

in Sason ilçesini, Muş'un Merkez ilçesine bağla
yacak karayoluna ilişkin Bayındırlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/122) 

8.— Siirt Milletvekili İclris Ankan'm, Siirt -
Şırnak - Eruh karayoluna ilişkin Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/123) 

9. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Siirt' 
in Batman ilçesinde Devlet hastanesi kurulması
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/124) 

10. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Si
irt İn televizyona kavuşturulmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/125) 

11. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Si
irt'in Merkez ilçesindeki manyetolu telefonların 
otomatik şekle sokulmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/126) 

12. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Si
irt'in Merkez ilçesindeki Büyük Caminin onarı
mına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/127) 

13. — Siirt Milletvekili İdris Ankan'm, Si
irt'te kurulması düşünülen Bidar Hidro - Elek
trik sanraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından yazılı soru önergesi (7/128) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiü Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak; saym üyelerin beyaz düğmelere basa
cak "yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Yoklama
ya katılmayan saym üyelerin yoklamaya katıl
malarını rica ediyorum. 
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(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda 
bulunan 27 sayın üye ile birlikte salonda halen 

18 . 4 . 1974 O : 2 

189 sayın üye bulunmaktadır. («Ad okunmak 
suretiyle yoklama yapılsın» sesleri) 

Yarım saat sonra, yani saat 15,40'da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Başkan/ekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Ako/a (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN •—• Millet Meclisinin 68 nci Birleşiminin, ikinci oturumunu açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır, salonda hazır bulunan sayın üye
lerin «Burada» demek suretiyle yoklamaya ka
tılmalarını istirham ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli .arkadaşlarım, yokla

ma yapıldığı sırada salonda bulunmayıp bilâha-
Tia gelen arkadaşlarımız, lütfen, bir tezkere lile 

bunu Başkanlığa bildirirlerse kendilerimi yok
lamada var kaydedeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, yoklamaya 2.15 sayın 
üye katılmış bulunmaktadır. Bildirilen tezkere-
ye göre 24 sayın üye de halen Bütçe Komisyo
nunda çalışmaktadır. Ayrıca sonradan ©elen sa
yın üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere geçiyoruz 'efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONVŞMALAR 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa' 
nın, Hatay1 ilindeki son yağışlar sebebiyle taşan 
nehir sularından zarar gören vatandaşlar ve 8 a-
mandağı ilçesi sahil boyundaki patlayıcı madde
ler konusunda gündem dışı demeci.. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır. 

Gaziantep Miilılıe t vekili Sayın Mustafa Gü
neş, güney sınır köylerimizde ikâmet teden yurt
taşlarımızın sosyal ve (ekonomik durumlarıyle 
ilgili olarak gündem dışı söz istemiş'tir. Sayın 
Güneş buradalar anı?.. Yok. 

Malatya Milletvielki'M. Sayın Ahmet Kanaas-
lan, bir kışım Doğu ve Güniey Doğu illerıimizde 

şiddetli yağışların sebep olduğu zararlar, ha
sarlar ve gerekli tedbirler konusunda gündem 
dışı söz istemişlerdir. Sayın Kaılaaslan burada
lar mı 'efendim?.. Yok. 

Hatay Milletvekili Sayın Sait Reşa, Hatay 
ilinde son yağışlar vıe taşan nehir sularından za
rar gören vatandaşlarımızla ilgili ve ayrıca Sa-
mandağı ilçesinde sahil boyundaki patlayıcı 
maddelerle ilgili gündem dışı söz istemişlerdir, 
buyurun Sayın Reşa, 

MEHMET SAİT REŞA (Hatay) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Güney illerinde, özellikle Hatay ve çıeynesin-
de son yoğun yağışlar birçok ırmaklarda taş-
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kmlık yıapmaik suretiyle sel felâketlerini nıey-
dana getirmiştir. Bu sel felâketlerinden dolayı, 
özellikle Reyhanlı ilçemizin Afrin ırmağının ka
barması ylc aşağıda adlarını sayacağım 15 kö
yümüzü sel basmıştır. Üzüntü duyduğum taraf, 
bu 15 köyde s'el baskını olmuş, bütün vatandaş
larımızın evlerini, ekili buğday arazilerini sel 
basmış olduğu halde orada görevli bulunan mül
kiye âmirleri ilgi gösterimemiştir. Sayın Afet 
İşleri. Genel Müdürümüz, başka sel bölgesinle 
gittiği sıralarda radyodan aldığı bir haberle 
Reyhanlı ilçesinin Afrin nehri üzerinde sel fe
lâketine uğrayan köylerimize gitmiş, yerinde 
tespitler yapmış, aradan bir gün geçmesine rağ
men hâlâ yönıetiiciler bu arkadaş1]arımızın uğra
dıkları sel felâketinden dolayı bir ilgi göster
memiştir. Sayın İmiar İskân Bakanımız, sel fe
lâketine uğrayan bölgeleri gezileri sırasında 
Reyhanlı ilçesine uğramıştır. Sel felâketline uğ
rayan köyleri gezdiği sırada köylülerimiz tara
fından da idarecilerin kendilerine ilgi göstieril-
tmediğinden yakınmak suretiyle şikâyet 'etmiş
lerdir. Sayın İmar İskân Bakanı Ankara'ya av
detlerinde kendileriyle görüştüm, «Benim ra
porlarım da vardır, Sayın Başbakana bu üzün
tülü durumu arz edeceğim» diye kendisi de 
üzüntülerini belirtmişlerdir. 

Şimdi Sayın Hükümetten rica «diyorum. Sa
yın Bakanın da bizzat mahallinde şahit olduğu 
bu ilgisiz kalan yöneticileri uyarmaları veya 
halkla ilişkisini kesen, ilişki kurmayan bu gibti 
yöneticilerin Hatay gibi özelliği olan bir ilden 
başka bir file götürülmesi de artük, idarecilerin 
halktan ayrıldığı ve bütünleşmediğinden dola
yı bir gerekçe olduğu kanaatindeyim. 

Sel felâketine uğrayan köylerimiz şunlar
dır : Oatalhüyük, Müsrifiye, Dağılgan, Hürri
yet, Uzunköy, Kurtuluş, Karabatak, Sulüköy, 
Kumlu, Aktaş, Kiremittepe, Mastepe, Doğuay-
rancı, Batıayrancı, Acarköy, Ahmetköy'dür. 

Bu köylerden daha çok, Çatalhüyük ve Müs
rifiye köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, tam 
nehrin taştığı bir boğazda olması nedeniyle en 
çok zarara uğrayanlardır. Bu köylerde zarar 
gören arkadaşlarımızın tespitleri yapılmıştır. 
Bunlara, tam pamu'k «kimi mevsimine Haşladığı
mız şu günlerde gerekli ziraî (kredimin, kimyevî 
gübre ve diğer kredilerin sağlanimlası, varsa ver
gi borçlarının ve banka borçlarının ertelenmie-

si, bu çiftçi arkadaşlarımıza Hükümet olarak 
el uzatıldığı takdirde uğradıkları bu hazin 
üzüntüden bir nebze kendilerini kurtarmış olur
lar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Reşa. 
MEHMET SAİT REŞA (Devamla) — Bu 

sel felaketinde, ayrıca sel sularına kapılan bir 
çoban, sürü vie traktörler de sel sularına kapıl
mak suretiyle mal sahiplerine zarlar veranâştir. 

Samandağı ilçemizde bu sel sularının, ka
barması sonucu bazı patlayıcı maddelerin sahi
le gelmesi, vatandaşlarımızdan bu patlayıcı1 

maddelerden dolayı iki tanesinin ayaklarından 
ağır surette yaralanmaları ve ayaklarının kesil
melerine sebebiyet yenmiştir. 

Sahil boyunda, bugün Samandağmda yaşa
yan vatandaşlarımız güvensizlik içerisindedir. 
Özellikle plaj mevsimleri başlamıştır. Bu sahil 
kesiminin, ihtisası olan istihkâm taburları tara
fından taranması gerekmektedir. Hükümet ola
ya k bu iş üzerinde de hassasiyetle durülmlasını, 
Samandağmda yaşayan ilçe halkımızla güven 
sağlanması bakımından rica ediyor, Hükümetin 
ilgisini bekliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reşa. 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Türk vatandaşlarının Suriye'de bulunan emlâ
kine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, Türk vatan-
daşlarrnm Suriye'de bulunan toprakları hak
kında gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa

yın Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Zatıâlinizi aradım, yoktunuz 

Saym Kamaşılan. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Türk vatandaşlarının 'Suriye'deki emlâkları 

hakkında, haberler basma intükal etmeden ve Af 
Kanunu teklifi Meclise gelmeldan evvel Başkanlık 
Divanından gündem dışı söz talebinde bulun
muştum. Geç de olsa bu talebimiin is'af edilmesi 
ısebeibiyle Başkanlık Divanına teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasî hayatımızda 
bir aşama teşkil eden ve Türk Milletinin kade-
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rinde çok önemli rol oynayan, 24 Temmuz 1923 
Lozan Andlaşmasınm hükümlerine göre, Türk 
vatandaşlarının Suriye'de ve Suriye vatandaş
larının Türkiye'de bulunan amlâklarınm, hak ve 
menfaatlerinin 5 yıl içerisinde tasfiye edilmesi 
öngörülmüştü. Aradan 51 yıl geçmiş bulunmak
tadır. 51 yıla rağmen, bu safhada kanıma göre 
Türk vatandaşlarını menfaatleri ile ilgili, hak
ları ile ilgili en ufalk bir olumlu adım atılmamış
tır. 51 yıl içerisinde Suriye Hükümeti ile birçok 
anlaşmalar imza edilmiş ve bu anlaşmaların da 
tecdidi cihetine gidilmiştir. 

Parlamenter rejim Suriye'de sürmekte oldu
ğu sıralarda Türk vatandaşları ellerindeki pasa
vanlarla, yani idarî mektuplarla Suriye'deki gay-
rimerıkullerlini işletme, devir ve temlik etme, ki
raya verme, mahsûllerini alıp Türkiye'ye getir
me olanaklarını haiz oldukları halde; Suriye'nin, 
Kari Marks'ın bilimsel sosyalizmini benimsediği 
andan itibaren, yani bu listem tatbik edildiği an
dan itibaren Türk vatandaşlarının gayniimıenıkul-
leri, Suriyeli vatandaşların gayrimenkulleri gi
bi, traktörleri gibi, biçerdöğerleri gibi kamulaş
tırılmış ve Türk vatandaşlarının idarî mektuba, 
pasavanlara taallûk eden hakları tamamen orta
dan kaldırılmıştır. 

Türk vatandaşlarını ilgilendiren, çok önem
li olan bu konuda yıllarca temadi eden ve komis
yonların kurulmasına, protokollarm teati edil
mesine - halen Halep'te çalışan bir komisyon 
mevcuttur - rağmen, Dışişleri Bakanlığımızın 
Yüce Parlâmentoya, kamuoyuna bu kabil mevzu
lar hakkında izahat vermesi siyasî teamül haline 
gelmesi icabederken, maaleisef Hariciyemiz bu 
davranıştan uzak kalmıştır. 

Vatandaştan yana olan bir politika izleyen 
'bir idarenin, Türk vatandaşlarının, hakları ile 
ilgili, menfaatleri ile ilgili meselelerin, problem
lerin safahatı hakkında kamuoyuna, Türk Parla
mentosuna gerekli izahatı vermesini istirham 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederitm Sayın Oğuz. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, benim de gündem dışı söz talebim var
dı. 

BAŞKAN — Sizi aradım zaten efendim. 
3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan' 

m, bir kısım Doğu ve Güneydoğu illerinde Mart 
ayı ortalarında meydana gelen şiddetli yağışla

rın sebebolduğu mal ve can kaybı konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaaslan. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Geçmiş olduğumuz Mart ayının ortalarına 

doğru bir kısım Doğu ve Güneydoğu illerimizde 
meydana gelon şiddetli yağışlar mal. ve can kay-
ıbın:;ı ya] .acun}, âdeta öıayatı felce uğratmıştır. 
Yüzlerce ev yıkılmış, binlerce dönüm ekili arazi 
sular altında kalmıştır. Karayolları tahribata 
uğramış, köprüler yıkılmış, bir kısım illerimizin 
birbirleriyle olan İrtibatı ile bir kısım ilçelerin 
çevre ile olan irtibatı tamamen kesilmiştir. 
Bir kısım vatandaşlarımız da maalesef hayatla
rını kaybetmişlerdir. 

Esasen geçen yıl kuraklığın ve bu yıl çetin 
•geçen kışın yarattığı yiyecek ve hayvan yemi 
sıkıntısına ilâve olarak meydana gelen bu son 
tabiî âfet, bu bölgelerdeki bir kısım vatandaşla
rımızı fevkalâde güç. durumlarda bırakmıştır. 
Aradan aylar geçmesine rağmen, yetkililer ilgi
siz kalmışlar, vatandaş kendi kaderiyle haşhaşa 
kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı bir konuş
manın sınırları içerisinde kalarak Yüce Meclise 
arz etmeye çalıştığım bu son tabiî âfetin yarattı
ğı olaylar ne ha.yal mahsulüdür, ne de uydur
ma haberlerden elde edilen bir malumatın sonu
cudur. Bu tabi, afetin yarattığı olayları 14, 15, 
16 ve 17 Mart günlerinde seçim bölgem olan Ma
latya ilinin Pütürge ilçesinde bizzat gördüm ve 
yaşadım. Yetkili makamların ilgisizliğini bizzat 
müşahade ettim. Olayları olduğu gibi Yüce Mec
lisin bilgisine arz etmeye çalışacağım. 

14 Mart gecesi birçok Doğu ve Güneydoğu il 
ve ilçelerinde olduğu gibi, Pötürge ilçesinde de 
şiddetli yağışlar sabaha kadar devam etti. Mey
dana gelen sel tahribatı sonucu, ilçe bir taraf
tan susuz kaldı, diğer taraftan Pütürge'nin Ma
latya ile yegane irtibatını sağlayan karayolu 
üzerindeki Şiro Çayı Köprüsünün tahribolması 
sonucu çevre ile olan bağlantısı tamamen kesildi. 
İlçe ve köylerde binlerce dönüm arazi sular al
tında kaldı. 15 Mart günü Yazıca köyünden 
mahkemeye gelen bir vatandaş sele kapılarak 
hayatını kaybetti. Aynı gün kaybolan 16 yaşla
rındaki çocuğun cesedi hâla bulunamamıştır. 

— 200 — 
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ilçe halkı bir teneke içme suyunu uzun müd
det ancak 5 -10 liraya temin edebilmiştir. Un, 
<gaz, tuz ve yakacak gibi zarurî ihtiyaç maddele
rinin uzum müddet sıkıntısını çekmişlerdir. Has
talarını dahi Malatya'ya göndermek imkanını bu
lamamışlarıdır. Sel felâketinin vuku bulduğu 14 
Mart gününden 17 Mart gününe kadar aynı şey
leri oradaki vatandaşlarla birlikte bizzat ben de 
yaşadım. Bu müddet zarfında bütün yetkili ku
ruluşları durumdan bizzat haberdar ettim. İm
kansızlıklar içerisinde bulunan ilçe yöneticilerlin
den başka hiç kimseden cevap dahi alamadım. 
17 Mart günü köprüsü tahribolan Şiro Çayını 
ancak benimle birlikte hayatlarını tehlikeye ko
yan ilçe halkının ve köylülerin yardımı ile geçe
bildim. 70 kilometrekarelik karayolunun 20 kilo
metresini yürümek suretiyle Malatya'ya ulaşa
bildim. Malatya ile olan ulaşım imkanı ancak 
20 gün sonra sağlanmış, bu müddet zarfında va
tandaş aynı yaşamı sürdürmek mecburiyetiyle 
(karşı karşıya bırakılmıştır. 

Pütürge ilçesinin Uzunikioru, Teluşağı, Poy
raz, Karaali, Ulutaş ve Behramlı köylerinde bin
lerce nüfus evsiz, barksız duruma gelmiş, ekili 
tarlaları âdeta ortadan yok olmuştur. 

Vatandaşların müteaddit müracaatlarına ve 
aradan geçen bir aylık süreye rağmen, bugüne 
kadar hiçbir yetkili bu köylere gitmemiş, bir ha
sar tespiti dahi yapılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, sel felaketine maruz ka
lan diğer il ve ilçelerdeki durumu bizzat görme-

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dış İşleri 
Bakam Turan Güneş'e Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/191) 

BAŞKjAN — Değerli arkadaşlarım,, gündeme 
geçiyoruz. 

Bir Cumıhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

"Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; Dış 
İşleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Ha
san Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek-

ıdim. Bir sayın milletvekii de benden önce bir 
diğer ilçenin durumunu burada dile getirdiler. 
Ama gazetelerden de okuduk; diğer il ve ilçeler
deki durumun da Malatya'dan farklı olduğunu 
talhmıin etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanız var. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bağ

lıyorum efendim. 

Bunlar arzu edilmeyen tabiî afetleridir; ama 
meydana geldikten sonra da aslolan Hükümetin 
tüm kuruluşlarıyle vatandaşların yanında yer 
alması, onun üzüntülerini tüm paylaşması, ıstı
raplarını d indirmesidir. 

Hükümet, Keban gölünde sulara gömülen 
köylerdeki vatandaşlar damın tepesine çıkıncaya 
kadar, çevre ile karayolu irtibatı aylarca kesilen 
Pütürge'deki vatandaşların duramlarınia yaz gıe-
linceye kadar seyirci kalmamalıdır ve kalamaz. 

Her vesile ile halktan yana ve halka dönük 
olduğunu söyleyen bir Hükümetin, bu gibi fev-
kallâde durumlarda bir aydan, beri «olduğu gibi 
bundan böyle halka sırtını dönmeyeceğini ümit 
ve temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım, 
Tanrının yüce milletimizi bu gibi afetleden ko
rumasını ve muhtaç duruma getirmemesini dile
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-

aslan. 

lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

2. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve Ankara Milletvekili H. Turgut Toker'in, Ge
nel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerin 6772 
sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları işçilere 30 gün
lük yevmiyeleri nispetinde Cumhuriyetin 50 nci 
yılı ikramiyesi verilmesine dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınması hakkında önergesi. (2/47, 4/26) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞİKAN — Efendim, komisyonlarda bulu
nup, görüşülme süresi tamamlanmış olan bazı 
tasan ve tekliflerin doğrudan doğruya günde
me almmasıyle ilgili istemler vardır, sırasıyle 
işleme koyacağım efendim. 

Birinci isteği okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi 2/47 sıra sayılı «Genel ve kat

ma bütçeli idarelerle, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri, belediyeler ve özel idarelerin 6772 sayılı 
Kanuna ıgöre çalıştırdıkları işçilere 30 günlük 
yevmiyeleri nispetinde Cumhuriyetin 50 rıci yılı 
ikramiyesi verilmesine dair kanun» teklifimiz 
9 . 1 . 1974 günü Millet Meclisi Bütçe ve Plan 
Komjisyonuna havale olunmuş ve adı geçen ko
misyon mesaisine 13 Şubat 1974 tarihinde baş
lamıştır. 

İçtüzüğün inceleme süresi kenar başlığını 
taşıyan 38 ne! maddesi uyarınca kırkbeş, gün 
zarfında komisyonca neticeye bağlanmayan tek
lifimizin doğrudan doğruya gündeme alınmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Anlkara Milletvekili 
Ankara Üyesi H. Turgut Toker 

Y.lKöke^ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, söz iste
yen arkadaşım olmadığına göre... 

YILMAZ ALPABLAN (Tekirdağ) — Sayın 
.Başkan, Komisyon olarak söz istiyorum. 

tBAŞKA'N —• Bütçe Komisyonu adına Sayın 
Alpaslan, buyurunuz efendim. Aleyhte sanıyo
rum değil mi Alpaslan1? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — 'Evet 
'efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Yiğit Köker ve Bayın Turgut Toker'in birlikte 
verdikleri bu kanun teklifiyle, Genel ve Katma 
bütçeli idarelerle kamu iktisadî kuruluşları, be
lediyeler, özel idarelerdeki 6772 sayılı Yasaya 
.göre çalışanlar için, Cumhuriyetin ellinci yıldö
nümü nedeniyle 30 günlük yevmiyeleri nispe
tinde ikramiye verilmesi önerilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, evvela Komisyonumuz 
kurulduktan sonra işbu teklif bütçeye önemli 
bir malî külfet getireceği için aidiyeti eihetiyle 
Maliye Bakanlığına yazılmış, Maliye Bakanlı
ğından cevap geldiği sırada geçici bütçe, arka

sından da 1974 malî yılı Genel Bütçesi Komis
yonumuzda müzakere edilmeye baışlanmıştır. Bu 
teklif kanunlaşacak olursa Maliye Bakanlığının 
verdiği 'bilgilere göre, Bütçeye, bütçe imkânları
nın çok üstünde 'bir yük getirecektir; bir milyarın 
üzerinde nir yük 'getirmektedir. Birinci neden 
ıbu. • 

İkincisi; Cumhuriyetin 50 nei yılını geceli bir 
hayli zaman oldu. O nedenle de, Cumhuriyetin 
50 nei yılını kutladığımız dönemde işçilere böy
le îb'ir ikramiye verilmesinin bir yönden anlamı 
da kalmadı, kanaatimizce. 

"Böyle önemli, akçalı'bir kanun teklifinin Plan 
Komisyonunda görüşülmeden Genel Kurulumuz
da görüşülmesi 'bütçenin denkliğini »büyük ölçüde 
bozacaktır. Zaman yönünden Komisyonumuzun 
olanakları elvermediği için göriişülememiştir. 

O itibarla Yüce Meclisten dileğimiz teklifin, 
önergenin reddi ve Komisyonumuza iade edilmesi
dir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas

lan. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Köker ve Sayın 

Toker'in isteğini Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum, Kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmeyenler... İstem reddedilmiştir efendim. 

3. —' Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve Ankara Milletvekili H. Turgut To-
ker'in, Genel ve Katma bütçeli idarelerle Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler 
memurlarına Cumhuriyetin 50 nei yılı dolay isiy
le birer maaş nispetinde ikramiye verilmesine da
ir kanun teklif inin İçtüzüğün 38 nei maddesi uya
rınca gündeme alınmasına dair önergesi (2/48, 
4/25) 

BAŞKAN — İkinci isteği okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi 2/48 Sıra Sayılı «Genel ve Kat
ma bütçeli idarelerle, Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri, (belediyeler ve özel idareler inennurlarına 
Cumhuriyetin 50 nei yılı dolayısıyle birer maaş 
nispetinde ikramiye verilmesine dair kanun» tek
lifimiz 9 . 1 . 1974 günü Millet Meclisi Bütçe ve, 
Plan Komisyonuna havale olunmuş ve adıgeçen 
komisyon mesaisine 13 Şubat 1974 tarihinde (baş
lamıştır. 

İçtüzüğün inceleme süresi kenar başlığını ta
şıyan 38 ııci maddesi uyarınca kırkbeş gün zarfın-
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da komisyonca neticeye (bağlanmayan teklifimi
zin doğrudan doğruya gündeme alınmasını, arz ve 
'teklif ederiz. 

Ankara Senatörü Ankara Milletvekili 
Yiğit Köker H. Turgut Töker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Buyurun 
efendim, Bütçe Komisyonu adına Sayın Yılmaz 
Alpaslan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Birinci kanun teklifiyle ilgili olarak-belirtti
ğim nedenlerle, 'bir; 

Ayrıca, Maliye Bakanlığından aldığımız bilgi
ye göre teklifin 'bütçemize getirmekte olduğu ma
lî yük 1 590 000 000 lira tutmaktadır. 

Üçüncü olarak; 657 sayılı 'Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı Kanunla getirilen ek 3 ncü 
maddeye göre de, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunundaki değişikliğin, söz konusu kanuna ek 
(bir madde veya (bir maddesini değiştirme tarzın
da değişiklikle ancak bu teklifin yapılabilmesi söz 
konusu olduğu için; 

Bir yönden getirdiği malî külfet, diğeri 657 
sayılı Kanuna aykırı ;bir teklif olması nedeniyle 
vo ayrıca Komisyonumuzda görüşülmesi elimizde 
olmayan nedenlerle mümkün olamadığı için tek
life katılamıyoruz, Reddini talep ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas

lan. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Toker ve Sayın 

Köker-in isteklerini havi önergeyi Yüce Heyetin 
oyuna 'sunuyorum. Kaıbul edenler lütfen işaret 
(buyursunlar... Etmeyenler... İstek reddedilmiştir 
efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve Ankara Milletvekili II. Turgut To-
ker'in, 5434, 1101 ve 506 samlı kanunlar hüküm
lerine göre emekli, ihtiyarlık ve malûllük aylığı 
alanlarla bunların dul ve yetimlerine birer aylık
ları nispetinde Cumhuriyetin 50 nci yılı ikrami
yesi verilmesi hakkında kanun teklifinin İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma-

• sına dair önergesi (2/50, 4/24) 

BAŞKAN — Üçüncü teklifi okutuyorum, 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi 2/50 Sıra Sayılı «5434, 1101 ve 
506 slaydı kanunlar hükümlerine göre emekli, ih

tiyarlık, malûllük aylığı alanlarla bunların dul 
ve yetimlerine 'birer aylıkları nispetinde Cumhu
riyetin 50 nci yılı ikramiyesi verilmesi hakkında
ki kanun» 'teklifimiz 9 . 1 . 1974 tarihinde Mil
let Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonuna havale 
edilmiş ve adıgeçen komisyonda mesaisine 13 Şu
bat 1974 günü başlamıştır. 

İçtüzüğün inceleme süresi, kenar başlığını ta
şıyan 38 nci maddesi uyarınca kııkfoeş g'ûn zarfın
da komisyonca neticeye bağlanmayan teklifimizin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Senatörü Ankara Milletvekili 
Yiğit Köker H. Turgut Töker 

PLAN KOMİSYONU ADİNA YİLMAZ AL-
PASLAN (Tekirdağ) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bu teklif de biraz önce belirttiğim diğer iki 
teklif gibi bir milyar liranın çok üstünde 'bütçe
mize bir malî külfet yüklemektedir. 

Komisyonumuz geçici ve genel bütçe müza
kereleri nedenleri ile onları hazırlamak için bu
nu inceleme fırsatını hula>mam ıştır. Bu itibarla 
bütçeye malî külfet yükleyen bu teklifin önce
likle Komisyonumuzda, görüşülmesine olanak sağ
lanması için, önergenin reddini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Lehte söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Sayın Yiğit Köker ve Sayın Turgut Toker 
tarafından verilmiş olan, Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümü münasebetiyle aktifi durumda, bulu
nan işçilere ve halen fiilen hizmette bulunan Dev
let memurlarına; birer maaş tutarında ikramiye 
veya ücret verilmesine mütedair önerilerin, müd
deti içerisinde Plan Komisyonunda görüşülme
diğinden mütevellit daha, fazla gecikmeye imkcîn 
verilmemesi nedeni ile Mecliste görüşülmesi is
tenmiştir, 

Plan Komisyonu adına, konuşan arkadaşımız; 
aktif olarak çalışan işçilere verilecek olan bu ik
ramiyenin malî portesinin fevkalâde yüksek oldu-
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ğııriıi ve hir milyar liranın üzerinde bütçeye hir 
malî külfet tahmil edeceğini, Devlet ımemurları-
na 'da aynı şekilde bir ikramiye verilmesi halin
de yine bunun da (bütçeye birbuçuk milyar liraya 
yakın bir malî külfet 'tahmil edeceğini ifade et ti
ki'. 

Kamu hizmeti görevlilerinin aktif nüfus içe
risindeki oranını tespit ettiğimiz zaman görürüz 
ki, 800 hin civarında Devlet memuru, 1,5 milyo
nun üzerinde de sanayi kesiminde çalışan ve si
gortalılık hakkı kazanmış olan işçi vardır. Bun
lara verilen (böylesine ibir ikramiye neticesinde 
malî külfet ıbir milyarın üzerinde oluyor. Oysa 
ki Türkiye'de 'emeklilerin nispetini tetkik ebtiği-
aniz zaman (bu emeklilere verilecek olan ikramiye
nin hiçbir zaman sayın sözcü tarafından ifade hu
yundan ve Maliye Bakanlığından alınan bilgi
ye istinat ettirilen miktarda olmaması iktiza eder. 
Öyle ise 'verilen rakamlarda hir yanlışlık vardır. 

Bir önemli noktaya temas etmek istiyorum. 
Sayın Alpaslan konuşmasında ortaya koymuş ol
duğu görüşü doğru kılmak için 'gerekçe vazeder
ken iki noktayı belirmeye çalıştılar. 

Dediler ki, «Evvelâ malî yük (bakımından fev
kalade önemli hir ağırlık getiriyor. Bu, taşınıla
cak nispette ufak bir rakam değildir.» -

İkincisi; «Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak 
ettiğimiz zamanın üzerinden bir hayli müddet 
geçti, artık anlamı da kalmadı». 

Bu. fevkalade yanlış 'bir görüş tarzı. Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümü münasebetiyle af kanu
nunu konuşuyoruz hâlâ. Eğer o espriden hareket 
ettiğimiz zaman, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü 
münaseJbetiyle bir genel affın da esprisinin kal
madığını size hemen söylerler. Binaenaleyh; fev
kalade yanlış bir espri, fevkalade yanlış bir gö
rüş. 

İkinci hir nokta; elimize bir fırsat geçmiş; fi
yatların önünde seyir edecek olan bir gelir an
layışı... Fiyatların önünde seyir edecek olan ge
lir anlayışına işte yeni hir imkân kapısı açılıyor. 
Böylesine hir anlayışı reddetmenin doğruluğuna 
kani değiliz. 

Üçüncüsü; sosyal Devlet anlayışı içerisinde 
hemen hemen haftanın her günü, muhtelif basının 
her gazetesinde, her sayfasında fıkra, makale, ya
zı serisi olarak, emeklilerin içinde bulundukları 
sosyal, ekonomik zorluklar dile getirilmektedir. 
Binaenaleyh, aktif ola.raik çalışan işçi veya nıc-
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' ıııurlara (birer maaş veya ücret tutarında ikrami
ye verilmesi keyfiyetini belki Plan Komisyonu 
sözcüsünün ortaya koymuş olduğu gerekçe içe
risinde doğru bulabiliriz. Ama emeklileri aynı 
esprinin içerisinde, «Bugün en ufak bir malî 
imkâna ihtiyaçları yoktur,» gibi bir düşünceye sa
hip, (bunu da ifade etmeksizin, «Malî yük tahmil 
eder,» noktasından hareket etmek suretiyle görüş
melere alınmaması keyfiyetini, sosyal adalet esp
risine, sosyal hukuk Devleti anlayışına uygun bul
muyorum. Bu itibarla, verilen öneriye muhterem 
heyetinizin İltifat buyurmasını ve müspet istika
mette oy kullanmalarını rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Tosyalı, lehte mi söz istiyorsunuz, aleyh

te mi? 
HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu önergelerin iki yönü vardır. Birincisi, ka

nun tekliflerinin Yüce Millet Meclisine verildik
leri 'tarihten itibaren ilgili komisyonlarda kırkbeş 
gün içerisinde müzakerelerinin yapılarak, rapora 
'bağlanıp Genel Kurula gönderilmesiyle ilgilidir. 

İkincisi, Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönü
münde pekçok sebeplerle, hakikaten sıkıntı içinde 
olup halen çalışmakta olan işçilerimize, daha çok 
fakrü zaruret ve sıkıntı içerisinde 'bulunan emek
li işçilerimize ve dar gelirlilerimize, Cumhuriye
timizin 50 nci yıldönümü dolayısıyle bar maddî 
hizmette bulunmak düşüncesidir. Önergelerin bu 
iki 'gayesi vardır. 

Bir teklifin kırkbeş gün içerisinde ilgili komis
yonda müzakere edilerek rapora bağlanmaması 
halinde, İçtüzüğümüz gereğince teklifin Yüce 
Meclisimizin Genel Kurulunda müzakere 'edilme
si olanağı vardır. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu Mecliste ibu meka
nizma beş yıldan beri lâyıkı veçhile işlemedi. Ma
alesef, İçtüzüğe rağmen işlemedi, Bazan şu taraf, 
hazan bu taraf rey ekseriyetine dayanarak, çok 
haklı ve İçtüzüğün icabı olan bu mekanizmayı iş
letmedi. Bu sebeple, çok değerli milletvekili arka
daşlarımızın çok haklı konularda verdikleri 'tek
lifler maalesef komisyonlarda hasıraltı edilmek
te, hunun müzakere edilmemesine geciktirilmesi
ne, o an için iktidarda bulunan hükümetlerin fi-
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sıltısı, ikazı, dürtüşü sebep olmaktadır. Bıı doğ
ru değildir. Hükümetler Meclisten üstün değil
dir. Mademki hâkimiyet bilâ kavdii şart milletin
dir, 'burada milleti 'milletvekili temsil etmekte
dir; o halde Hükümet, işine gelmeyen bir teklif 
dahi olsa, o teklifin komisyonda geeikt irilmesi ne 
el altından işaret etmemelidir. Bu sebeple, iç
tüzüğümüzün de âmir hükmü olan «Komisyonda 
kırkbeş gün içinde görüşülmediği takdirde Genel. 
Kurulda ot om at ikin an görüşülür.» ilkesini, Yüce 
Meclisi teşkil eden her partiye mensup arkadaş
larımızın samimiyetle kalbul etmesi lâzım, Bu me
kanizmayı işletme tiyiz arkadaşlar. Aksi takdirde, 
'milletvekillerinin milletvekilliği hakkı rencide ol
maktadır. 

Bu sebeple; önergenin, ilke olarak gündeme 
alınması taraftarıyım. Bu birinci husustur. 

İkinci hususa 'gelince: Sevgili 'arkadaşlarım, 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünde, bu mut
lu 'güne erişmiş olan Yüce Paıiur.emto, millet adı
na hüyük atıfetlerde bulunuyor. İktidarı teşkil 
eden partilerin İsrarlı öncülüğü ile, bu atıfete kı
yık olmayan kişiler dahi bu atıfet içerisine alın
mak istenivor. Hal böyle olmasına rağmen... 

HASAN CERİT (Adana) Komünistleri 
bile.. 

HASAN TOSYALI (Devamla,) — Evet. Bu 
sesin sizden çıkmasına, çok teşekkür ederim. Cum
huriyetin... 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, lütfen, konu ile 
ilgili olarak görüşün efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Cumhuri
yetin 50 nci yıldönümünde, 50 nci yıldönümünü 
kutlamak kutsallığına eriştiğimiz şu günde, Cum
huriyeti bizzat yıkmak isteyen1 eri, vatanı, mille
ti yıkmak isteyenleri 50 nci yıldönümüne ulaşmış 
olan Cumhuriyetin atıfetinden yararlandırma yo
luna gittiğimiz şu günlerde... (C. H. P. sırala
rından, «Duymuyoruz» sesleri.) 

Duyarsınız, duyarsınız. Sosyal bakımdan çok 
mahrumiyet içinde hölunan ve çalışan aktif İşçi
mize ve (bilhassa emekli ol mu;, mahdut 'gel iri i 
olan, hayat pahalılığı ile mütenasip olarak, yıllık 
ve aylık geliri artmamış cilan işçilerimizi nazarı 
dikkate alarak, onlara 50 yıhla bir defa bir maddî 
imkân sağlama hususunda verilmiş olan şu ma
sum önergeyi ibu Meclisin kabul etmemesi doğru 
değildir. (O H. P. sıralarından, «Ne masum...» 
sesleri.) 

Eğer maddî imkân, bütçe mülâhazaları ileri 
sürülerek mahdut 'gelirli işçi, emekli ve memur
dan Cumhuriyetin 'bu çok necip atıfeti esirgen
mek isteniyorsa, Hükümetin sosyal sahada, 50 nci 
yıldönümünde (bu muzdarip kitleyi memnun et
mek için bazı kaynaklar bulması, 'böylece sosyal 
adaleti tecelli etme yoluna gitmesi hepimizin 'te
menni ettiği 'bir iş olur idi. 

BAŞKAN —• 'Sayın Tosyalı, bir dakikanız kal
dı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hal böyle 
olmasına rağmen, Komisyonun «Maddî yönden 
külfet yükleyecektir» mülâhazasıyle ve tasarıyı 
komisyonda uyutup, buraya da gelince, «Efen
dim, 'bunun maddî külfeti varebr.» demesi doğru 
olmaz. Tüzüğe rağmen, milletvekilinin milletve
killiği hakkına rağmen bu mekanizmayı işletme-
'me'k için Ihazı perdeler, bazı sebepler ileri sürme
si de doğru değildir.. 

Arz ettiğim sebeplerle Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümünde, Cumhuriyetin birinci ilkesi olan, 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» ilkesine 
rağmen, milletvekilinin kanun teklifi verine hak
kının bu şekildeki scibeplerle önlenmemesi lazım. 
Bu sebeple önergenin Mecliste müzakereye 'alın
masını istiyorum, bir. 

İkincisi, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde 
dahi bizzat Cumhuriyeti yıkmak isteyenleri af yo
luna giderken; hu Cumhuriyetin kurulmasında 
hayatını, almterini Cumhuriyetin temeline har
camış olan işçiyi, emefkliyi, memuru Cumhuriye
t in 50 nci yıldönümünde tatmin etmek, ona sos
yal bakımdan bir hale vermek lazımdır. Önerge
ye, onun için müspet, oy vereceğiz. (O H. P. sıra
larından «Kaç kişiyle?» sesleri.) Aynı şekilde be
nim de sizin yüzünüze karşı ne yapmak istediği
mi i siz takdir edin. (C. II. P. sıralarından gülüş
meler.) Bu kadar kâfi sana. Maalesef terbiyem 
müsait değil size cevap vermeye. 

Sayın Başkanım, değerli nrkadaşlarını; bu 
önergelerin gündeme alınması yerinde olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel bilgilerinize 

sunulmuş olan, Sayın Köker ve Sayın Toker'in 
önergelerini Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmeyenler... İstek reddedilmiş
tir efendim. 
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Bir istek daha vardır, onu da okutuyorum. 
5. •—• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker ve Ankara Milletvekili II. Turgut To-
ker'in, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan harçla
rının 5 OOO liralık kısmının Hazinece ödenmesi 
hakkında kanun teklifinin İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/51, 4/23) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Millöt Meclisi 2/51 Sıra Sayılı çiftçilerin Zi

raat Bankasına olan 'borçlarının 5 'bin liralık 'kıs
mının Hazinece ödenmesine dair kanun 'teki i fi
miz 9 . 1 . 1974 'günlü Millet Meclisi Bütçe ve 
Plan Komisyonuna havale edilmiş ve adı gecen 
komisyon da mesaisine 13 Şubat 1974 tarihinde 
(başlamıştır. 

İçtüzüğün «İnceleme süresi» kenar başlığını 
taşıyan 38 nci maddesi uyarınca, 45 gün zarfın
da komisyonca neticeye bağlanmayan teklifimi
zin doğrudan doğruya gündeme alınmasını arz 
ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi Ankara 
Yiğit Köker Turgut Toker 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Yiğit Köker ve Sayın Turgut Toker' 
in bu teklifleri ile köylülerin Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 bin liraya ka
dar olan borçlarının bağışlanması önerilmekte
dir. 

•Değerli arkadaşlarım, evvelâ bu borçların tu
tarı hakkında Yüce Meclis üyelerine bilgi vermek 
istiyorum: 

500 liraya 'kadar olan Ziraat Bankası alacak
ları 164 838 979, yine 500 liraya kadar olan ko
operatif alacakları 48 087 063 lira olmak üzere 
toplam 212 926 042 liradır. 

501 liradan 1 000 liraya kadar Bankanın ala-
'caklı olduğu miktar, 355 869 673 lira; koopera
tifler alacakları 159 727 5d3 lira; toplam. 
515 597 206 lira, 

1 001 liradan 2 000 liraya kadar olan Zira
at Bankası alacak miktarı 636 098 974 lira, koo
peratiflere olan borç miktarı 361 155 457 lira 
olmak üzere toplam olarak 997 254 000 lira. 

2 001 liradan 5 000 liraya kadar borçlar, 
950 milyon küsur lira. Kooperatife olan borç
lar ise 823 072 000 liradır. 

Değerli arkadaşlarım, 500 liradan başlamak 
üzere 5 000 liraya kadar olan Ziraat Bankasının 
toplam alacağı faizleriyle birlikte 5 milyar J i ra 
yapmaktadır. Bu 5 milyar lirayı şayet burada 
görüşüp Yüce Heyetiniz bağışlayacak olursa., or
taya çıkacak sakıncalar kanaatimizce şunlardır: 

il. Öncelikle borç ödeme ahlâkı (Ziraat Ban
kasına ve kooperatife) ortadan kalkacaktır. «Biz
den öncekiler ödememişti, biz de ödemeye!im, ile
ride bir af ilaha çıkacak» mantığı bir kural ha
line gelecektir. 

2. Ziraat Bankası böylece büyük bir malî 
külfetin altına girecek. 

3. İkraz gücü tamamıyle ortadan kalkacak
tı/. 

Değerli milletvekilleri, aynı zamanda hu 5 mil
yar liranın bütçemize getireceği malî yükün ne 
olacağı, bütçemizi ne yönde etkileyeceği, 'acıktır. 

Sayın Ali Naili Erdem, bu tekiller kabul 'edi
lecek olursa sosyal adaletin gerçekleşeceğini, sos
yal. Devlet ilkesinin yürürlüğe konacağını beyan 
ettiler. 1.4 Ekim 1973 seçimlerinden önce Sayın 
Ali Naili Erdemim de içinde bulunduğu Hükü
met iktidarda idi ve ondan birkaç . gün sonra 
29 kikini 1973 tarihinde Cumhuriyetimizin 50 
nci yıldönümünü kutladık. Hakikaten sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi bu yolla olacak idiy
se, Sayın Ali Naili Erdem Hükümette bulunduğu 
dönemde; işçileri, dul ve yetimleri ve köylüleri 
ilgilendiren konularda hu tür tekliflerle değil, 
tasarılarla gelmeliydi ve Genel Kurulda da ço
ğunluğa sahip oldukları için bu tasarılar kabul 
edilip geçmeliydi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu anlattığım ne
denler bir yana; öte yandan, bu tür önemli malî 
yük getirecek kanun tekliflerini (yukarıda arz et
tiğim nedenlerle) Komisyonumuz, zamanı olma
dığı için görüşememiştir. Bu hususu dikkate al
manızı, Plan Komisyonunda hu tekliflerin enine 
boyuna müzakere edilip, bütçenin denkliğini boz
mayacak, büyük enflâsyonist baskılar altında 'bu
lunan bütçemizin bu baskılarının daha. fazla art
masına meydan vermeyecek tarzda müzakerelere 
imkan vermenizi istirham ediyorum. Önergenin 
aleyhinde oy kullanmanızı rica ediyorum. 

Saygılar' sunarım. 
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BAŞKAN — Tefekkür edenim Sayın Alpas
lan. 

Önergenin lehinde Sayın Öztürk, buyurunuz. 
ıSEYFl ÖZTÜEK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Kredi 

Kooperatiflerine olan borçlarının 5 000 liraya 
kadar olan kısmının affı ile ilgili, değerli arka
daşımız Yiğit Köiker ile yine değerli arkadaşı
mız Turgut Toker'in vaki kanun teklifleri, İç
tüzüğün 37 nci maddesine göre, muayyen süre
yi geçtiği için, Umumî Heyette görüşülmesi 
(mümkün hale gelmiştir. 

Tabiatiyle teklif üzerinde lehte, aleyhte gö
rüşmeler yapılabilir; bunun miktar ve hacmi 
'üzerinde mütalâa beyan edilebilir. Yalnız, Sa
yın Komisyon Sözcüsünün vâki itirazlarını ve 
0 itiraza mesnet yaptıkları argümanları ben 
şahsen tutarlı bulmadım. Bir kere, köylüleri
mizin, çiftçilerimizin Ziraat Bankasına, Kredi 
Kooperatiflerine olan «borçlarının affedilmesi 
konusunda Cumhuriyet Halk Partisi müteahhit 
bulunmaktadır. 1969 seçimlerine girerken, 500 
liraya kadar olan köylü borçlarının mutlaka 
(affedileceği kesin olarak bildirilmiştir. 

Şimdi, şüphesiz siyasî partilerimiz seçmen 
önüne çıkarken, siyasî ahlâkın gereği olarak 
taahhütlerinin temellerini, malî portesini, ic
rası kalbil olup olmadığını detaydı olarak bib 
mek, tespit etmek ve ona göre kabili icra olan 
gerçekçi vaatlerde bulunmak mevkiindedir. 
Bu, -demıokraisimize çok şey kazandırır. Hayalî 
vaatler, gerçekleşmesi imkânsız olan birtakım 
aldatıcı vaatler hiç şüphesiz bir miktar ney top
lamaya imkân verebilir; ama icra mevkiine ge
lip, bu vaatleri tahakkuk ettirmediğiniz za
man, vatandaşın siyasîlere ve siyasî partilere 
olan güven ve inancı zaafa uğrar. Bu zaaf, de
mokrasiye olan inancın zaafı demektir. 

Meseleyi bu bakımdan mütalâa edersek, ha
zır gelmiş odan bir teklifi hemen -gündeme al
mamız; ki, beklerdim ki iktidar, Hükümet, Ko
misyon buna hemen katılsınlar, iyi bir vesile
dir, vaktiyle müteahhidi bulunduğunuz ve 
(500 liraya kadar affını taahhüt ettiğiniz bir 
konuda gelmiş bir teklif vardır; bizim 5 000 
liraya ıkadar değil de, 2 00O liraya kadar veya 
1 500 liraya kadar veya 500 liraya kadar affe
dilmesine rızamız vardır gibi, ama iktidarın 

olumlu istikâmette bir beyanda 'bulunmasını is
temek ve beklemek bizim olduğu kadar taah
hütleri bilen vatandaşilanimizin da hakkı idi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi hiç şüphesiz 
ıboreun affedilmesi Maliyeye külfet yükler. Biz 
daha iki hafta evvel vergi borçlarının ceza kıs-
ımmı affettik. Bu, tahakkuk etmiş bir Maliye 
alacağı idi. Gümrükteki kaçak mallarla ilgili 
atlarımız oldu, sigorta ile ilgili af tarımız ol
du. Bütün 'bunlar malî porte itibariyle mil
yarları aşan, aşması mümkün rakamlardır. 
Bunları yaparken de Hükümetin şüphesiz bir-
(takım hesapların içinde olması lâzımgelir. Kaç 
milyar lira (bağışladık vergi borçları ile ilgili, 
buna bağlı malî borçlarla ilgili ne kadar bağış
ta bulunduk'? Bunlar da zannediyorum birkaç 
milyarı geçiyor. 

Geliyor, fukara Türk köylüsü meselesi ki, 
500 liraya kadar olan 'borçlar küçük, çiftçinin 
(borçlarıdır, 5 000 liraya kadar olan yine kü-
çük ve orta sınıf diyeceğimiz, ancak geçimini 
temin eden ziraat erbabının borçlarıdır. Sos
yal adalet bakımından düşük gelir gruplarına 
imkân sağlayalım dediğiniz zaman bu yarışma
da herkes önde, ama icra noktasına geldiğimiz 
zaman bunda bir çekingenlik görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hava şartlarının ta
rımı etkilediği ülkemizde son senelerde haki
katen ziraatte büyük gerileme var; beklenilen 
ürün ekle edilememiştir, mevsim iyi .gitmemiş -
itir. Türk köylüsü hepinizin takdir edeceği gi
bi borcuna sadıktır. Elinde imkânı olsa borcu
nu kuruşuna kadar öder. Ama, yine seçim 
çevrelerinizden biliyorsunuz, Türk köylüsü 
borcunu ödeme imkânlarını son birkaç sene
dir yitirmiştir. Mütemadiyen tecil ediyoruz, 
seneden seneye borçlar faizleriyle birlikte arta
rak büyüyor. Bunu, bir noktada çizgiyi çekip, 
tasfiyeye götürmemiz lâzım. Yüce Meclisimiz; 
zaman zaman bunu yapmıştır, hatırlarım; 
1962'de yaptık, 1964'te yaptık, taiksitlendirdik, 
faizlerini affettik. Bu tasarrufları Meclis yap
tı. 

Şimdi, Cumhuriyetin 50 nci yıllı iyi bir ve
siledir; Anayasanın, toplumdaki grupların sos
yal adalet bakımından eşitlikle muamele /görme
sini tespit eden 12 nci mdadeısinin hükmüne gö
re, bir grup hakkında Yüce Meclis lehte birta
kım imkânları tasarrufuyla verir iken, toplu-
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'mim en büyük grupunu .teşkil eden Türk köy
lüsünün banka borçlarını, kredi borçlarını cüzî 
bii' miktarda da olsun affetmemeisi halini hiç 
şüphesiz (eşitlik bakımımdan yadırgayacafctır. 
Bu yadırgamayı ortadan kaldırmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, 50 nci yıl için da
ha evvelki Hükümetin neden bir tasarı getirme
diği noktasındaki mütalâa geçerli değil. 

Gerçekten, Talû Hükümetinin neden yap
madığı konusunun zaman zaman karşımıza çı
kacağı anlaşılıyor; ama şomu ifade edelim; Ko
alisyon Hükümeti memlekette emniyetli bir se
çim yapabilmek gibi seçim hedefine yönelmiş 
(bir Hükümetti; detaylı •meselelere girmedi. Bu 
teklifler ve bu tasarılar, 14 Ekimden sonra yep
yeni bir irade ile teşekkül 'eden Meclislilerimizin 
iradesine .mevdu bir tasarruf olarak bırakılldı 
'ki, bumda isabet var. Nitekim, Hükümet teş
kili sırasında Sayın Başbakan, Talû Hüküme
tine kaımu önümde açıkça söyledi; «Tasarrufla
rla ıgirmeyin, «çünkü siz artık müddeti bitmiş 
ibiir Hükümetsiniz. Hukukeni devam ediyorsu
nuz, ama sorumluluk yeni Meclisin kuracağı 
Hükümete mevdu, millî irade öyle tecelli et
miş.» dediler. 

Bu bakımdan, böyle bir tasarrufu, malî 
portesi «muayyen, Hazineye yük tahmil edeceği 
tabiî olan bir tasarrufu seçim öncesinde Talû 
Hükümeti yapsaydı, partizanlıkla suçlanırdı. 
Biz, siyasî ahlâk kaidesine bu noktasına kadar 
«riayet ettiğimiz içindir ki, sorumluluğu taşıdı
ğımız devrelerde, bu gibi tasarrufları talik eit-
mişizJdir ve daha sıhhatli, isabetli karar vere
bilmesi için ide Yüce Meclislere bırakmakta isa
bet göstermişizdir. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür «derdim Sayın Öz-

türk. 
ISayın Kırbaşlı, lehte söz istiyorsunuz. Bu

yurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, ıSayın milletvekilleri; 

Gündeme alınması, proisedür yönünden tek
lif 'edilen, Ziraat Bankasına borçlu bulunan 
çiftçilerimizin, Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü münasebetiyle bu borçlarından; affedilmele
ri hususu, asılında Büyük Meclisin huzuruna 
getirilmiş, çiftçilerimiz, bilhassa küçük çiftçi
lerimiz hakkında, onların dertleri hakkında, 

onların olanaksız bırakılmaları hakkında ve bü
tün Türk çiftçisinin tümünün dertlerini Mec
liste müzakere edebilme fırsatı bakımından çok 
Önemlidir. 

Çünkü, Türk köylüsünün meseleleri, bundan 
evvelki devirlerde de milletvekilliği yapmış bir 
(arkadaşınız olarak söylüyorum ki, mıüstakillen 
çok az Ikere Meclisin huzuruna ıgetürilmiştir. 
Muhtelif vesilelerle getirilmiş ve çok kısa ko
nuşulmuş, böyle bir fırsat Meclise verilmemiş
t i r ; ben rastlamadım. 

Eğer bu teklifin gündeme alınması Yüce 
'Meclis tarafından kararlaştırılırsa, Mecliste, 
'Türk çiftçisinin birtakımı meselelerinin enine 
boyuna konuşulma fırsatı yaratılacaktır. 

50 nci yıl gibi muhteşem ve iftihar ettiğimiz' 
Ibir yıldönümünde ve onunla ilgili bir mesele
de, Türk çiftçisinin de meselelerini, elli yıl 
ısonra «dahi olsa, bu kürsüye «getirmek, ariz 
lamik bunları konuşmak, büyük bir fırsat ola
caktır'. 

Kaldı ki, sayın iktidar partileri, benim se
çim bölgemde olduğu gibi, biliyorum ki bütün 
.seçim bölgelerinde de şu temayı işlemişlerdir: 
«Kalkınma köyden başlayacaktır. Göreceksi
niz, bir defa seçilip güdelim, Mecliste sizin mese
leleriniz öncelik kazanacaktır.» 

Bu hususla vesika «da «gösterebilirim.. Devam 
(Gidiliyordu: «iSizin meseleleriniz evvelâ ele alı-
ınacâk, her şeyden önce sizi konuşacağız, sizin 
meselelerinizi konuşacağız, sizin dertleriniz 
'hâkim duruma getirilecektir. Çünkü, kalkın
ma koydan «başlayacaktır.» 

Bugün böyle bir fırsat, iktidar partileri 
tarafından da olsa, onların desteğiyle «de olsa 
önümüze getirilmiş bulunmaktadır. Bu ahde 
vefayı bu kürsüden ifade etraeledni bekliyo
ruz. 

Gene, oy kazandıran bir tema olarak mese
leyi ve mânanın ağırlığını, bu meslekte çalış
mış bir arkadaşınız olarak ve bilerek söylüyo
rum: Türk çiftçisinin, küçük çiftçinin borçla
rının affedileceği, bunların proıgrama alındığı, 
ilk üç ay içerisinde böyle bir kanunun çıkarıla
cağı vaadi yapılmıştır. ıBıu vaadin de yerine 
getirilmesi bakımından önemli bir fırsatla kar
şı fcarşıyayız. Kaldı ki, «bu 500 lira olabilir, 
1 000 lira olabilir, 2 000 lira olabilir, 5 00O li
ra olabilir; teklif buradan aynen çıkacakmış 
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gibi bir esbabı nıuciibe serdeden Sayın Komis
yon Balkanının buradan esbabı mucib esimin 
yersiz olduğunu söyeimek isterim. Sanki 5 000 
lira affedilecekmiş gibi bir .esbabı mucibe ile 
.karşımıza çıkmıştır, bunların nedenlerini or
taya koymaya çalışmıştır. Kaldı ki, Komisyon 
Başkanı ela demiştir ki, bütçeye şu kadar mil
yar yuk tahmil edecektir. Ziraat Bankası borç
larının affının genel bütçe ile ilgisi direlkt de
ğildir. Bunun bütçe ile doğru dürüst bir il-
,gisi ydk'tur, ikim bunu söylüyorsa bu ıküraü-
d'on kendisiyle ben münakaşa «itmeye hazırım. 
Ziraat Bankası başka bir şeydir, Devlet bütçe
si başka bir şeydir, bunun arasındaki ilişki-
ller de başka bir şeydir. Bunların, affedildiği 
ıtakdirde ne gibi muameleye tabi tutulacağını 
'banka iken di prosedürü içinde halleder. Bu, 
doğrudan doğruya bankanın bünyesiiyle ilgili
dir. Onun için Sayın Komisyon Başkanının 
tileri .sürdüğü lesbalbı muclibe geçerli değildir. 

Durum ne olursa olsun, eğer Meclisimiz
de, memleketimizin gerek ekonomik, gerek mil-
'lî hasıla ve gerekse nüfus bakımından dörtte 
üçünü alâkadar eden bir kesiminin meselesi 
kürsüye geldiği zaman bunun konuşulma fırsa
tı esirgenirse, /milletvekili olarak yegân yegân, 
hangi partiden olursak olalım ıbu bizi rencide 
eder. Bu kürsüden konuştuklarımız yarın bü
tün vatanın sâtıhı mailine yayılacaktır; «Türk 
çiftçisinin (meselesi Mecliste konuşulmak isten
medi.» denecektir. 

Ben, bir milletvekili olarak, partiyi pır
tıyı bir tarafa bırakarak, memleketlin bu kadar 
önemli bir (kesimini ilgilendiren, yıllardan beri 
ıstırap kaynağı olan ve bütün çalışma!arımızı 
kendisine hasrettiğimizi, edeceğimizi vaat et
tiğimiz bir kitlemin meselesinin mutlaka ve mut
laka ve .mutlaka gündeme alınarak bu kürsüden 
(konuşulmasını ve bunun karara bağlanmasını 
Yüksek Heyetinizden istirham eder, hepinize 
saygılar sunarım, (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kır-
başlı. 

iSayın Tosyalı?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — S a y ı n 
Başlkan, bâzı beyanlarda bulunmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Konuştunuz Sayın Komisyon 
Temsilcisi. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, fcanaatimce, Komisyon olarak bi
zim, iki lelhte ve iki aleyhte tarzındaki öner
genin müzakeresinin dışında mütalâa edilme
miz gerekir. O itibarla, bâzı iddialarda bulu
nuldu, Komisyon olarak Yüce Kurulu aydın
latmam lâzım, Meclise bilgi vermem lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, mesele bir usul 
meselesi olarak daha önceden uygulama şeklin
de gelişmiştir ve Tüzüğümüzün 64 ncü madde
sine göre bu ikonuda iki lehte, iki aleyhte sayın 
üyeye söz verme imkânımız vardır; Hükümet 
üyeleri de olsa, Komisyonu tenısilen de olsa an
cak iki üyeye lehte ve aleyhte söz verebiliyo
rum. 

iSaym Tosyalı siz aleyhte mi söz istiyorsu
nuz efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet. 
BAŞKAN — Önerlgenin aleyhinde buyuru

nuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İSaym 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Önerigenin aleyhinde söz almış bulunuyo

rum. Zira, teklifte muayyen bir borç mikta
rı tespit edilmiştir, likenim aleyhinde1 değilim' 
Ve fakat muayyen bir hudut tayin edilmesinin' 
aleylhindeyim. 

Borcun ne miktara kadar olan kısmımın affe
dileceği, ilgili komisyonlarda ve Yüce Meclisl
imizde yapılacak müzakerelerle, Devletimizin 
ve Ziraat Bankamızın imkânları dikkat nazara 
alınarak: tâyin edilmelidir. 

Bu görüşten hareketle önergenin aleylhinde-
yim, yoksa ilke olarak önergemin lehimdeyim. 
(Bu münasebetle çiftçi, esnaf, sanatkâr ve or
man köylüsü gibi milletlimizin aslî kitlesini teş-
Ikil eden ve fakat en fazla ıstırap içinde bulu
nan vatandaşlarımızın Ziraat Bankasına olan 
'küçücük borçları sebebiyle devamlı takibat al
tında bulundurulması, taciz edilmesi . doğru 
değildir. Bunların bu nevi taciz ve taikipltem 
kurtarılabilmesi için, bu konudaki teklifim feo-
ımisyonlarda ve Genel Kurulda enine boyuna 
müzalkere edilmesi ve ne miktara kadar olan 
borçların affa uğraması, bağışlanması hususu
nun tespit edilmesi lâzımıdır. Bu arada da, 
sayın arkadaşımın beyan eıttiği gibi, milletimi
zin aslî 'kitlesi olan, ikalkındırmak azminde ol-
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duğumuz köylü, çiftçi, ««nal, sanatkâr ve bil
hassa en fazla mahrumiyet içinde bulunan or
du an köylüsünün dert ve ihtiyacını enine boyu
na müzakere dtme imkânımız ela hâsıl olur. 

'Bu sebeple bu önergemin, 'komisyonlarımız
ca müzakere edildikten sonra Genel Kurulumuz
da görüşülmesi çok yerinde olur. 

Teklifte belirtildiği gibi, «şu kadar liralık 
borca kadar» denmesi doğru değildir. Bu mik
tar, müzakereler sonunda meydana çıkmalı-
lıdır. 

Bu hususun dikkate •aılınımaısı için söz aldım,, 
ıteşiekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tos
yalı. 

-Değerli (arkadaşlarım, biraz evvel Yüksek 
Heyetin ıttılaına sunulmuş rnulunan, Sayın 
"Poker ve Sayın Köker'iin önergelerini Yüce He
yetin tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilm'emiştir efendim. 

6. Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir eh geçici 
madde eklenmesine 'dair kanun teklifinin İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınması 
hakkımdaki önergesi (2/97, 4/27) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum of emdim. 
Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızdan hazırlanıp Yüksek Başkanlığa 
311 . I . Iİ974 tarihinde sunulmuş olan, «508 sa
ydı ;Siosyal Siiogrtalar Kanununa bir ek geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi» 7.ı2.!l:974 
ta ruhimde Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna 
intikal etmiş ve aradan 60 gün geçmiş bulunma
sına rağmen, henüz Komisyon gündemine alın-
mıamış ve müzakeresi yapılmamıştır., Komisyon
da başka teklif ve tasarılar da müzakere edil-
ıııediğlne göre, işlerin çokluğu gilbi bir seıbep 
..göstermek de mümkün değ'ildir. 

Bu itibarla, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi 
••gereğince .muamele yapıîlmasıina del âletle rinizi 
rica ederim. 

iSaygıilarımla. 
Kocaeli 

(Sedat) Akay 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, bu konu ile ilgili olarak söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına um Sayım Tığ
lı? 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Evet efen
dimi, önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz 
efendimi. 

ıSAĞLIK VB SOSYAL İŞLER KOMUSIYO-
-NU BAŞKANI ISABRİ TIĞLI (Kastamonu) — 
'Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli men
supları; 

i'5016 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına ait 
'borçlanma ile ilgili teklif Kondisyonumuza gel-
mişfiir. Komisyonumuz bugüne kadar, bunu 
müddet i içinde görüşeme mistir. 

Bu uzun yıllardan heri Türk işçilerimi:, ka
muoyunu, sosyal hayatı işg*all eden bir meselle
dir. Her çalışma vekili ibunu mutlaka kısa süre
de halledeceğini ifade etmiş, ama bu mesele ve
killik taraflından, kesin söylenmesine rağmen 
halledilmemiştir. Bu mevzuda, kanundaki bi r . 
'boşilrJktan faydalanıllarak davalar açılmış, bu 
davaların yekûnu binleri, ombinleri aşırmıştır. 
'Sosyal ıSiigortalar Kurumu buna itiraz etmiş ve 
en sonunda mahkemelerce Anayasa Mahkeme
sine ıgetirilmliş, Anayasa Mahkemesi bu hükmü 
iptal etmiş ve yeniden düzenlenmesini istemiş
tir. Şu anda Yargıtayda 'binlerce dava bekle-
mektcd'ir. Muameleye konulan bazı borcjlamma-
ilar da iptal edilmiştir. 

(Komisyonumuz, bumun en iyi şekilde halle
dilmesi için önümüzdeki günlerde çalışımalarına 
Ibaşlayacaktır. Bununla ilgili di arak sadece Sa
yın iSedat Akay'ın değil, bir çok sayın üyenin 
kanun teklifleri komisyonumuza gelmiştir., Hü
kümetin de bu mevzuda hazırlık içinde olduğu
nu biliyoruz. İstedik ki, hu mevzu toptan hallile-
di'lsim ve bu huzursuzluk giderilsin. Bu bakım
dan hepsini birden görüşinıek ve 'halletmek ka
rarında okluğumuz için gününde görüşemedik. 
İSayın Akay .lütfederse, kalbul ederse, bundan 
slonraki günlerde diğerleri ile birleştirilmısk su
retiyle bumu birlikte halledelim. Bu yüzden ka-
tıılmıyoruz efendimi. 

(Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — İSayın Baş

kan, bu (konuda söz istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Önergenin lehinde mi İSayın 

Erdem? 

— 210 — 
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ALI NAİLİ ERDEM (İzmir) — Evet Sayını 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Sedat Akay tarafından verilmiş olanı, 

'borçlanma müessesesinin Anayasa Maihkenıesi-
ıi!!ın vaki iptali münaşdbetiyle yeniden' işler 
'hale ' .getirilmesine mütedair te'lclifi, müddeti 
içerisinde Komisyonda görüşülmediğinden mü
tevellit, içtüzüğün vermiş olduğu imkânlar içe
risinde' Meclis müzakeresine tabi .kılınmasına 
dair önerge hakkında Komisyon Ba'jkanı açık
lamalarda bulundular. 

Komisyon Başkanı açıklarmısmın bir yerin
de, «Meselle, gelmiş geçmiş bakanlar tarafın
dan defaatle ifade edilmiş olmasına rağmen 
yerine getirilmemiş bir konudur» diye ifade 
'buyurdular ve meselenin gerçekten ciddî oldu
ğunu belirtmek suretiyle, ayrıca aynı konu ile 
ilgili o'lara'k-verilmiş başka önerilerinde ol
duğunu belirtmek: suretiyle Komisyonda hep
sinin birlikte müzakereye tabi tutulmasını 
Muhterem Heyetinizden taldbettdler. 

Evvelâ bir noktayı vuzuha kavuşturayım ve 
doğrutuğunu ortaya koyayım : Borçlanma me
selesi gelmiş geçmiş vekiller tarafından değil, 
yalnızca son kanunun uygulamaya girmesin
den sonra, 'bendenizin vekilliği sırasında ortaya 
çıkmış olan bir husustur. 

Sayın Ali Rıza Uzuner'le halef .selef olduk
tan sonra, Sayın Uzumer zamanında bu husu
sun, bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu 
iddia edilmiş ve Anayasa Mahkemesi iptal et
miştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi şu : 
Muhterem Heyetinizin bildiği veçhile, Tür
kiye'de sigortalı olmayı temin eden dert 
müessese var; Sosyal Sigortalar .Kurumu, 
Bağ - Kur, Emekli Sandığı ve özel bankala
rın • yardım sandıkları, Anayasa Mahkemesi, 
Sosyal Sigortalardaki emeklilik işleminin 
Emekli Sandığındaki espriye uygun olmadı
ğını ve böylece bir farklılık bulunduğunu, 
Planlamada bir standardkaöyona gitmek ve 
•emeklilik işlemleri anasında bir paralellik sağ
lamanın lû'zım geldiği belirtilmiş ve bu nokta
dan Emekli -Sandığından emekliye ayrılanlar, 
Sosyal Sigortalardan emekli olanlara nazaran 
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I mağdur olmaktadırlar, bu aradaki dengesiz
liği gidermek gerekir, bu itibarla iptal ediyo-

J rum demiştir. 
Göreve başladığımız zaman, önümüze gelen 

ilk kamulardan birisi budur. 
Muhterem arkadaşlarım, hemen huzurunuz

da, net ayrıntılarıyle ifa.de edeyim; aktüarya 
hesaplarını yapan .Sosyal (Sigortalar Kurumunun 
yetkililerinin vermiş olduğu rapora istinaden 
söylüyorum; bu hususun % 96*sı halledilmiştir. 

Göreve başladığımız zaman-, Anayasamızın 
152 nci maddesinin sarih hükmü muvacelıe-
s'ınde, «iptal kararı geriye yürümez» noktasın
dan hareket etmek suretiyle; 

1. İptal kararına kadar Sosyal Sigorta
lara müracaat etmelk suretiyle, borçlanma hak
kını iktisaibetmiş olanların, 

2. Sosyal Sigortalara müracaat etmiş; an
cak Sosyal Sigortalar Kurumunda işlerin yo
ğunluğu sebebiyle muameleye konulmamış 
olanların, 

3. Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat 
etmiş, borçlanma talebini taksitlendirmek su
retiyle istifade etme' talebinde bulunmuş olan
ların, taksit keyfiyetleri iptal kararı tarihini 
amıış olanların; 

4. 'Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat 
•etmiş, belgeleri iptal kararından evvel vermiş, 
ancak tahsis muamelesi tekemmül etmemiş 
olanların: olmak üzere, bu dört anagrubun 
'borçlanma meselesi bitmiştir. 

Ortada muallâkta kalan durum, Komisyon 
Başkanının konuşmasında yer verdiği gibi, 
iptal kararından sonra müracaat etmiş olan
larla, iptal kararma tekaddümen müracaat et
miş fakat ibraz edilen belgelerin hukuken 'mu
teber olmadığı sigorta yetkililerine e ifade edil
mesi üzerine makkemeye müracaat etmiş olanı 
ve bundan sonra borçlanma müessesesinden is
tifade etmek isteyenlerin durumudur ve madde
nin tayyedilmiş olması sebejbiyle, vâki bir boş
luğu doldurmaya matuf teklifinden ibarettir. 

Şu hale göre, verilen teklifin bugün Heyet
te görüşülmesinin mahzurlu herhangi bir yönü 
yoktur. Aksine, zamanı ,yapacağnmız tasarruf
la bu haktan istifade etmek isteyenlerin lehine 
mahkûm edeceğiz. Bu itibarla, meseleyi zamana 
malıkûm değil, zamanı meseleye mahkûm etme 

I /esprisinden hareket etmek; doğruyu, iyiyi ve 

II — 
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ıgüzeli arayan ve meseleleri süratle halletmeyi 
ıgaye edinen ve sosyal hukuk devletinin esprisi
ni benimsemiş olanların anaıgörüşüdür. 

[Esasında, kanun teklifinde, sosyal sigortalı
larda borçlanma müessesesinden istifade etmek 
isteyenlerle ilgili bir espri getiriliyor. Getirilen 
•espri şui: Deniliyor ki: «İşçilerin halihazırda 
uy:gulanıma!kta olan ve istifade etmekte olduk
ları a'slgari ücreti baz olarak kabul ediniz, bu
nu borçlanmada işler halde tutunuz ve böylece 
Emekli iSandığmdan istifade edenlerle, BAĞ -
KUR'dan istifade edenler ve özel bankalar san
dıklarından istifade edenler arasında denigeyd 
sağlayınız.» 

(Böylesine hir espri, Sedat Akay tarafından 
verilen kanun teklifinde yer aldığına göre, bu
nun atiye bırakılarak Komisyona iade edilme
sinin bundan istifade edecek olanlara yararı 
yoktur. Olsa otea zaman kaybına sebebiyet ve
recektir, olsa olsa, Sayın Komisyon Baişkanmm 
iifade ettiği ıgibi, mahkemelerde bekleyen dava
ların, Ibir başka anlamda, rölantiye alınmış da
vaların, Temyiz Mahkemesinde neticeye inti
zar eden davaların daha helli olmayan bir müd
det orada kalmasına sebebiyet verece'ktir. Bu 
anlayışın modem devlet telâkkisiyle ilgisi yok
tur., 

!0 itilbaı-la, mesel enin bugün burada görüşül
mesinde fayda vardır. Zannediyorum ki, Komis
yon Başkanı da bu tarz görüşme .aleyhte olacak
tır deımek istememektedirler zaten. Bunu konuş
tuğumuz zaman, ibunu görüşüp burada müzake
re ettiğimiz Kaman aktüel hesapların aleyhe 
çalışacağı, bu haktan istifade edenlerin hakla
rının katmedileeeği giibi bir davranışın, bir dü
şüncenin, bir fikrin içinde de değillerdir. 

10 itibarla yapılmak istenen şey, sadece me
seleye sürat kazandırmaktır ve -bundan istifa
de etmek isteyenlerin de bu süratten istifade 
•etmek suretiyle kısa zamianda hak sahibi olma
larını temine matuf tur. 

Bu itibarla önerinin lehinde muhterem he
yetinizin oy kullanmasını taleibederim. 

ISaygılarımla, (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdcım. 
'Lehinde Sayın Mankut, 'buyrunuz efen

dim. 
IFATMA GiÜUHİiS MANKUT (Istanibul) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu mevzu üzeninde uzun zamandan beri dur
makta ve bu kanun teklfiinin biran 'evvel veri
lip Meclisimize intikal etmesini ve Meclisimiz
den ^çıkarılmasını istemekteydim ve bu yüzden 
de bu mevzuda bir etüt yapmıştım. 

Yurdumuzun kalkınmasında büyük ölçüde 
emeği geçen binlerce işçinin sabırsızlıkla bekle
dikleri', gerçekten hayati 'önem arz eden bu ko
nuyu, Yüksek Meclisinizin huzuruna getirmiş 
olan ve hu yönde kanun teklifi vermiş bulunan 
değerli arkadaşımız Sedat Akay'a teşekkürle
rimi bildirmeyi bir horç bilirim. 

İşçilerle işverenler arasındaki münaîsebet-
ıleri düzenleyen İş Kanunu 3008 sayılıdır ve Cum
huriyetimizin 10 ncu yılını idrak ettiğimiz yılı 
takip eden yılda Türkiye Büyük Millet Mecli
simizce kajbul edilmiş ve yürürlüğe girmesinden 
'ancak 9 yıl goeti'ktein sonra 4772 sayılı Kanunla 
işçilerin iş kazası, meslek hastalığı ve analık 
durumu 'güvence altına alınmış ve nihayet yine 
Türk işçilerinin malullük, yaşlılık ve ölüm du
rumları da 1 . 4 . 1950 tarihli ve 5417 sayılı 
Kanun ile 'güvence altına alınabilmiştir. İşçi
lerin malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde; du
rumlarının 20 nci asrın ikinci yarısında güvence 
altına alınmış olması hususunu, sayın milletve
killerinin nazarı dikkatine çekmeyi de ayrıca 
vazife (bilirim. 

KianaaJtim.ce, devletin devlet olma vasfı tüm 
çakışanların hastalık, anailık, 'kaza, meslek has
talığı, malullük, yaşlılık, ölüm gibi durumları
nın güvence altına alınmış olmiası ile doğrudan 
doğruya bağlantılıdır. Tüm vatandaşlarımızın 
maddî desteğe muhtaç oldukları bu giibi durum
larını yeterli ölçüde güvence altına akmamış, 
olan bir toplumda sosyal adaletten söz etmek 
mümkün değildir. 

'Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak du
rumunda olan Türk Devleti ve onun yürütme or
ganı olan hükümetlerin başta gelen görevinin bu 
olduğu düşüncesinden hareketle ve de bu gö
revin zamanında yapıla'bilmesi nedeni ile, yüz-
Ibinleree ve milyonlarca vatandaşın hastalık, 
kaza, analık, meslek hastalığı, maiulluk, yaş
lılık durumlarında insanlık haysiyeti ile bağ
daşamayacak durumlara düşerek daha uzun bir 
süre kulun kula avuç açmasına müsaade edeme
yeceği bir gerçektir. 
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ISayın milletvekilleri; ibu şekli ile binlerce 
davanın mahkemelerde görülmekte olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Biraz evvel Sayın Erdemir'in 
İde izah etmiş olduğu g'ibi gerek mahkemelere 
baş vuran ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu
na baş vurmak suretiyle hu borçlanma haklarını 
elde etmek isteyen işçilerimiz büyük bir çoğun
luğu teşkil etmektedir. Binaenaleyh; 506 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi veyahut da bu Ka- I 
nunun tadil edilmesi suretiyle, Anayasa Mahke- i 
meşince iptal edilmiş 'bulunan 11'86 sayılı Kanu
nun hurada yeniden ele alınmak suretiyle düzen
lenmesinde büyük faydalar mülâhaza etmekte
yim. 

iŞüyle ki; Her şeyden önce 1 . 4 . 1950 ta
rihinden önce 10 senelik bir müddet 'borçlan
mak ısuretiyle ele alınıp mahkemelerde verile
cek olan karanların sonunda kesinleşen bu hü
kümler neticesinde, .Sosyal Sigortalar Kurumu
na müracaat etmek suretiyle 1 . 4 . 1950 tari
hinden önceki süreler borçlandırılmakla hu ki
şiler emeklilik hakkına sahip oluyorlardı. An
cak, Anayasa Mahkemesinin iptali doğrudan doğ
ruya esasa taallûk öden hir iptal değildir. Bu 
iptal ,1 . 4 . !İ950 tarihinden önceki 10 senelik 
devre içerisıinde, yani 1940 - 1950 tarihleri ara
sında geçen devrelerde işçilerin almış oldukları 
ücretlerde bu emekliliğe, esas olacak miktarın 
işçinin işe ilk başladığı tarihte mi, yoksa 1950 
tarihinde almış olduğu ücret üzeninden mi, ve-
yalhut da bugün almış olması lâzımigelen ücret 
üzerinden .mi olması lâzımigeldiği hakkında Ana
yasa Mahkemesi bir iptal kararı ile bu Kanunu } 
geri çevirmiştir. 

Değerli milletvekilleri; hayatî ehemmiyet 
arz eden hir kanundur hu. Sayın Komisyon Baş
kanımızın talep ettiği şekilde bu kanunu tek
rar Komisyona almak suretiyle üzerinde müza
kerelere geçmek demek bu Kanunun yine iki 
ay, üç ay gibi bir devre atlatmış olması demek 
olacaktır. Bu kanunun biran evvel Yüce Mecli
simizde ele alınmasına ve değerli milletivekil-
lerimizin hu kanun üzerinde gerekli görüşmeleri 
yapıp .biran evvel Türk işçisini, emeğd ile çalı
şan Ve hiç bir zaman kulu kula muhtaç etmeye
cek şekliyle yaşlılığını teminat altına alabil
mek için bu teklifin Genel Kurulumuzda müza
kere edilmesine değerli milletvekillerimiz oy ve
recek olurlarsa, hinlerce işçi vatandaşımızı 
memnun edeceklerini değerli arkadaşlarım da 
'bilirler. Karşımda oturan sayın arkadaşlarım 
[İstanbul nıileltvekılleridir, hu derdin içerisinde 
olduğumuzu bilirler. Beraber bu derdin içerisin
de bulunuyoruz, beralber ıstıraplarını çekiyoruz, 
hepimiz aynı şeye muhatap oluyoruz. 

Bu kanunun Komisyona iade edilmeden bir
an evvel Genel Kurulumuzda görüşülm'esirii is
tirham eder, Yüce Meclisimize saygılar sunarım. 
I (A. P. sıralarından alkışlar.) 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Man-
kut, 

Değerli arkada§larım, Sayın Sedat Akay'm 
ibiraz evvel bilgilerinize sunulmuş bulunan 
ünergesini Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar efen
dim.. Kahul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, 23 Nisan 1974 
Sah gününün Ulusal {Egemenlik ve Çocuk Bay
ramı olması nedeniyle \Genel Kurul çalışmalarının 
24 Nisan [Çarşamba ve 25 Nisan Perşembe günleri 
de {(Komisyonların .çalışmalarına devam etme
leri şartı ile) 'yapılmamasına dair mıerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma 
Kurulumuzun bir önerisi gelmiştir, bu öneriyi 
'okutuyorum. 

Danışma Kurulu öncrilsi 
«No. : 10 
23 Nisam Salı G ünü Ulusal Egemenlik . ve 

•Çocuk Bayramına rastlaması nedeniyle Genel 

Kurul çalışmalarının 24 Nisan Çarşamiba ve 25 
Nisan Perşdmlbe günleri de yapılmaması husu
sunun bütün komisyonların çalışmalarına de
vam etmeleri şartı ile Genel Kurulun onayına 
sunulması. önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu Başkanvekili 
Necdet Uğur 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Nahit Menteşe 

213 — 

file:///Genel


M. MeclM B : 68 

M. S-. P. Grupu Başkanvekili 
Hasan Aksay 

D. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altrnsoy 

(O. O. P. Grupu ıBaşkanvekili Y. 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bııgünkü 

çalışma süremiz sonunda olmak kaydiyle Danış

la,) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. —-İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının -ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 mci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemi-
ımizdeıki, İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun 
ve 9 arkadaşının vermiş bulunduğu Meclis araş
tırma önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet burada. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Mart 1974 günü içinde yolcu ve mürette

bat olarak 346 kişi bulunan Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi (Anlkara) jet uçağı Pa
ris'ten Londra'ya giderken düşmüş ve maalesef 
hiç kimse kurulamamıştır. 

•Bütün dünya basınında, bu olay dünya ha
vacılık tarihinin en büyük uçak kaızası olarak 
belintilmiş ve sadece ülkemizde değil bütün 
dünya kamuoyunda önemli etkiler yaratmıştır. 

iTüük ve yabancı basında bu büyük uçak ka
zasının teknik ve idarî nedenleri üzerinde çe
şitli iddialar ileri sürülmüştür. Bu iddiaların 
belli başlıları özet olarak şunlardır. 

1. DC-lO-40'lar yeni bir tip uçağın ilk ima
lâtıdır. Bu uçaklar Japonların reddine rağmen 
THY .tarafından satımalmmiıştır. Avrupa'dafki 
Hava Yolları Şirketleri tarafından rağbet gör
memiş Mr serinin ilk tipleri olduğu için imal 
eden fir.ma hemen d allı a gelişmiş tipleri olan 
DC-10-30'ları yapmıştır. 
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ma Kurulunun bu önerisini Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... KaShul etmeyenler... 

Anlaşılmadı efendim, oylamayı tekrar ede
ceğim : 

Danışma Kurulunun önerisini kabul eden ar
kadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar efen
dilin... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun
lar... Öneri kabul edilmiştir efendim. 

MECLlS ARAŞTIRMASI ÖNERİLERİ : 

2. Bu uçakların »atınalmmaması için bazı 
yeÜkiM makamı ve kurullara önceden uyarılar 
yapılmıştır. 

3. Bu uçakları, beynelmilel sigorta şirketi 
LOYD önce sigorta etmek istemişken, daha son
ra ağır şartlarla sigorta etmiştir. 

4. 1969 - 1970 yıllarında hazırlanan jet 
uçakları projesi ile denenımiş uçak tipleri alın
ması öngörüldüğü halde, 1971 yılında bu proje 
bir kenara itilereik belli bir tip öneren şartna
meye göre, denenmemiş olan DC-10-lO'lar alın
mıştır. 

5. Düşen Ankara'nın eşi olan aynı tipteki 
Isanlbııl yolcu uçağı Londra'da motoru arızala
narak mecburî iniş yapmıştır. Aynı tip uçak 
Kanada üzerinde uçarken bagaj kapısı açılmış 
bavullar ve bir cenaze uçmuştur. 

6. DC-10-40 uçaklarının orta motorunun sık 
sık aırızalandığı belirtilmektedir. Bu uçaklar bir 
kez Kanarya Adaları üzerimde bir kez Posedana 
çölünde bir kez de Los Angeles şehrinde arıza
lanmış ve orta motor yanarak infilâk etmiştir. 

7. Yabancı basında, DC-10-10 uçaklarının 
sık sık motor ve arka kapı arızaları yaptıkları 
bclirtilınıcktedir. 

8. DC-10-10 tipi uc.akla.nnm Türkiye dahil 
bütün dünyada arka bagaj kapıları, bu uçakları 
imal eden firmanın isteği üzerine perçinlenerek 
iptal edilmiştir. 

İMüessif olayda 346 kişi vefat etmiştir. Maddî 
zarar milyarları aşarken, mânevi zararın ölçüsü 
sonsuzdur. Üstelik, halen THY'nın elinde ay
nı tipten uçaklar vardır. Konu üzerinde hızla 
eğilinmediği takdirde yeni facialar meydana 
gelebilir. 

Bütün bu nedenlerle, Paris'te düşen DC-10-10 
tipi Ankara Uçağının : 
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Hangi, şartlar altında alındığının, alım plan
lamasında ve şartnamelerde değişiklik yapılıp 
yapılmadığının, yapılmışsa sebeplerinin, bu 
uçakların Japonlar ve Avrupa Hava Yolları şir
ketleri tarafından kabul edilmediği iddiasının 
doğru olup olmadığının, denenmemiş uçak al
manın hatâ olup olmadığının ve bu konudaki di
ğer bütün iddiaların incelenmesi için Anayasa
nın 88 nci ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılma
sını saygılarımızla arz ve öneririz. 

14 . 3 . 1974 
İzmir Milletvekili 

Alev Coşkun 
ve 9 arkadaşı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzü
ğümüzün 73, 100 ve 102 nci maddelerine göre 
sırasiyle Hükümete, siyasî parti gruplarına ve 
imza sahiplerinden bir sayın üyeye söz verece
ğim. Hükümet 20 dakika, siyasî parti grupları 
20 dakika ve imza sahibi olan sayın üye arkada
şımız 10 dakika müddetle konuşacaktır. 

Şu ana kadar söz talebi olarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili 
Sayın İlhan Özbay'm talebi gelmiştir. Hükümet 
bu konuda söz istiyor mu efendim ? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Evet efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Cum
huriyetçi Güven Partisi Grubu adına söz istiyo
rum efendim. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Adalet Partisi Grubu adına söz 
rica ediyorum. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Demok
ratik Parti Grubu adına ben de söz rica ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Yetki belgelerinizi lütfedersiniz 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kostamonu) — Yetki 
belgemiz yazılı olarak Meclis Başkanlığına gön
derilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Hükümet adına Ulaştırma Bakanı Sayın Ferda 
Gül ey, buyurunuz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı 
değer üyeleri; 

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı için
de çok mümtaz bir mevkii olan Türk Hava Yol
ları İşletmemiz son birkaç ay içinde iki önemli 
kazaya uğramıştır, arka arkaya bazı önemli arı
zalara maruz kalmıştır. Bu talihsizliklerin ka
zandırdığı istidatla sayın basınımızda kazada 
düşen uçaklarla ilgili olarak çeşitli yayınlar ya
pılmıştır. Kamuoyunun bu yayınlarla, söylen
tilerle, dedikodularla, iddialarla, isnatlarla kuş
kuya düştüğü açık bir gerçektir. 

Bütün bu nedenlerle, Hükümetiniz, Yüce 
Meclisin bir araştırma komisyonu kurarak ko
nuyu incelemesinde yarar mütalâa etmektedir. 
Sayın Alev Coşkun ve arkadaşları tarafından 
Yüce Meclis Başkanlığına verilen ve şimdi hu
zurunuzda okunan istemin kabulü lehinde oldu
ğumuzu saygılarımla yüce katınıza sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

C. H. P. Grubu adına İstanbul Milletvekili 
Sayın İlhan Özbay, buyurunuz efendim. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA İLHAN ÖZBAY 
'(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Dünya .kamuoyunda büyük yankısı olan, bu, 
durumu ile ulusumuzu ve diğer ulusları büyük 
üzüntüye sokan DC - 10 - 10 Ankara jet uçağı
mız hakkında Sayın Alev Coşkun ve arkadaşla
rı tarafından Yüce Meclisimize bir Meclis araş
tırma önergemi verilmiştir. Ben de bu önerge 
hakkında gru'bum adına söz almış bulunuyo
rum. 

3 Mart 1974 günü DC - 10 - 10 jet uçağı Pa
ris'in Oıiy Hava Alanı yakınlarında düşmüş ve 
içindeki 346 kişi maalesef ölmüştür. Gerçekten 
dünyada en büyük ve en üzücü uçak kazası ola
yının .talihsiz sahibi olmak durumuna düşmüş 
olmanın tüm ulusça üzüntüsü içindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, DC - 10 - 10 uçakla
rı hakkında yaptığımız incelemeler ve ileri sü
rülen iddialar şu noktalarda, toplanmaktadır : 

1. — DC - 10 - 10 uçaklarının firmanın ilk 
imalâtı olduğu ve henüz deneme safhası geçir
mediği, 

ı2. — Bu uçakların Japonlara ve diğer Av
rupa ülkelerine teklif edilmesine rağmen 50 ül
ke tarafından reddedildiği; genellikle Ameri
kan dahilî hatlarında ve bir de Türk Hava Yol
larında kullanıldığı iddiası vardır. 
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Bu uçakların ilk bölümünün' alınmasını mü
teakip uluslararası üne sahip Loyd 'Sigorta Şir
ketince si'gıorta edilmekten kaçınıldığını ve çok 
ağır şartlarla sigorta edilebildiği, 

3̂. — DC - 10 - 10 uçaklarının a.bnmasmdan 
evvel 28 Temmuz 197:2 tarihli bir Amerikan ga
zetesinin ba§ sayfasında; «jet parçaları yağmu
ru» 'başlıklı haberde, ortadaki büyük motoru
mun havada parçalanıp dağıldığı; 

4. — Yine başka bir DC - 10 - 10 uçağının 
ıŞikajgıo'da ıhavada iken kapısının uçtuğu; yeni, 
uçaklar alınmazdan evvel müteaddit yerlerde 
birkaç kez arızalar yaptığı hususunun kamuo-
yunda'n saklandığı; 

5. — Mubayaa şartnamesinde, DC - 10 - 10 
uçaklarının aynen tarif edildiği iddiasının varit 
olup olmadığı? 

Değerli milletvekilleri, bu iddia üzerinde 
önemle durulması gerekir ve bu iddia enine bo
yuna araştırılması gereken hususlardan bir tane
yidir. 

Eğer, şartnamede DC - 10 - 10 uçakları tarif 
edilmiş ise, muhakkak bir uçak yapım şirketinin, 
zamanın iktidarmca kayırıldığı inancına sahip 
olacağız. 

6. — Türk Hava Yollarının; uzun çalışmala
rından sonra, hat etütleri yapılarak haızrlanmış 
raporların bir tarafa bırakıldığı; 

7. — Yine, 1969 - 1970 yıllarında Türk Hava 
Yolları uzmanları tarafından hazırlanan jet pro
jesinin durumu? 

8. — Uluslararası dev uçak yapım şirketleri
min rekabetine alet olunup olunmadığı? 

Değerli milletvekilleri, dev uçak yapım şir
ketleri, dünyada 5 - 6 tanedir. Bu 5 - 6 tane 
uçak şirketi dünya uçak piyayasma hâkimdir. 
Uçak piyasasına hâkim olan şirketlerden bir ta
nesinin aleti olunup olunmadığı hususu da, de
rinlikle incelenmesi gereken huyııslardan bir ta
nesidir. 

9. — DC - 10 - 10 uçaklarının alınmaması 
dçin Cumhurbaşkanına, Başbakana, Millî Güven
lik Kuruluna, Kuvvet Komutanlarına, Devlet 
Planlama Teşkilâtına ve ilgili bakanlara rapor
lar verildiği; 

10. —'• Türk Hava Yollarının 25 teknik ve ida
reci personelin imzalarını taşıyan ikazların yapıl
dığı. Bu ikazda «bir gün gökten başımıza ceset-
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| 1er yağacak» 'gibi dehşet veridi gerçeklerin dile 
getirildiği. 

Yine, değerli milletvekilleri, Amerika Birle
şik Devletlerinin en ünlü bir ar-aştırmacıyımn ye
ni bir iddiası var. Bu iddia 10 Nisan 1974 tarih
li Milliyet Gazetesinde bir haber halinde yayın
landı. Amerika Birleşik Devletlerinin ünlü araş
tırmacısı Rıalph Nader Paris yakınlarında düşen 
DC - 10 - 10 Ankara uçağının imalatının aceleye 
geldiğini ve güvenliğine gereken önemin verilme
diğini açıklamıştır. DC - 10 - 10ları imal eden 
fıirma, rakip firmanın yapmış olduğu 747 Jum-
bo jetlerden daha erken piyasaya çıkma çabayı 
göstermiş ve bu nedenle hatalar yapılmıştır. Ra-
lph Nader'in deyimiyle; böylece, malî mülahaza
lar, güvenlik faktörünün önüne geçmiştir. Nader 
«Eğer, güvenlik konusuna önem verilmiş olsaydı, 
Ermienonvirdeki facia .olmayacaktı» demektedir, 
değerlıi arkadaşlar. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen 
nedenlerin bir tekinin dahi bulunmayı halinde, 
DC - 10 - 10 uçaklarının her halü kârda alınma
ması gerekirdi. 

Denilebilir ki, «Bu olumsuz nitelikler, satın 
alan yetkililer tarafından bilinmiyordu.» Hemen 
belirtmek gerekir ki, 100 milyon dolarlık bir ya
tırımı icap ettiren; Türkiye'nin yıllık ithalatının 
% 7 sini, ihracatının % 12 sini kapsayan, ülke 
ekonomiylnde ve ulaştırma alanında hayatî rolü 
bulunan bir satın alma işinde, yetkililerin bu 
denli ihmalkâr davranması ayrı; ama ağır bir 
suçtur. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, yukarıda arz 
ettiğimiz nedenlerden biri ve belki en önemlisi, 
DC - 10 - 10 uçaklarının ülke koşullarına ve ha
va trafik kurallarına uygun düşmediği, bu uçak
ların alınmaması yolunda ilgililere uyarıda bu
lunulduğu halde yatın alınmış olması, zihinleri
mizde büyük bir kuşku yaratmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğimiz ve basın vesair yollar
la ileri sürülen iddiaların aydınlığa kavuşması 
ve kuşkunun ortadan kalkması, yine havayolu 
ulaşımı ve meydanlarında yeni bir düzenleme ve 
iyileştirmelere acilen gidilmeyi bakımından; ni
hayet, Fransız Soruşturma Komisyonu Başkanı
nın, uçağın teknik nedenle düştüğü hususundaki 
beyanı yani, kargo kapısının açılmasunm olaya 
sebep olduğu neticesine varılmış olması ve tüm 
ulusun, gerçeklerin gün ışığına çıkmayım sabır-
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sızlıkla beklediği inancı içinde Meclis Araştırma 
isteğini olumlu karşıladığımızı ve grubumuzun 
bu yönde oy kullanacağını saygı ile arz ederim. 
(C.II.P. «ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Özbay. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına, 

Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan Tosyalı; 
buyurunuz efendim. 

ıC. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayım Başkanım; değerli 
'arkadaşlarım; 

'Türk Hava Yollarına ait DC-1'CnlO uçağının 
Paris'te düşmesi ve bu uçağın satın alınması, 
ve -sair konulardaki iddiaları, peşin hükme ve 
peşin suçlamalara sapmadan:; Yüce Meclisimiz^ 
ce, objektif ve dürüst bir Meclis araştırması 
açılmasında Cumhuriyetçi Güven Partisi fayda 
görmektedir. 

Miee'lils araştırması kalbul Duyurulduğu. tak
dirde kurulacak araştırma komisyonunun, tek
nik ve idarî sahadaki 'bütün ilgilileri1 tarafsız 
bir tutumla dinleyerek, Hava Yollarımızın po
litika, plan, program, idarî ve teknik muamele 
ve faaliyetleri ile, DC-lO-l'O uçağı ile. ilgili iddi
aları inceleme imkânını ibulacak ve sonuçilan 
objektif ibi'r esas üzerinde meydana çıkaracak -
tır. Bu sebeple, araştırmanın faydalı olduğu 
kanaatindeyiz. 

ıSayın arkadaşlarım, DC-10-10 uçağının sa
tın alınış ve düşüşünden sonra ortaya altıdan; 
Türk Hava Yolları aleyhinde iki istikametten 
isuçlama ve ithamlar olduğu kanısına varmış 
bulunuyoruz. Bunil ardan birisi; DC-10-10 uça
ğını yapıp, dünya hava yollarına satan Doug-
îas Firmasının rakibinin, bu nevi uçak satan bir 
firmadır.. Türkiye'de bir yayın organına mües
sir olduğu intibaı bizce hâsıl olmuştur. O ya
yım organı vasıtasıyle; hu alımın, hu uçakların 
ve Türk Hava Yollarının aleyhinde yayın ya
pılmıştır. 

'Bir de; Türk Hava Yolları bünyesinde ça
lışan Türk Hava - İş Sendikasının işveren Türk 
Hava Yollarıyle arasındaki bâzı olumsuz sür-
tüşimıelerin tesiri altında, biraz da dış tesiri olan 
hu ithamlara lmz vermiş olduğu intibaına var-
ınnış bulunuyoruz. 

Tabiî, elimizdeki mahdut imkânlarla biz; 
şu şöyledir, bu (böyledir diye, sözümüzün ba
şımda da söylediğimiz gihi, kati hükme varmış 

— 217 — 

değiliz. Bu araştırma ile meselenin aydınlığa 
çıkmasında yarar görüyoruz. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, hu ve
sile ile; Cumhuriyetçi Güven Partisi Gruîbu^ 
mm; Türkiye'nin genel ulaşım politikası, ulaş
tırma sektörleri arasındaki dengesizlik ve Türk 
Hava Yollarının taşımı a kapasitesindeki noksan-
llık arasındaki temel görüşlerimizi de arz etmek 
istiyoruz., 

(Yüksek malumilarmız olduğu üzere, ulaştır
ma; bir .memleketin ticarî, sınaî, turizm giibi; 
Ibaşta, ekoüomik kalkınması olmak üzere, sos
yal ve kültürel topyekûn kalkınmasında en bü • 
yük rolü ve payı olan bir sektördür, ilerlemiş 
medenî memleketile'ıde ulaştırma., ulaştırma sis-
temin'î teşkili eden karayolları, demiryolları, 
deniz yollan ve hava yolları arasında ve den
geli şekilde yapılmaktadır. Meselâ, merkezi Av
rupalım Federal Alnnanya'İsında ulaştırma yü
kü, ulaştırma sektörleri arasında bu şekilde da
ğılmıştır : Ulaştırmada, yük ve insan taşıma 
yükümün % 35 'i demiryoîllarıyle, !% 30'u kara-
yollarıiyle, % 25'i deniz ve nehir yollarıyle, % 
ılO'u hava yollarıyle taşınmaktadır. 

Bu, dünyada, numune alınması lâzım gelen 
/bir ulaştırma sisteminin, sektörler arasındaki1 

dağılımına güzel b'ir misalidir. Bunun mânası, 
ulaştırma sektörlerini temsil eden bütün sistem 
içinde taşıma işi % 20-3(5 arasında dengeleş-
miştir. 

ıBuna ımukahil, Türkiye'de ise, yolcu ve yük 
nakliyatının % 85'i karayollarıyle yapılmak
tadır. Tüm yolcu ve yük nakliyatının % 10'u 
demiryoîllarıyle, % 8-9'u deniz yollarıiyle, % l ' i 
de iç ve dış hava yollarıiyle yapılmaktadır. 

Bu kadar dengesiz ibir ulaştırma sistemi içe
risinde, kalkınma ihtiyacından olan Türkiye' 
nin kalkınması çek güçtür. Bunu elbirliği ile 
dengelememize ihtiyaç vardır. 

Şimdi, Türkiye ulaştırma 'sistemi içerisinde 
% 1 yük ve yolcu taşıyan Hava Yolarımız 
bünyesi içerisinde bir dengesizlik vardır. Den
gesizlik, çeşitli yönlerden vukubul maktadır. 
Birisi, bizilm yurt dışında sekizyüzhin ilâ hir 
milyon civarında işçimizin hulunması, onlarını 
muayyen zamanlarda Türkiye'ye getirilmesi, 
götürülmesi işinin kısa bir zamana sıkıştırılmış 
olması; yine, hac zamanı otuz ilâ elli bin kişi
nin taşınması mecburiyetiyle karşı karşıya ka-
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.Ilınması, ulaşım hizmetini arzu edilmedik istika-
mette zorlaştırmakta -müesseseyi elde olmayan 
Ibâzı hailemi hatalarına' düşürmektedir. 

jMulhterem arkadaşlarıım, görülüyor ki, Tür
kiye'deki ulaşımın sektörler arasındaki dağılıimı 
fevkalâde bozuk ve dengesizdir. Ulaşım siste
mindeki jbu bozulduk ve dengesizlik, millî kal-< 
kınmamızı engelleyen (başlıca •faktörlerden biri
dir. Ulaştırmada temel politika ve prensip; 
^ulaşımın, ulaşım sektörleri arasında binbirine 
yakın nispetlerde ve dengeli, süratli, ucuz, ko
lay, emniyetli, güven verici olmasıdır. 

Türkiye'd eki temel ulaştırma politikası ve 
ulaştırma prensipleri bu modern anlayışa uy* 
(maımıaktadır. Onun için, karayollarında dün
yanın en fazla trafik kabası olmaktadır; onun 
için, denizyollarımızda üzücü hadiseler olmakta
dır; onun için, hava yollarımızda üzücü hadiseler 
olmaktadır. (C. H. P. sıralarından «Konuya gel» 
sesleri) 

Sayın arkadaşım, ben neye temas edeceğimi 
çok iyi bilirim. Niçin bu temel izahatı yapıyo
rum? Ulaşım sistemindeki bünye bozukluğunu, 
hava yollarımızdaki bünye bozukluğunu ortaya 
koyabilmek için evvelâ bir girizgah yapıyorum. 
Temeli atmadan apartman kuramazsınız. Ne çat
lıyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen o şekilde 
konuşmayın efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Devamla) — Hayır, o da böyle müdahale et
mesin. Ben ne konuşacağımı bilirim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Konunun hududunu tayin Baş
kanlığa düşer. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bana dü
şer. 

BAŞKAN — Başkanlığa ve zatıâlinize elbette. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın 
.•Tosyalı, seni sevdikleri için, nazları geçtikleri 
için,,. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Dinleme 
âdabına lütfen alışın arkadaşlarım, olmaz böyle 
şey. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen siz konu
ya girin efendim. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, 
karşılıklı diyaloga döndü konuşmalar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu sebep

le, Sayın Başkanım, her şeyden önce, Türkiye'de
ki ulaşım politikasını ıslah ederek, doğru pren
sipleri uygulayarak, ulaşım sektörleri arasında 
denge kurarak; ulaştırma sistemimizi, Türkiye'
nin süratle ve büyük çapta kalkınma ihtiyaçları
na cevap verecek hale getirmemiz lazımdır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Şimdi 
Türk Havayollariyle ilgili Meclis araştırma öner
gesinin konuları üzerindeki düşüncelerimizi ve 
bilgilerimizi arz edeceğim. Bu düşüncelerimiz ve. 
bilgilerimiz, kendi çapımızda elde ettiğimiz, mah
dut imkânlarımızla yaptığımız araştırma neticesi 
meydana koyduğumuz bilgilerdir. 

«1. Türk Hava Yollarının yeni uçak alım, 
pl an ve programı var mıdır?» önergenin 1 nci 
maddesi. 

•«DC'ler niçin alınmıştır?» 
Cevabımız : 
Türk Hava Yolları; gittikçe artan iç ve dış yol

cu taşıma ve bilhassa Avrupa'daki 800 bin işçi
mizin yurcla geliş - gidiş ve 50 binden fazla ha
cımızı Suudî Arabistan'a götürüp getirme ve 
hava yolu ile gelen yüzbine yakın turistin mem
leketimize getirilip götürülmesi gibi (Artan yol
cunun havadan taşınması) ihtiyaçları karşılamak 
ve bilhassa orta ve uzun mesafelere fazla yolcu 
taşıma kapasitesini temin için yeni jet yolcu 
uçaklarım alma ihtiyacını 1969 - 1970'te duymuş 
ve bu maksatla «Uzun vadeli, jet taşıma filosu 
yenileştirme planlaması» adiyle bir plan ve prog
ram hazırlanmıştır ve bu plan resmîdir. Fakat, 
1970 ve 1971 yıllarında, gerek kendi hava yolla
rımızda ve gerekse dünya hava yollarında elde 
edilen fiilî neticeler gözönünde tutularak, o za
man için Türk Hava Yollarında mevcut ve kira 
ile kullanılan 189 kişilik orta menzilli 4 adet 
Boeing - 707 tayyareleriyle ve kısa menzilli F - 27 
jet yolcu uçaklarıyle gittikçe artan hava taşıma 
ihtiyaçlarımızı karşılayamayacağımız düşünüle
rek ; başta işçilerimizin, hacılarımızın ve kitle ha
linde gelen turistlerin kitle nakliyat ihtiyaçla
rını karşılamak üzere 1970 - 1971 yılında uzun 
menzilli, 380 yolcu taşıyabilen, yüksek kapasiteli, 
servisi kolay olan bu uçaklardan sipariş ettiğimiz 
zaman; dünyada o an için 14 beynelmilel hava yol
ları firmasında bu uçaklar kullanılmakta idi. 
Vaktinizi işgal etmemek için bu firmaların 

218 — 



M. M e c M B : 63 

isimlerini okumuyorum. Biz bunları sipariş et
tiğimiz zaman, 75 adet DC-10 uçağı hizmette bu
lunmuş, 425 milyon saat uçmuştu arkadaşlar. 
İddia edildiği gibi; bu tayyareler, (biz aldığı
mız zaman) başka yerlerde denenmemiş, uçıma-
mış, evsafı bilinmiyormuş gibi bir şey söz ko
nusu değildir. 

Bunlar, elde ettiğimiz bilgilerdir. Araştırma 
Komisyonu kurulunca, Yüce Meclisimiz daha 
doğru bilgilere sahip olacaktır. 

Uzun menzil ve yüksek taşıma kapasitesi 
olan bu DO-10-10 tayyarelerinin dünyada 14 ay
rı hava yolunda kullanılışı, 422 bin saat uçuş 
yapmış oluşu dikkat nazarına alınarak, üç. tane 
DC-10-10 tipi uçak almaya karar verilmiş, dört 
tane de kiralık Boeing-707 tipi uçağımız var, 
onlara ilâve edilmiştir. 

Böylece, Türk Hava Yolları uçak filosunun 
uzun vadeli yenileştirme plan ve programında, 
bu tayyarelerin alınması ile küçük bir değişik
lik yapıbnıştır. Bu değişikliğe göre, yapılacak 
uçak mubayaasında evvelâ, büyük kapasiteli, 
uzun menzilli uçak temini; arkasından, iç hat
ların ihtiyacının karşılamak; daha sonra da, or
ta kapasiteli ve orta menzilli uçak temini yolu 
seçilmiştir. Bu yoldan hareketle, sırası ile; üç 
adet DC-10-10 uçağı, beş adet F-28 uçağı, dört 
adet Boeing-727-200 uçağı alımı yoluna gidil
miştir. Bunlara ilâveten de, beş adet Boeing-707 
uçağını kiralık olarak kullanmaya devam etmi
şiz. Bir adet de Boeing-707 satmalımı yoluna 
gidilmiştir. Böylece, Türk Hava Yolları, işçi
lerimizin, turistlerimizin ve hacılarımızın ihtiya
cına cevap verebilecek duruma getirilmiştir. 
Ayrıca, beynelmilel rekabete göğüs gerecek şe
kilde dış hat 'ihtiyaçları da temin yoluna gidil
miştir. 

Bu izahatımızdan görülüyor ki, Türk Hava 
Yolları, uçak yenileme ve alım planında; gü
nün ihtiyaçlarını karşılamak için, dünyadaki ve 
Türkiye'deki fiilî durumlara ve olanaklara gö
re, maksat, hedef ve Türkiye ihtiyaçları açısın
dan takdim tehirler yapmıştır. 

Bu ilk etütlerimizle, bu şekildeki bir plan 
değişikliğinin hatalı bir tarafı olmadığı kana
atindeyiz. Bilakis, faydalı olmuştur. Şöyle ki; 
bu uçakların alınması ile, 1971, 1972 ve 1973 
yıllarında Türk Hava Yollarının yolcu taşıma 
kapasitesi % 380 ilâ 618 oranında artmıştır. 
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.Yabancı şirketlerle dış hatlarda rekabet im
kanı bulunarak, Türk Hava Yolları zarardan 
kurtulmuştur. Dış hatlardaki rekabet, sayesinde, 
(iç hatlar zararlı çalışmasına rağmen) Türk Ha
va Yollarının kârı artmıştır : 1971 yılında 24 
milyon, 1972 yılında 25 milyon ve 1973 yılında 
61 milyon lira kâra ulaşmıştır. Ondan evvel 
hep zarar ediyordu. «Plan yoktur, program 
yoktur» sözüne cevap vermiş olmak için bun
ları izah ediyorum. 

İç hatlarda taşman yolcu 1,5 milyona, dış 
hatlarda taşman yolcu da 1 milyona çıkmış; 
yekûn olarak, yılda 2,5 milyon insan taşınabilir 
hale getirilmiştir. Bu; taşıma kapasitesinin, 
kârın, yolcu adedinin artması; plan dahilinde 
yapılan bir uygulamanın verimli neticeleridir, 
hatalı neticeleri değildir. 

İkinci konu; «ıDC - 10 - 10 tayyareleri 1971 
de, yenıi bir tip uçağın denenmemiş bir modeli
dir» denmektedir. İddia bu.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
kaldı efendim, zaman olarak bir dakikanız var 
efendim. 

ıC. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Benim de iki sayfam kaldı efen
dim. 

İSaym Başkanım, değerli arkadaşlarım, «'de
nenmemiş uçak» deniyor. Hayır, bu iddia doğru 
değildir. Bu tayyareler alındığı zaman, demin 
arz ettiğim giibi, dünyanın muhtelif yerlerinde 
ayrı milletlere ait 14 firma;' evvelâ.75, sonra da 
425 tayyare kullanmıştı veya kullanmaktaydı. 
Denenmemiş değildir. 

Diğer bir madde; «Japonlar bu tayyareleri 
almaktan vazgeçtiği halde, Türkler aldı» deni
liyor. 

Arkadaşlarını, bu tayyareler hiçbir yerde hiz
mete girmeden evvel Japonların MİTSU Firma
sı, ki, bu firma bir hava yolu firması değildir, 
hava yollarına uçak temin eden bir aracı fir
madır) daha DC - 10 - 10 uçakları hiçbir yerde 
uçmuyorken Amerika'ya, 6 adet sipariş vermiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; lütfedin, süre
ye riayet edin efendim. Müşkül durumda bırak
mayın, lütfedin bağlayın efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA HAİSAN TOSYALI 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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Uçakların yapımı sona ermeden, Japon Hü
kümeti bu uçakların alımından, teknik bakım
dan değil döviz verme bakımından vazgeçmiş; 
(bu uçakların 3 •ünü o zaman biz almışız. Uçaklar 
Ibizim tarafımızdan alınıncaya kadar, 75 tanesi 
de çeşitli firmalarda hizmete girmiş, görülmüş, 
42 milyon uçuş saati yapmış 3'ünü de LEYER 
Uçak: Fabrikası almış, kullanıyor. 

ÛBir tesadüf eseri oılarak, bildiğiniz uçak ka
zası oldu sayın arkadaşlarım. Bundan, Türk 
Hava Yolları da müteessirdir, millet olarak biz 
de müteessiriz, yapan firma da müteessirdir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreriz bitti 
efendim. Lütfediniz bağlayınız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti Sa
yın Başkanım, bağlıyorum efendim. 

iSayın Başkanın' ikazına uyarak, sözümü bu
rada kesip bitireyim. 

iCumlhuriyetçi Göven Partisi olarak biz; pe
şin suçlamaya, peşin hükümlere kapılmadan; 
objektif ve dürüst bir araştırmayla hakikatle
rin meydana çıkması, müesseselerin karalanma
ması, için ve bundan sonra, Hükümet ve il'gili 
müesseselerce yapılacak: işlerde daha doğru ne
ticelere varılacağı kanaatinde olduğumuzdan, 
(Meclis araştırması öııerigeısine müspet oy verece
ğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grubu adına, İstanbul Millet

vekili Sayın Gülhis Mankut, buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA FATMA GÜLHİS 
MANKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun ve 9 
arkadaşı tarafından Millet Meclisi Başkanlığı
na verilmiş bulunan, 14 . 3 . 1974 günlü Mec
lis araştırması açılması hakkındaki istek üz-eri-
ne, Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun dü
şüncelerini arz etmek: üzere söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, tüm milletimizi 
unutulmaz acılar içerisinde bırakan, birçok aile
yi, giderilmesi asla mümkün olmayacak maddî 
ve manevî sıkıntılara ve eleme sevkeden ve 
yine, henüz yürüyebilme olanağına kavuşmamış 
ibulunaın Türk Hava Yollarını maddî çöküntüye 
maruz bırakan uçak kazasına yol açan nedenle

ri tespit etmek amacıyle talebedilen Meclis araş
tırması isteğine katılmada büyük yararlar gör
düğümüzü belirterek sözlerimize başlıyoruz. 

"Muhterem arkadaşlarım, 3 Mart 1974 Pazar 
ıgünü bütün ajanslar, DC-10-10 Ankara jet uça
ğının Londra'ya müteveccihen Paris Havaala
nından uçtuktan kısa bir müddet sonra, 346 
yolcu ve mürettebatı olduğu halde infilâk etti
ğini ve 4 Mart 1974 Pazartesi günü de ajanslar, 
gazeteler; yolcu ve mürettebattan hiç kimsenin 
kurtulmadığı acı haberini dünyaya duyurdu
lar. 

Olay elimdi, feci idi; Hükümet Başkanı ve 
tüm parti genel başkanları, uçak kazasından 
duydukları elem ve ıstıraplarını T ürik kamuoyu
na duyurarak, uçak kazasında hayatlarını kay
bedenlerin ailelerine başsağlığı ve ölen yurttaş
larımıza Allak'*tan raihmet dilediler. 

Havacılık tarihinin en büyük uçak kazası 
olarak kabul edilen uçak kazasının yankıları, 
o günden bugüne kadar devam etmiş olup, bun
dan sonra uzun bir süre mutlaka devam edecek
tir. 

DC-10-10 Ankara uçağının bu şekilde elim 
bir kaza sonucu parçalanması üzerine, Sayın 
Hükümet Başkanı derhal Bakanlar Kurulunu 
toplantıya çağırmış; Ulaştırma Bakanı Sayın 
Ferda Güley, kaza nedenlerini tahkik etmek 
üzere Türk Hava Yollarından 5, Ulaştırana Ba
kanlığından 2, Hava Kuvvetlerinden 3 umman
dan müteşekkil bir uzmanlar heyetini olay ma
halline göndermiştir. 

'Bir taraftan, Ulaştırma Bakanlığınca gön
derilen uzmanlar olay maihallinde tetkik ve tak-
kiklorini sürdürürken; diğer taraftan, Amerika 
Birleşik Devletleri Federal Havacılık Teşkilâtı 
uzmanlarıyle, Fransa Devletinin yetkilileri ve 
imalâtçı firmanın yetkilileri de müştereken, ka
za olayının nedenlerini, kazanın oluş şeklini, 
DC-10-10 uçaklarının fabrikasyonu, motoru ve 
bagaj kapılarıyle, uçakların satışını yapan 
firmanın çalışma sistemi üzerindeki çalışmala
rını sürdürmüşlerdir. 

Ancak, ifade etmeliyiz ki, Ankara uçağının 
Orly Havaalanından uçuşa geçtikten loşa bir 
müddet sonra düşmesinin; parçalanan uçağın 
parçalarının 10 - 12 kilometrekarelik bir ala
na yayılmasının nedenlerini kesin olarak tespit 
eden bir rapordan henüz bilgimiz yoktur. 
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Kamuoyunun geliştirıme ve oluşturma göre
vini yüklenen basınımız , konuya önemiyle mü
tenasip çok geniş bir yer vermiş; uzananların 
düşüncelerine, kanaatlerine, bilgilerine başvu
rulmuş; günlerce makaleler yayınlanarak,, fe
ci olayın gerçek nedenlerini arama hususunda 
beklenilenden üstün bir çalışma içinde olun
muştur. 

Bir kısım uzmanlar; olayın, motordaki bir 
arızadan ileri geldiği görüşünü ıbenimıs<erken; 
uçak enkazının ve de cesetlerin geniş bir alana 
yayılmasını esas alan diğer bir kısım uzmanlar; 
»olayın, kabin bölümündieki bir patlama sonucu 
olduğu kanısını izhar etmektedirler. Diğer uz-
ımanlaraı bir .kısmı da, DC-10-10 uçaklarının ba
gaj bölümlerinin konstrüksiyon bakımından ye
terli olmamasını kazaya neden olarak göster
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, DC-10-10 Ankara 
jet uçağının düşüş nedeni kesinlikle saptanma-
ımış olmasına karşı, kamuoyunda yaygın olan 
kanaat, bu tip uçakların emniyetli bir uçuşa 
elverişli olmadığıdır. (Birçok aileyi ıstırapla
ra duçar eden ve Türk Hava Yollarını, hiç de
ğilse işletmecilik yönünden, zor duruma sokan 
bu kaza, beklenilmeyen, önceden vukuuna ihti
mal verilmeyen bir kaza mıdır? Yoksa, bu ka
za ; güvenli bir uçuş için, yeterli bir deneme sü
resine tabi tutulmamış olan DC-10-10 uçakları
nın idarî ve teknik ihmaller, sorumsuz davra
nışlarla servise konulması sonucu mu meydana 
gelmiştir ? 

Meclis araştırma isteği, bu sorulara cevap 
arayan bir istek niteliğinde olduğundan; bu 
araştırma, kazanın meydana gelişinde teknik ve 
idarî ihmaller varsa, soruımlulu!klar varsa bun
ları tespit amacını taşıdığından, konunun hiçlbir 
gizli yanı kalmasına taraftar olmayan Adalet 
Partisi Grubu, elbetteki gerçeği, varsa ihmalleri 
ve sorumluları ortaya çıkaracak bir Meclis araş
tırmasından yana olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, her ne kadar Ana
yasamızın 88 nci maddesinde, «Meclis araştır
ması, belli bir konuda bilgi edinilmek için 
yapılan inceleme» olarak tarif edilmekte ise de, 
maddenin matlabı, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetim yolları» ibaresini taşımaktadır. 
Madde matlabınm bu sarahati karşısında Mec
lis araştırmasının, sadece bilgi edinmeyi amaç 

I almadığı, bu araştırma ile belli konularda, mil
let namına denetimin de gerçekleştirilmek is
tendiği kuşkusuzdur. 

Şu hale- göre, Meclisimiz belli bir konu hak-
1 ilanda bilgi edinmek üzene Meclis araştırması

na karar verdiği takdirde, teşkil edilecek Mec
lîs Araştırma Komisyonu, elbetteki araştırma 
yaptığı konuda elde edilmek istenen bilgileri 
tespit ederken, inceleme esnasında yasalara, 
usullere aykırı gördüğü hususları, varsa ih
mali görülenleri ve sorumluları da tespit ede
rek Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edecek
tir. Belli konularda bilgi tespit etmek, varsa ih
malleri görülenleri ve sorumluları tespit etmek, 
denetiım sözünün ruhunda mündemiçtir. 

Bu nedenle Genel Kunüumuızca DC-10-10 
AnJkara jet uçağının Paris civarında düşmesiy
le ilgili Meclis araştırmasına kanar verilmesi 
halinde, Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi, 
103 neü maddesi gereğince teşkil olunacak Mec
lis Araştırma Komisyonu kaza hakkında gerek
li bilgileri tespit edenken, çalışmaları esnasın
da kazanın oluşuna eylem ve ihmalleriyle sebe
biyet vermiş kimseler varsa elbette ibunları da 
tespit edecektir. Aksi halin, Millet Meclisinin 
denetim göreviyle bağdaşamayacağı kanaatin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meelis Araştırma 
sı müessesesi, belli bir konuda bilgi edinmek ve 
Yüce Meclisin denetim görevini yerine getire
cek bir müessese olduğu halde, çoğu kere Mec
lis araştırmasının belli bir konuda bilgi edinmek 
ve denetim görevini yerine getirmekten ziyade, 
siyasî rakibi kanun önünde zayıflatmak, zor du
ruma düşürmek için araç olarak kullanıldığı" 
göriilmüş-tür. Bu nedenledir ki, Meclis araştır
ması, Anayasamızın 88 nci maddesindeki dene
tilin ve belli bir konuda bilgi edinme amacında 
sapmakta ve Anayasada öngörülen fonksiyonun
dan uzak kalmaktır. Aslında Meclis araştırma
sı, siyasî rakibi küçük düşürme aıracı olarak 
Anayasamızda yer almış değildir. Meelis araş-

I tırmalan, siyasî rakibi kamıuoyu önünde zor 
duruma düşürme gibi politik bir amaçla yapı
lırsa, bu takdirde denetim görevinin yerine 
getirilmesi mümkün olmaz. Meclis araştırmala
rı, Anayasamızdaki Millet Meclisinin denetim 
görevinin ifası şeklinde uygulanmadığı içindi*!" 

I ki, koskoca adliye sarayları herkesin gözleri 
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önünde, binlerce dava 'dosyası, ve kıymetli ev- I 
raikla yanar, kül olur ve yangın eleik'trik konta
ğına bağlanır; fakat, «kontağa engel olacak I 
tedbirler neden alınmadı?» denip, bir sorumlu- I 
su bulunmaz. 

Gemi batması, sobaltaj eylemine bağlanır; J 
soibataja karşı tedbir almakla görevli sorumlu 
idare ve kişi ise bulunmaz. I 

Opera binası yanar, sorumlusu bulunmaz. 
Köprüler, inşaatlar çölker, can ve mal kayfbı- I 

na s/abebiolur; ama idarî ve teknik yönden bu 
olayların sorumlusu kimdir diye sorulmaz, so
rulsa da bulunmaz. 

Yüzbinlercie, milyonlarca lira verilerek yapı
lan yollar, kiisa bir süre sonra yaptıran idare ta
rafından sökülür, kanal yapılır; yol yeniden 
yapılır; tekrar sökülür isu boruları döşenir ve 
yeniden milyonlar sarfiyle yollar yapılır; ama 
kimse yolu, kanalı ve su hattını sonra yapan 
idareye; «Neden önce altyapı tesislerini yapma
dan yol yaptırdın, su borularım önce geçirme-
din, kanalizasyon tertibatını önce yaptırmadın?» 
diye sormaz. «Neden, milletin milyonlarını he
der ettin?» diye kimse demez. Bunda kimse bir 
sorumlu aramaz. 

Yine, âmme hizmetlerinin en iyi biçimde ve 
zamanında yerine getirilmesinden görevli olan 
idare, her mevsim meydana gelen sel ve yağ
mur sularının can ve mal kaybına yol açmasın
dan sorumlu tutulmaz. Yine, depremler sebe
biyle binlerce ailenin can ve mal kaybına uğra
ması hallerinde yapıların, binaların depreme 
kavemet eder şekilde yapılımaımasından hiçbir I 
şekilde, hiçbir kimse, hiçbir suje sorumlu tutul
maz. 

Oysa ki, Yüce Meclisimiz, vdkuu gayrimel-
hus köklü ve nadir tabiat olayları hariç, ola
ğan hale gelmiş tabiat olaylarından vatandaşın 
can ve mal kaybına maruz kalmaması yolunda 
çeşitli kanunlar, yasalar çıkartmıştır; fakat yi
ne de vatandaş oan ve mal kaybına uğramış
tır. Çünkü, idaredeki yetkili ve teknik eleman
ların sorumluluğu hiçbir şekilde aranmamıştır. 

Adana ve İzmir'de uçak kazaları oldu; on
ların sorumlusu bugüne kadar çııkmadı, üzerine 
küller öritüldü. Çünkü, sorumluluğu, sadece ve 
münhasıran politikacının sırtına giydirilmek 
üzere dikilmiş' hazır elbise olarak benimseyip 
durduk senelerden beri. 

| Deprem mi oldu;.sorumlusu siyasî iktidar ve 
I onun bakanı. Su .baskını mı oldu.; sorumlusu si

yasî iktidar. Opera binası mı yandı, sabotaj mı 
I oldu, banka mı soyuldu, insanlar mı kaçırıldı, 
I yabancı elçilik üyeleri mi öldürüldü; sorumlu

su yine siyasî iktidar. Üniversite binaları silâh 
deposu haline mi getirildi; yine sorumlusu si-

I yasî iktidar. 
Ankara'deki Kızılay meydanında, eski Bele

diye Başkanı Sayın Ekrem Barlas tarafından 
bir altgeçidin açılmasına karar verildi, sorumlu
su siyasî iktidar. Yeni Belediye Başkanı Sayın 
Vedat Dolakay bu Kızılay geçidini kapattı, so
rumlusu yine siyasî iktidar. 

iSiyasî rakiplerini zayıflatmak uğruna idarî 
hizmetin her çeşidinden siyasî iktidar sorumlu 
görüldüğü müde'tçe, Meclis araştırması yolu ile 
de olsa, gerçek sorumluyu bulacağımızı sanma
nın beyhude olduğu kanısındayız. 

I Siyasî iktidarların elbote sorumlulukları var
dır. Bunun yanında ve siyasî iktidarın sorum-

I lukığundan daha önce, kamu hizmetlerini yasa
lara göre yönetmekle görevli olan idarenin so-

I rulmkıluğu vardır. 
Adalet Partisi, idarenin eyleminden siyasî 

iktidarı sorumlu tatmak giibi toplumumuz ve 
Parlamenter demokrasimiz için yarar yerine za
rar getirecek bir metodu iktidarı zamanında 
'benimsemediği gibi, anamulhalefet görevini ye
rine getiriıiken de asla benimsemeyecek ve ilti-
fait etmeyecektir. 

Bu düşüncelerle meşbu olarak, Meclis araş
tırmasına karar verildi takdirde, DC-10-10 An
kara jet uçağının düşmesinde lüzumlu bilgileri 
tahkik etımek ,varsa ihmali görülenleri tespit 
etmek üzere .kurulacak Meclis Araş'tırma Komis
yonunun, incelemesini yaparken; siyasî iktidar
la idareyi, teknik elemanı, yetkili kurulları ke
sin çizgilerle birbirinden ayıracak biçimde ça
lışmalarını sürdüreceği inancı içinde, Meclis 
araştırması hususundalki teklife Adalet Partisi 
Meclis Grubunun olumlu oy vereceğini arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Man-
kut. 

Demokratıik Parti Grubu adına Niğde Millet
vekili Mehmet Altmsoy, buyurun efendim. 

DP GRUBU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla-

j rım; 
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Sayın Alev Coşkun ve 9 arkadaşının san mü
essif uçak kazası münasebetiyle vermiş oldukları 
Meclis araştırması önergesinin, Demokratik par
ti olarak, prensibine karşı değiliz; ancak bu vesi
le ile bir - iki hususa işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün dünyanın dikka
timi üzerine çeken elini kaza nedeni ile, kazanın 
sebeplerini aramakta, Türkiye, Fransa, İngiltere, 
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, satıcı 
firma, sigorta şirketi birçok araştırma yaptılar 
ve hâlâ araştırmaya da devam ediyorlar. Ancak, 
muhterem arkadaşlarımın DC - 10 - 10 uçakları
nın alınmasında, herhangi bir suiistimal olup 
olmadığı yolundaki Meclis araştırması taleplerin
de de, şüphesiz büyük isaibot vardır. Yalnız bu 
vesile ile muhterem arkadaşlarımızdan bir şey is
tirham etmek isteriz. Mesele yalnız DC - 10 - 10 
uçaklarının alınması (meselesi değildir. Bunun 
hemen yanında, yine polemik mevzuu olan, dedi-
'kodusu devam eden bir F - 28 projesi vardır. 
Yine bunlara bağlı olarak Türk Hava. Yollarının 
hava ulaşımı politikası ve bugüne kadar olan 
faaliyetleri vardır; hava ulaşımıyla ilgili diğer 
dairelerin durumu vardır. Gerçi, DC-10-10 uçak
larının üzerinde bu polemiğin açılması, sadece 
bu kaza nedeniyle değildir. Bunun altında enter
nasyonal rekabetlerin yattığını da hatırdan çı
karmamak lâzım gelir. Fakat, her şeye rağmen 
arkadaşlarımızın önergelerini hâli hayır telâkki 
ediyoruz. Yalnız kendilerinden istirhamı ediyo
ruz; mümkünse önergelerinin mevzuunu genişlet
sinler; hava ulaşım ıyle ilgili bütün dairelerin 
bütün faaliyeti bir Meclis araştırmasından geç
sin. Böylece DC-10-10 uçakları hadisesini de 
içine alan büyük bir araştırma olur ve bu vesile 
ile bu millî müesseselerin başında idareci olarak 
(bulunan insanlar ya temize çıkarlar, kendileri
nin memlekete hayırlı hizmet ettiklerini delil len-
dirirler; yahut da, suiistimalleri varsa, kötülük
leri varsa bu ortaya çıkar, hata, kötülük tashih 
•edilmiş olur. 

Bu istikamette olursa daha faydalı ve daha 
verimli olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde, sade
ce DC-10-10 uçakları üzerinde bir Meclis araş-
tırmasiyle kalırsak, biraz da enternasyonal re
kabetlerin ittiği istikamette bir Meclis araştır
ması yapmak gibi bir şeyle itham edilmek ih
timali vardır. Bu ihtimali vardır. Bu ihtimali de 
ortadan kaldırmak bakımından, eğer muhterem 

j arkadaşlarım önergelerini bu istikamette geniş
letirlerse hakikaten faydalı olur kanısındayız. 

' Buna rağmen, Demokratik Parti olarak, bu 
önerge ile istenen Meclis araştırması açılması is
tikametinde, yani müspet rey kullanacağımızı 
arz ederim. 

I Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşckür ederim Sayın Altm-

aoy. 
Millî Selâmet Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Sabri Dörtkol, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUBU ADINA MEHMET SABRİ 
DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, 
muhteremi milletvekilleri; 

İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun ve ar
kadaşlarının, Paris'te düşen Türk Hava Yolları
na aiit DC-10-10 tipi Ankara Uçağının hangi 
şartlar altında alındığı ve bu konudaki diğer 
bütün iddiaların incelenmesi için Anayasamızın 
88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına 
dair önergeleri üzerine grubumuzun görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bıdunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malûmları
nız veçhile, Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara Uçağımız, Pariısteıı havalandığı sı
rada, Orly Hava alanına yakın bir yerde düş
müş, birçok insanın feoi şekilde ölümüyle olay 
neticelenmiş bulunmaktadır. Bu elim hadise yur
dumuzda ve bütün dünyada büyük teessür uyan-
dırm ıştır. Olayla ilgili olarak fen heyetleri tek
nik inceleme yaparken, diğer yandan da basın-
da,DC-10-10 tipi uçakların alınması konusunda, 
'dalıa önceki konuşmacıların tafsıilen açıkladıkla
rı, kamuoyunda şüphe uyandıracak yazılar 
çıkmış, o günkü yetkililer bir nevi zan altında 
bırakılmıştır. Konunun itham edici yönü ya
nında müdafaa yönünün de olabileceği muhak
kaktır. Bu konuda olayla ilgili kati raporlar 
alınmadığı için, bazı yayınlar isnatların haklı 
olabileceği, aksine bazı yayınlar da isnatların 
haksızlığı zaıınını uyandırmaktadır. Bu konuda 
Yüce Meclisimizin açıklığa ulaştırılması lüzum-

I lu bulunmaktadır. Biz Meclis araştırmasının si
yasî rakipleri zayıflatma yolu olarak kullanıl ar 
cağına ihtimal vermiyoruz. Aslında, bu gilbi ko
nuların Mecliste görüşülmesini, Yüksek Meclisi
nizin mehabeti ile mütenasip bulmamakla bera-

i ber, Meclis araştırması isteği' ile konu yüksek 
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huzurlarınıza getirilmiş olduğuna göre, konunun 
açıklığa çıkarılmasında da kamu yararı olduğu
na inanmaktayız. 

Bu itibarla, önerge lehimde, müspet oy kul
lanacağımızı arz eder, Y/üce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dört-
kol. 

önerge sahiplerinden İzmir Milletvekili Sa
yın Alev Coşkun, buyurunuz efendim. 

Sayın Coşkun, süreniz 10 dakika efendim. 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Dünya tarihinin en büyük sivil havacılık ka
zası nedeniyle, kafalarda düğümlenen sorunları 
araştırmak amaeıyle, araikdaşlarımla beraber, 
Anayasanın 88 ve İçtüzüğümüzün 102 ncıi mad
deleri! gereğince verdiğimiz araştırma önergesini 
izah etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Bilindiği 'gıiibi 3 Mart 1974 günü içinde yolcu 
mürettebat olarak 346 kişi taşıyan Türk Hava 
Yollarına ait DC-1O-10 tipi Ankara jet uçağı, 
Paris'ten, Londra'ya giderken, havalanma)sından 
kısa. bir süre sonra düşmüş ve hiç kimse de bu 
kazadan kurtulamamıştır. 

Dünya havacılık tarihinin bu en büyük ka
zası bütün dünya hasmında büyük yankılar 
uyandırmıştır. Bu konuda, özellikle Fransız, Al
man, İngiliz ve Amerikan basınında önemli ya
zılar yayınlanmıştır. Basımımızda da bu önem
li olayla ilgili geniş yayın yapılmış, hemen her 
gün konu ile ilgili yazılar yayınlanmıştır. 

Bugün huzurunuzda görüşülmekte olan öner
geyi hazırlayan arkadaşlarımkL İstanbul Millet
vekilli Sayın Reşit Ülker, Kırşehir Milletvekili 
Sayın Mustafa Aksoy, Balıkesir Milletvekili Sa-
dullah Usumi, Kars Milletvekili Sayın Davut 
Aksu, Çorum Milletvekili Sayın Kasım Parlar, 
Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Arslantürk, 
Artvin Milletvekili Sayın Turgut Altıınkaya, 
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek ve Rize 
Milletvekili Sayın Sami Kıımibasar'la beraber 
bir grup çalışması yaparak yabancı ve yerli bü
tün basın taranmış, yazılar ve iddialar değerlen
dirilerek, konu çeşitli yönleri ile Yüce Meclislin 
yüksek huzuruna getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu büyük uçak kazası
nın sebepleri, hakkında çeşitli görüşler ve teori-
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J 1er vardır. Bdr kısmı saıbötaj, bir kısmı, motorla
rın yanması, bir kısmı da arka bagaj kapısının 
açılması nedeniyle uçağın Paris yakınlarındaki 
bir ormana düşerek parçlanmasıından söz ediyor. 

Uçağın düşmesinden sonra, bu uçakların alı-
I nişi ile ilgili olarak, sizlerin de yüksek malûmu 
I olduğu üzere, çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. 

Bu iddialar; teknik, idarî ve ekonomik olmak 
üzere üçe ayrılabilir. 

Teknik iddialar şunlar : Bu uçağın yeni bir 
tip olduğu; uçağın denenmeıuiiş olduğu; uçağın 
Japonların reddine rağmen alınmış olduğu; 
uçağın orta motorlarının arıza yaptığı; uçağın 
arka bagaj kapılarının arıza yaptığı ve bu arka 
bagaj kapıları ile ilgili olarak daha Önce gönde
rilmiş olan talimatname ve emirnamelere uyul
madığı iddiaları vardır. 

Bunun yanında idarî iddialar da şu şekilde 
özetlenebilir : Bu uçakların satınalmmaması için, 

I bu konularda uzman bazı yetkililerce o devirde 
yetkili bazı makam ve şahıslara uyarılarda bulu
nulduğu; beynelmilel sigorta şirketinin, bu uçak
ları sigorta etmek istemediği, uçaklar alınırken 
hazırlanan şartnamenin sonradan değiştirilerek 
DC - 10 - 10 lara uygun bir projenin hazırlan
dığı. 

Ekonomik iddialar; C. G. P. Sözcüsü Sayın 
Tosyalı'nm ekonomik iddialara değinen bazı söz-

j lerine karşın ekonomik iddialar da şöyle sırala-
I nabiliyor : Bu DC - 10 - 10 uçakları uzun men

zilli uçaklardır ki, sivil havacılıkta 500 mil kısa, 
9G0 mil orta ve 900 milden yukarı miller uzun 
menzilli olarak belirlenmektedir. Türk Havayol
larının tarifeli seferleri içindeki en uzun bacak 
934 mildir. Sivil havacılıkta, arkadaşlar, bildiği-

I niz gibi yahut benim de sonradan öğrendiğim 
gibi, «Bacak» tâbiri, kalkış yapıldıktan sonra bu 

I merkez ile iniş yapılacak ikinci merkez arasında
ki mesafeyi içermektedir. 

Türk Havayollarının Avrupa yönünde sefer 
yaptığı merkezlerden en uzak olanı Londra'dır ve 
sivil havacılık kıstaslarına göre Londra, orta 
menzil olarak nitelendirilmektedir. Uçakların ara 
merkezlere de iniş kalkış yaptığı ve bunların bir
birine uzaklığı da gözönüne alınırsa, doğru bir 
maliyet hesabına gögre; bu uçakların millî ekono
mimize zarar verdiği belirtilmektedir. Çünkü, 

I uzun menzilli uçağın orta menzilde kullanılma-
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siyle masraflar ve yakıt fazlalaşmakta, büyük me
seleler ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanında yine başka iddialar da var
dır; uçaklar alınırken, bu uçakları koyacak han
garımızın olmadığı gözönüne alınmamıştır. Ha
len 1976 yılında bitirilecek olan uçak hangarla
rına dahi bu uçaklar sığmayacak; hangara bakım 
için girdiği zaman bu uçağın kuyruğu dışarda 
kalacaktır. 

Bir husus daha var; dünyadaki bütün uçak 
şirketleri DC - 10 - 10 larm geliştirilmiş tiplerini, 
uzun menziller için yani Okyamıs aşırı uçuşlar
da kullanmaktadırlar. Türk Havayollarının, or
ta menzilli uçak alması gerekirken, uzun menzilli 
bu uçakları alması, ekonomik bakımdan zararlar 
tevlidetmektedir gerekçesiyle konunun üzerinde 
durulmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bizler bu Meclis araştır
ması önergesini arkadaşlarımızla beraber verir
ken şu hususları özellikle gözönünde tuttuk; bi
rincisi, bu önerge hazırlanırken şu veya bu gaze
tenin iddiaları', şu veya bu şirketin propaganda
ları gözönünde tutulmamıştır. Sadece (önerge 
bir kere daha okunduğunda görülecektir) objek
tif olarak iddialar ele alınmış ve bu iddialar de
ğerlendirilmiştir. 

İkinci olarak; ülkemizde yayınlanan çeşitli 
gazetelerde ve dünya basınındaki DC - 10 - 10 
larla ilgili olan bütün iddialar taranmış, tasnif 
edilmiş ve tarafsızlıkla ele alınarak önergeye ge
çirilmiştir. Önergeye objektif olarak aktardığımız 
bu iddiaların araştırılmasını istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bu uçak kazasıyle, büyük - kü
çük, bütün Türk kamuoyu ilgilenmektedir. Olay
dan sonra dünyanın sayılı ciddî gazetelerinde 
yazılar çıkmıştır. Olaydan sonra İngiltere, Fran
sa, Amerika teknik heyetler kurarak Fransa'ya 
bunları gönderip incelemeler yaptırmışlardır. 
Örneğin; Paris'te yayınlanan International 
Herald Tribüne Gazetesindeki bir yazıda, Türk 
Havayollarının Ankara uçağının düşmesi üzerine 
başlayan araştırmaların çok önemli bazı gerçek
leri ortaya serdiği belirtilmiştir. Bu yazıda şöyle 
deniyor, Kanada'nm Ontario şehrinde bu uçak
ların kazaya uğradığı, bu kazadan sonra uçağı 
yapan şirketin bir talimatname yayınlayarak 
arka bagaj kapıları hakkında önerilerde bulun
duğu, Türk Hava Yollarının bu uçakları Onta-
rio'daki bu kazadan altı ay ve yapımcı şirketin 

bu önerilerinden bir hayli zaman sonra satınal-
dığı belirtiliyor. 

Zaman bakımından yaptığımız incelemelerin 
bir - iki tanesini ifade etmek istiyorum. 
18 Mart 1974 tarihli ünlü Times Dergisi bu ko
nuda çok önemli bir yazı yayımlandı. Bu yazıya 
başlık olarak «Felâket» kelimesi uygun görül
müştür. Yazıda şunlar söyleniyor: Geçen hafta 
Amerikan Federal Sivil Havacılık Dairesi bir 
talimatname yayınlamıştır. Bunda DC-10-10 
uçaklarının arka bagaj kapağının esaslı bir şe
kilde kapatılması ve bu yapılmadan uçakların 
hareket etmemesi gerektiği kesinlikle belirtili
yor. Times Dergisi, bu talimatnameye değin
dikten sonra; «Fedaral Sivil Havacılık Daire
sinin bu talimanamesiylc, 3 Mart günü Paris ya
kınında düşen ve 346 kişinin ölümüne sebebolan 
dünyanın en büyük uçak kazasının altında İd 
esrar perdesi açıklığa kavuşmuştur.» diyor. 

Arkadaşlarım, biraz önce ifade ettiğim gibi 
İngilizler, Fransızlar, Almanlar teknik heyetler 
gönderiyorlar; bu uçak kazasını tetkik etmek 
için. Amerikan Parlamentosu, olaydan hemen 
sonra verilen bir önergeyi kabul ediyor; 
DC-10-10 uçakları hakkında bir meclis araştır
ma komisyonu kuruyor ve bu komisyonun ba
şına da Amerikan Parlamentosunun en önemli 
şahsiyetlerinden birisi olan Harley Staggers'i 
getiriyor. 

Şimdi Yüce Meclisimizin önnüdoki konu şu: 
DC-10-10 nçaklarıyle ilgisi olmayan ülkeler, 
ulaştırma güvenliği bakımından bu konuda in
celemeler yaparken, biz bu konuya bigâne ka
lamayız. Burada Sayın Ulaştırma Bakanına ve 
Yüce Meclisimizdeki siyasal partilerin sözcüle
rine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hep
si, bu uçak kazası dolayısiyle, 346 kişinin feci 
şekilde ölümüne sebebolan ve bu konuda zihin
lere saplanan sualleri, sorunları cevaplandıra
cak bu araştırmaya «peki» demişlerdir. 

. iBAŞKAN 
di efendim. 

ALEV COŞKUN (Devamla; 
ram efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ALEV COŞKUN (Devamla) — Arkadaşlar, 

Adalet Partisi Sayın Sözcüsü, «Bu konularda 
araştırma önergeleri kabul edilip araştırma ko
misyonu kurulduğu zaman, işin siyasî yönünden 

Haym Coşkun, 1 dakikanız kal-

Toparlıyo-
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ziyade idarî yönü ile ilgilenilmelidir; biz zaten 
bu olay üzerine reyimizi de vereceğize dediler. 
Teşekkür ederim, saygı duyarım. Ancak, araş
tırmayı açalım; ondan sonra bütün idarî tasar
rufları, idarecilerin durumunu tetkik edelim. 
Tabıatiyle idari sorumlular varsa ortaya çıkar. 
İdarî sorumluların üzerinde birtakım siyasî so
rumlular varsa, onlar da ortaya çıkar. Şimdi
den bunu bilmemize imkân yoktur. 

Bütün dünya kamuoyunun önemle üzerinde 
durduğu bu feci kaza konusunda Ulaştırma Ba
kanımız Sayın Ferda Gülcy'e ve Yüce Mecliste 
bulunan siyasal partilerin sayın sözcülerine tek
rar teşekkür ederim. . Meclisin bütün üyelerinin 
özgür iradelerini kullanarak bu araştırmanın 
açılmasını sağlayacaklarına inanıyorum. 

Saygılarımı sımanın efendim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
Değerli arkadaşlarım çalışma süremiz dol

muştur. Ancak, araştırma önergesinin karara 
bağlanmasının sonuna kadar birleşimin uzatıl
ması hususunu 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım Paris'te düşen Türk 
Hava Yollarına ait DC-10-10 tipi Ankara uçağı
nın hangi şartlar altında alındığının ve bu ko
nuda diğer bütün iddiaların incelenmesi ama-
ciyle bir Meclis araştırması yapılması hususunu 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 
15 üyeden teşkili hususunu Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyonun çalışma süresinin, .üye seçimi 
tarihinden başlamak üzere, 3 ay olması hususu

nu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabilmesi hususunu Yüce Heyetin oylarına 
sunuyorum.. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece görüşme sü
remiz bitmiş bulunmaktadır. 

Sayın Mankut, bir şey mi buyuruyorsunuz 1. 
FATMA GÜLITİ8 MANKUT (İstanbul) — 

Bir hususu tavzih etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, biraz evvel değerli arkadaşım 
Alev Coşkun «Siyasî ve idarî tespit yönünün 
ayrılması» yönünde beyan ettiğim ifadeyi biraz 
yanlış şekilde, (veyahut da ben öyle anladım) 
ifade ettiler. 

Benim demek istediğim, Anayasanın 88 nci 
maddesinin tamamen tatbik edilmesi ve muhte
rem Meclisimize, değerli Meclisimize gerekli bil
gilerin, tamamen politikanın dışında olarak ve
rilmesini temin sadedindeydi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Man
kut. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan 
zaten Anayasanın 88 nci maddesine göre araştır
mamı). açılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu otu
rumda aldığınız karar uyarınca gündemimizde 
yer alan konulan görüşmek üzere 30 Nisan 1974 
Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatırken, bu arada idrak edeceğimiz 
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının büyük 
Türk Milletine ve sayın arkadaşlarımıza kutlu 
olmasını Başkanlık Divanı olarak dilemekte
yiz. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma saati : 19,08 

V. — SÖRULAE VE CEVAPLAE 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Saraçoğlu mahallesindeki Devlet konutlarına 
dair Başbakandan sorusu ve Başhakem adına Ma
liye Bakanı Beniz Baykal'ın yazıh cevabı (9/63) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soru. önergemin Sayın Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
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gerekenin-, •yapılmasını- arz eder, saygılar suna
rım. 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Soru : 
1. Ankara'da Saraçoğlu mahallesi denilen 

semtte, Devletçe yaptırılmış birçok evler vardır. 
Bu konutlar vaktiyle bir kısım az maaşlı Dev
let memurlarını ev kirası külfetinden kurtarmak 
amaeıyle yapılmış dairelerdir. Fakat günümüz
de bu evlerin yapılış amacının tam tersine bir 
uygulamaya tabi tutulduğunu görmekteyiz. 

Kamu oyundaki yaygın söylentilere bakılır
sa, bu dairelerde oturanların büyük çoğunluğu 
Devlet personelinin birinci veya ikinci derece
sine kadar yükselebilen, özel arabaları, bir iki 
daireleri ve hattâ bir kısmının Boğaziçi'nde vil
laları olan kişiler okluklarından bahsediliyor. 

Bu söylentilerin doğruluk derecesi nedir ? 
2. Bu söylentiler doğru ise, «Saraçoğlu ma

hallesindeki» konutlarda kimler ve na zaman
dan beri oturmaktadırlar? Oturan bu kişiler 
hangi Devlet dairelerinde çalışmaktadırlar? 
Görevleri nedir? Almakta oldukları derece 
karşılığı maaşları ve varsa almakta bulunduk
ları yan ödeme miktarı ne kadardır? 

3. Bu dairelerin ısıtma, aydınlatma, bakım 
ve donatım masrafları kime aittir? Kaç tip ko
nut vardır ve bunların ayrı ayrı kirası ne kadar 
tutmaktadır? Bu kiralar bakım masrafını kar
şılayabilmekte midir? 

4. Bu dairelerin adedi ne kadardır? Hangi 
Bakanlık ve kurumlara ne miktarda kontenjan 
tahsisi yapılmıştır? 

5. Sayın Millî Eğitim Bakanımızın basında 
çıkan beyanatlarından öğreniyoruz ki, önümüz
deki öğretim yılında en az 100 bini aşkın çocu
ğumuz üniversite ve yüksek okullarımıza yerleş
tirilecektir. Hepimizi sevindiren bu beyanat 
gerçekleşirse - ki gerçekleşmesine muhakkak 
nazariyle bakıyoruz - özellikle Başkantimizde 
büyük bir öğrenci yurdu sıkıntısı ortaya çıka
caktır. 

Saraçoğlu mahallesindeki, bu konutların ta
mamen' boşaltılarak, özellikle taşradan gelmiş, 
muhtaç ailelere mensup kız öğrencilerimizin gü
ven içinde okuma olanağı bulacakları birer yurt 
haline getirilmesi düşünülmekte midir? 

6. Öğrenci yurtlarının gerçJöMeşmemesi ha
linde, halen kirada bulunan birçok Devlet da
irelerini bu binalara yerleştirmek-suiietîyle, Dev
leti her yıl milyonlarca lira kira ödemek gibi bir 
külfetten kurtarmak düşünülüyor mu ? 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 17 . 4 . 1974 

MİDE : 3112/1-779/3/74-
Şb. 4 Kk '1 Md./8439 

jKtanu : İçel Milletvekili >Siüleyiman 
Şimşek'in yazılı soru önergesi Hîk. 

İvedi ; ve iGiünilfüdür. 
Millet Mc elişi Başkanlığına 

İlgi : 1 , 3 - 1974 gün ve 7/63^65/48(37 sa
yılı yazıları. 

«b> 6 . 3 . 1974 gün ve Başbakanlık Ka
nunlar ve Kararlar 'Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-3/16/116119 sayılı, 

e)l İ28 . $ . 1974 gün ve Başbakanlık Ka
nunlar ve Kararlar 'Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-3il'6/1906 sayılı yazıttan. 

ilçeil Milletvekilli Süleyman Şimşek tarafni
dan ISayun Başibakan'a yöneltilen Naınurk Kemal 
Mahallesi 'Memur Konutlarına ilişkin yazılı so
ru önergesine, Bakanlığıımea verilen cevabî ya
zının iki .nüshası ilişik olacak sunulimıuştur. 

Keyfiyeti 'bilgilerine arz eıderiim. 
•Denizi Baykal 

(Maliye Bakanı, 

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek tarafm-
dan Namık Kemali (Saraçoğlu) Mahallesi Me
mur Konutlarına ilişkin önertgede değinilen hu
suslar : 

!., Ankara'da İSaraçioğlü Mahallesi denilen 
semtte, Devletçe yaptımll'mışlbir çokevler var
dır. Bu konutlar vaktiyle bir kıısum az maaşlı 
Devlet memurlarına ev kirası külfetinden kur
tarmak amaeıyle yapılmış dairelerdir. Fakat 
günümüzde bu evlerin yapılış amacımı n tam ter
sine (bir uygulamaya talbi tutulduğunu görmek
teyiz. 

Kamuoyundaki yaygın söylentilere bakılır
sa, bu dairelerde oturanların büyük çoğunluğu 
Devlet personelinin birinci veya ikinci derece-

Not : Yazılı sofu cevabına ekli cetveller çok
luğu sebebiyle ycoymla^mtamîştıf: Asli dosyada
dır. (7/63) 
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sine kadar yükselelbilen, özel arabaları, bir iki 
daireleri ve hatta bir kısmının Boğaziçi'nde vil
lâları olan kişiler olduklarımdan bahsediliyor. 

İBu söylentilerin doğruluk derecesi nedir? 
•j2. (Bu söylentiler ıdoğru ise, «Saraçoğlu Ma

hallesindeki!»1 konutlarda kimiler ve ne zaman
dan berii oturmaktadıırlar ? Oturan bu kişiler 
hangi Devlet dairesinde çalışmaktadırlar? Gö
revleri nedir? Almakta oldukları derece karş> 
llığl maaşları ve varsa almakta bulundukları 
yan ödeme ımiktarı ne kadardır? 

13. Bu »dairelerin ısırtma, aydınlatma., bakım 
ve donatıim masrafları kiimıe aittir? Kaç tip ko
nut vardır ve bunların ayrı ayrı kirası ne ka
dar tutmaktadır? Bu kiralar bakıımı masarfını 
karşıiayalbilimiekte midir ? 

4., Bu dairelerin adedi ne kadardır? Han
gi başkanlık ve kurumlara ne miktarda konten
jan tahsisi yapılmıştır? 

5„ ISayııı Millî Eğitim Bakaniimızıın Basın
da çıkan beyanatlardan öğreniyoruz ki, önü
müzdeki öğretim yıllında en az l'OO bini aşkın 
çocuğumuz üniversite ve yüksek okullarımıza 
yerleştirilecektir. Hepimizi sevindiren ibu beya-
mat gerçekleşirse - ki gerçekleşmesine ımuhak-
kalk nazariyle bakıyoruz - özellikle Başkentimiz
de büyük bir öğrenci yurdu sıkıntısı ortaya 
çıkacaktın*. 

(Saraçoğlu Mahallesindeki bu konutların1 

tamamen boşaltılarak, özellikle taşradan gel-ı 
imiş, muhtaç ailelere mensup kız öğrenciierirmi-
zin güven idinde, okuma olanağı bulacakları bi
rer yurt haline getirilmesi düşünülmekte mildir? 

6. — Öğrenci yurtlarının gerçekleşmemesi 
halinde, halen kirada bulunan bir çok Devlet 
(dairelerini bu binalara yerleştirmek suretiyle, 
Devleti her yıl milyonlarca lira kira ödemek gi
bi bir külfetten kurtarmak düşünülüyor mu? 

Önergeye cevabımız 
1. — Memur' meskenleri inşası hakkındaki 

1$ . 7 . 1944 günlü 4626 sayılı Kanunla verilen 
yetki üzerine, 1944 yılında Ankara'da Genel 
bütçeye giren memur ve subayların oturması
na tahsis edilmek üzere bir .mahallenin yapımı
na başlanmış ve 1946 yılında bitirilmiştir. 

Halen Namık Kemal (Saraçoğlu) adını ta
şıyan ve 434 daireyi kapsayan 75 apartmandan 
ibaret olan mahallede, yapımından bugüne ka
dar çeşitli derecelerdeki memur ve subaylar 

aileleri ile birlikte oturmakta ve konutlar mez
kûr kanunu 5 nci maddesine dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca kabul olunan «Memur Konut
ları Yönetmeliği» hükümleri dairesinde Bakan
lığımca yönetilmektedir. 

Ankara'da kendisinin, eşinin veya birlikte 
oturanlardan konut veya akarı olanların bu ko
nutlardan faydalanmalarına yukarda belirtilen 
kanun ve yönetmeliğin 5 nci maddeleri hüküm
leri müsait değildir. Hatta, konut tahsis edildik
ten sonra ev sahibi olsalar dahi en geç bir ay 
içinde konutu boşaltmaya mecburdurlar. Zaman 
zaman oturanlardan alman beyannamelere da
yanılarak bu konuda gerekli işlem yapılmakta
dır. (27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 
185 nci maddesine göre Silâhlı Kuvvetler Per
soneli hariç) 

Bu mahalledeki 434 daire bakanlıklar itiba
riyle kontenjanlara ayrılmış olup, her konten
jan hakkında talhsis kararları, «Memur Konut
ları Yönetmeliği» hükümlerine göre ilgili ba
kanlıkların ev dağıtım komisyonları tarafından 
verilmekte ve Başbakanlıkta kurulu Komlisyo-
nun oluruna sunulmaktadır. Tahsislerde, yük
sek veya az maaşlı olmalarına bakılmaksızın ka
nun ve yönetmelik esasları dahilinde her dere
ceden memur faydalanmaktadır. 

2. — Halen m a haledeki konutlarda kimlerin 
ne zamandan beri oturduklarını, çalıştıkları da
ireleri, görevlerini ve almakta oldukları derece 
karşılığı aylıkları ile yan ödeme miktarlarını 
gösterir, ilgili bulundukları idarelerden en son 
durumlarına göre düzenlenerek gönderilen tas
dikli çizelgelerin fotokopileri ilişiktir. (Ek/ l ) 

Bilindiği üzere az maaşlı memurlar, 7116 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesi (D) fıkrasına tev
fikan, İmar ve İskân Bakanlığı (Mesken Grene! 
(Müdürlüğü) tarafından yaptırılan halk konut
larından, 15 . 9 . 1964 tarihli 6/3665 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile kabul edilen yönetme
lik esasları dairesinde ve ucuz kiralar karşılı
ğında yararlanmaktadırlar. 

Yüksek maaşlı memurlar ise; 7116 ve 77)5 sa
yılı kanunlara göre düzenlenen yönetmeliklerle 
kabul edilen (bir veya iki kişilik aileler için 
aylık net gelir 800, ikiden fazla nüfuslu aile
lerde diğer aile fertlerinin beheri için 200 lira 
ilâvesiyle hesaplanan)- normların üstünde bu-
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lunduğundan, bu kanunların mesken kredisi 
yardımlarından yoksun kalmaktadırlar. 

ıBu nedenle, Devlet hizmetinin önemli işle
rinde çalışan ve aldığı aylıkla sosyal durumuna 
uygun bir konut sağlayamayan memurların ge
nel ölçülerden daha ucuz bir bedelle, 4626 sa
yılı Kanunla yaptırılan Ankara'nın Yenişehir 
Naınıkkemal (ISaraçoğlu) Mahallesindeki evler
de, «Memur Konutları Yıönetnreliği» nin 10 ncu 
maddesi gereğince görevinin önem ve sorumlu
luğu dikkate alınarak oturmaları zorunlu bir 
hale gelmiş bulunmaktadır. 

3. — Mevcut binaların, alelade kullanmanın 
gerektirdiği (cam, musluk ve badana gibi) kü
çük çaptaki ısladılar dışındaki bakım ve onarım
ları Hazinece yapılmaktadır. Ayrıca donatım ve 
aydınlatma masrafı namı altında Hazinece bir 
harcama yapılması söz konusu değildir. 

Bu mahalledeki (75) apartman, (8) ayrı ti
pe ,göre yapılmış, olup, bu tipler ile her birinin 
ihtiva ettiği oda adedi, metrekaresi ve daire 
olarak düzenlenen çizelge ilişiktir. (Ek/2) 

Ayrıca, su elektrik ve havaga.zı tesisatı bu
lunan söz konusu mahalle, kaloriferle ısıtılmak
ta ve linyit kömürü yakılmakta iken, fuel oil'e 
çevrilmesi veya fiyat ayarlamaları yapılması ne
deniyle memur konutları yönetmeliği gereğince 
metrekare esası üzerinden (yakıt cinsine bakıl
maksızın) alınan 100 kuruşun, yükselen ısıtma 
giderlerini karşılamadığı sonucuna varılması 
üzerine, yönetmeliğin verdiği yetkiye dayanıla
rak kaloriferli konutlardan bir kış. devresi zar
fında sarf edilen yakıt maliyet bedelinin, artış 
vukubulduğu tarihten itibaren konutun kaç da
iresi varsa her daireye gerçek metrekare esası 
•üzerinden eşit olarak bölünmek suretiyle bulu
nacak her dairenin yıllık yakıt hedeli yılın 12 
ayında kira bedeli ile birlikte memurun aylığı

nın ödenmesi sırasında kesilmek suretiyle tah
sili bir genelge ile sağlanmıştır. 

iBu duruma göre kaloriferli dairelerden met
rekare esası üzerinden aylık 467,11 lira ile 
1098,'23 lira arasında bir kira alınması söz ko
nusudur. (Ek/3 kira çizelgesi) 

4. —• Mahallenin yapımı tamamlandıktan 
sonra, 1946 yılında Başbakanlıkta bütün Ba
kanlıklar temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda 
434 daire o tarihteki merkez kadrolarına göre, 
Bakanlıkları itibariyle kontenjanlara ayrılmış
tır. (Ek/4 kontenjan çizelgesi) 

5. — 4626 sayılı Kanunla ıgenel bütçeye gi
ren memurlar için yaptırılmış ve yapımlarında 
kâr sağlamak amacı gözetilmemiş bulunan bu 
binaların, öğrenci yurdu olarak kullanılmasının 
düşünülmesi halinde, personel için kira karşılı
ğı olmadan eşyalı veya eşyasız konut tahsisini 
amir bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 194 ncü maddesi hükmünün ve aşağı
daki maddede belirtilen durumun da gözönünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

6. —• Yapım amacı dışında bugünkü kulla
nış şeklinin değiştirilmesi kanun düzeyinde bir 
değişiklik yapılmasını gerektiren, mimarı karak
teri itibariyle de tamamen mesken niteliğinde 
bulunan ve teşklât ve taksimatı ona göre ya
pılmış olan bu mahalledeki konutların, yeni ih
tiyacı göre tadil ve tevsii içinde önemli bir mas
raf yapılması zorunlu bulunmaktadır. 

EK - I 
Bakanlık veya idarenin adı 

A) Oumlhurbaş'kanlığı, 
B) Büyük Millet Meclisi, 
C) Sayıştay, 
Ç) Başbakanlık, 
D) Devlet İstatistik Enstitüsü, 
E) Danıştay,' 
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G) Tapu vci^ı^fts^iNO^'€^^!!İ^üâ^lügüi 
H) Turizm ve Tanıtma. Bakanlığı, 
I) tmar ve. İskân Bakanlığı, 
I) Adalet Bakanlığı, 
J) Millî iSavuama: Bftk-a.nlığ], 
K) İçişleri Bakanlığı, 
L) Dışişleri Bakanlığı* 
M) Maliye Bakanlığı, 
N) Milli Eğitim Bakanlığı, 
O) Bayındırlık Bakanlığı, 
ö) Ticaret Bakanlığı, 
P) iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
R) Sağlık ve Sasyal Yardım Bakanlığı, 
S) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Ş) Oıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
T) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
U) (Ulaştırma Bakanlığı, 
Ü) Ç/al^ma (Bakanlığı, 
V) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı

ğı, '(*) 
Y) Gençlik ve Spor Bakanlığı, (*) 
Z) Orman Bakanlığı, (.*) 
W) Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı. (*) 

(*) Başka bir daireden geçen memur ile bir
likte kormtu da nakledilmiştir. 
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EK/2 

Apartman 
Tipi 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Toplam 

Adeti 

8 

10 

28 

6. 

6 

9 

6 

2 

: 75 

Daire 
Adeti 

24 
48 

20 
40 

56 
76 

12 
.28 

8 

12 
4 

18 
36 

12 
12 

8 

434 

Her 
dairedeki 

odalar 

2 
2 

3 
3 

3 
3 

5 
5 
5 

4 
4 

3 
3 

3 
3 

4 

Ü e r 
dairenin 

m2, si 

66 
96 

90 
100 

103 
110 

148 
154 
163 

146 
154 

101 
108 

110 
116 

156 

580 -



ü 

M2 

66 
90 
96 

100 
101 
10.3 
108 
110 
116 
146 
148 
154 
156 
163 

Adet 

24 
20 
48 
40 
18 
56 
!36 
88 
12 
12 
12 
52 

8 
8 

Çıplak K: 

132 
180 
192 
200 
202 
206 
216 
220 
232 
292 
296 
300 
300 
300 

Aylık çıp
lak kira 
yekünii: 

3 168 
3 600 
9 216 
8 000 
3 636 

11 536 
7 776 

19 360 
2 784 
3 504 
3 552 

15 600 
2 400 
2 400 

96 532 

Genel 
Gider 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Aylık O. 
Gider Y.: 

480 
400 
960 
1800 
360 

1 120 
720 

1 760 
240 
240 
240 

1 040 
160 
160 

8 680 

Yakıt 
•Bedeli: 

3!İ5,11 
429,70 
458,35 
477,44 
482,22 
491,77 
515,64 
525,19 
553,83 
697,06 
706,61 
735,26 
744,81 
778,28 

Aylık yakıt 
B. yekünii: 

7 562,64 
8 594,00 

22 000,80 
19 097,60 
8 679,96 

27 539,12 
18 563,04 
46 216,72 

6 645,96 
8 364,72 
8 479,32 

38 233,52 
5 958,48 
6 225,84 

232 161,72 

Aylık KJ: 

467,11 
!629,70 
670,35 
697,44 
704,22 
717,77 
751,64 
765,19 
805,83 

1009,06 
1022,61 
1055,26 
1064,81 
1098,23 

232 161,72 X 12 = 2 785 940,64 Yakıt ve işçi ücreti 
96 532,00 X 12 = il 158 i $84,00 Cifpla k kira 

Ay 
y 

3 

« 680,00 X 12 = 104 160,00 Genel ıgider 

4 048 484,64 Genel yekûn 
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Bakanlık veya 
İdarenin Adı 

Cumhurbaşkanlığı 
Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay 
Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Danıştay 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Meteorolo j i Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Toplam : 

Konut 
Adeti 

2 
6 

11 
5 
4 
5 
2 
2 
5 
4 

35 
92 
73 

8 
51 
52 
14 
11 

5 
4 

13 
18 

3 
5 
4 

434 

2. — Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
14 Ekim 1973'ten sonra zam gören maddelere 
dair Sanayi ve Teknoloji 've Enerji ve Tabii Kay
naklar bakanlarından sorusu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Boğru'nun yazılı ce
bi. (7/77) 

Millet Mec'lisi Sayın Başkanlığına 

Aşiağıdaki sınailerin Sanayii ve Teknoloji ive 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından ya-
'zılı olarak cevaplandırılması hususunda emirle
rinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
6 . 3 . 1974 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Turgut 

1. 14 Ekim 1973 tarihinden 28 Şubat 1974 
tarihine kadar geçen zaman içinde : 

a) Çimiento sanayiine bağlı Devlet fabri
kalarından toplam 100 tonun üzeninde çjmrento 
'alan şahıs ve şirketlerin isimleri nedir? (Bun
ların kimler olduğu, hangi tarihlerde vıe nie 
miktar çimento aldıkları listeler halinde verile-
eek). 

b) Şeker, fabrikaları anonim ortaklığı ve 
ona bağlı fabrikalardan şeker »allan şahıs ve şir
ketlerin isimleri nedir? (Bunların 'kimler oldu
ğu, hangi tarihlerde, ne .miktar ve ne cins şeker 
aldıkları listeler halinde verilecek). 

c) Karabük Demir - Çelik fabrikaları iüie 
Ereğli Demir - Çelik fabrikalarından, Demir -
Çelik inııamulü alan şahıs ve şirketlerin üsdmlıeıri 
nedir? (Bunların kimler olduğu, hangi tarihler
de, ne miktar ve ne cins 'mamul aldıkları liste
ler halinde ve fiyatları ile birlikte verilecek). 

d) Seka'dan kâğıt 'alan şahıs ve şirketle
rin isimleri nedir? (Bunların• kimler •olduğu, 
hangi tarihlerde, ne miktar, ne cins ve hangi 
fiyattan mal aldıkları listeler halinde Gerile
cek) . 

e) Sümerbank'ın zam gören tekstil ımıa-
mullerinden toplam 20 000 TL. dan fazla mtal 
alan şahıs ve şirketlerin isimleri medar? (Bun
ların kimler olduğu, hangi tarihlerde ve ne de
ğerde imal aldığı listeler halinde verilecek). 

ıf) Petrol ve petrolle alâkalı bütün mamul
lerden almış olan şahıs ve şirketlerin isimleri 
nedir? (Petro kimya mamulleri kimlere, ne mik
tar ve top'lam ne değerde satılmıştır? (BuniLar 
da isim, miktar ve para değeri olaııaik listeler 
halinde verilecek). 

2. Çimento, Şeker Demir - Çelik mamulle
ri, kâğıt, tekstil imamulleri ve petrolle alâkalı 
mamullere yapılan zamlardan sonra, bu mamul
lerden vatandaşın ve şirketlerin ellerinde bulu
nan miktarlar tespit 'edilmiştir. Bu tespite gö
re : 

a) Kimlerin elinde, nerede ve ne miktar 
çimento tespit edilmiştir? (Listeler halinde ve
rilecek). 

b) Kimlerin elinde, nerede ve nle miktar 
ve ne cins şeker tespit edilmiştir? Şeker fabri
kalarında ne kadar stok vardır? 1973 - 1974 yı
lı şeker istihsali ne kadardır? 1974 yılında şe
ker ithalâtı yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne 
kadar yapılacaktır? (Listeler halinde verile -
eek). 
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e) Karabük ve Ereğli Demir - Çteliik ma-
nıullerinden kimlerin «'ünde ne miktar, ne cins, 
nerede ve ııe değerde mal tespit 'edilmiştir? (Lis
teler halinde verilecek). 

d) Kimlerin «lindıe, nerede ve ne miktar 
ve ne değerde kâğıt 'tespit edilmiştir? (Listeler 
halinde verilecek). 

'e) Siimıerhıank'ın zam gören tekstil mamul
lerinden de piyasada mevcut olanların tespiti 
yapılmış mıdır? Yapılmışsa kimlerin alinde ve 
ne değerde mal tespit 'edilmiştir? Sümierbarik'ın 
kendi tekstil stoklarının değeri nedir? Sümer-
barik'ın aylık tekstil istihsalinin para olanak 
değeri nedir? (Listeler halinde verilecek). 

f) Petrol ve petrollle lalâkalı mamuler için 
de tespit yapımış mıdır? Yapılmışsa*kimlerde 
ne miktar, ne oins ve ne değerde mamul tespit 
edilmiştir? Aynı sual Betro - Kimya mamulleri 
içinde caridir. (Listeler halinde verilecek). 

3. 14 Ekim 1973 tarihinden 28 Şubat 1974 
tarihine kadar geçen zaman içinde : 

a) Çimento sanayiine bağlı Çıimtento fabri
kalarının istihsalleri nedir? Bugünkü, yani 28 
Şubat 1974 tarihinde, stoklar ne kadardır? Bu 
'istihsailer'e ilâve olarak daha önceki aylardan 
sto'k devrolmuş 'mudur? Olmuşsa bunun .mikta
rı nedir? 

b) Şeker fabrikalarının toplam istihsali ne 
kadardır? Bugünkü stokları nedir? İstihsale da
ha önceki aylarda ilâve edilen stok ne jkadar-
dır? 

e) Karabük Demir - Çelik fabrikaları ile 
Ereğli Demir - Çelik fabrikalarının istihsali nle-
dir? Cins, miktar ve değer olarak nedir? Bu
gün (ellerindeki stok nedir? Bu devredeki istih
sale daha önceki aylardan ilâve «dilen stolk var
ım dır? Varsa miktar, cins ve değeri nedir? 

el) SEKA'nm istihsali nedir? Bugün elin
de stok varmıdır? Varsa nedir? Bu devredeki 
istihsale daha tönoeki aylardan ilâve 'edilen stok 
varmıdır? Varsa ne kadardır? 

18 . 4 . 1974 O : 2 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 13 . 4 . 1974 

(Bakanlığı 
Sanayi Dairesi 

Eeisliği 
Dosya No : 1Ö8İ35 
Eki : 2 takım dosya 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : 12 .8 .1974 gün ve 7/77-532/5465 sa

yılı yazınız, 

5 . 4 .1974 gün ve 7/77-532/5465 sayılı yazı
nız. 

Yazınız konusu, Bursa Milletvekili Mehmet 
Turgut'un Bakanlığımızca cevaplandırılmasını 
istediği sorulardan Çimento Sanayii T. A. Ş. ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdür
lükleri ile ilgili olanlar ilişikte sunulmaktadır. 

Diğer kuruluşlarla ilgili bilgiler tamamlanın
ca bilahare gönderilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ve Finike ilçelerinde spor, 
saha ve tesislerine dair sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete'nin yazılı ceva
bı (7/91) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gençlik ve Spor 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
(Kısan Ataöv 

1. — Elmalı ilçemizde geniş bir spor hareketi 
olup, gençlerimizi huzurla çalışmaya götürecek 

Not : Yazılı soru cevabına ekli dosyalar çok
luğu sebebiyle yayınlanamamıstır. Aslı dosyada
dır. (7/77) 
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salha ve tesis bulunmamaktadır. Büt^e^e konan 
•patalar da dfeğerlenebilm,egi-içiw- kulüpler4sn 
arazi temini istenmektedir. Bu du^ttnı&igöre Ba
kanlıkça Elmalı spor sahası i ç i a t^ düşünülmek
tedir? 

2. — Elmalı'da Hazineye aife-olup, intifa hak
kı Millî Savunmaya verilen '3ÖÖ dönüm boş ara
zi mevcuttur,.-Millî Savunma ile anlaşarak bu 
arazini»*30 dönümünün tesis-için Elmalı gençli
ğine tahsisi düşünülmekte midir? 

3. — Arazisini hazırlamış olan Finike genç
leri içkr spor saha ve tesislerini tamamlamak hu
susunda Bakanlık ne düşünmektedir? 

4. — Bu imkânlar değerlendirildiği takdirde 
Elmalı ve" Finike gençlerinin spor tesisleri ne 
zamaa yapılabilir? 

T. O. 
Gençlik ve Spor 16 . 5 . 1974 

Bakanlığı 
Sayı : PAK-PI.11O-74/1İ02 

Konu : Yazılı soru örneği hk. 
Millet Mfefeiisi Başkanlığına 

İlgi : 21. '3 . T9T4 gim ve 7/91-588/5922 sayılı 
Genel Sekreterliğiniz yazısı. 

- ' » > " ansa 

18 . 4 . 1974 0 : 2 

İlgi- yassınızla gönderilen ve Aöfcalya Millet
vekiliIhsaa Mmv tabundan verilen önerge 
örn%ği Bakianlığimızjea- incelenmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü mülkiyetinde 12 000 m2, lik arsası bu
lunan Finike ilçesi spor sahası tanzimi işi; 1973 
ve 1974 yılı yatırım programlarına dahil edil
miş ancak, Devlet Planlama Teşkilâtınca malî 
olanakların kısıtlı olması nedeniyle programlar
dan çıkarılmıştır. 1975 program döneminde Dev
let Planlama Teşkilâtına tekrar teklif edilecek
tir. 

Elmalı ilçesinde- arsamız budunmalnitkla bera
ber, Üçüncü Beş Yıllık Planda ve 1975 yılında 
sa*ha tanzimi işi öngörülmüştür,- Mahallî kamu 
idarelerinin de desteği ile arsa temini hususu 
müspet bir sonuca bağlandığında, yılı- içinde ger
çekleştirilmem için Devlet Planlama Teşkilâtına 
gerekli ödeneğin ayrılması için teklifte bulunu-
laeaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Gençlik ve Spor Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 NCÎ BİRLEŞİM 

18 . 4 . 1974 Perşembe 

Saalt : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

*ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

J.. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 
^arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yolları
na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bü
tün iddiaların incelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi, İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

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

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
i l arkadaşının; soaı günlerde ortaöğrenim ve 
öğretımen okullarında meydana gelen olaylar 
ire bu ollaylar karşısında yetkililerin' tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 neü maddeleri 
uyarınca ıbir genel görüşme açılmasına dair 
-önergesi (8/1) 

(*) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

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

3. —• Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının- açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili' Celâl Paydaş'ın, 
Urfa - Suruç ilçesi Aügöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Baikamndan sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş-. 
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

soruya çevrilmiştir. 
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10. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ım, 

Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sora önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmem-
lerine daiir Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

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

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamımına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Mületvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtıma dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
eir'in, Bingöl iüiıne aymlan imanı kadrolarına 
dıair Devlet Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

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

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair ıSanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Gülihis Mankut' 
un, ev kadınlarımın sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerime dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Kamu Araştırana Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'im, 
Elbistan Termik Santralına da> Maliye ve 

I Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar ' in, 
İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü sorm 
önergesi (6/52) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
Devletleştirdlen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna. 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü, 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın,. 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın,, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacıma 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan. Yıldırım'ın,. 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamım
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

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

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ümsal'm, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslam'ın, 
Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından* 

I sözlü soru önergesi (6/65) 



38. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — içel Milletvekili Basım Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindin, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi' Kes
kinin, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
eıt taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

48. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
in, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 

ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Memmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü sıoru önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar 'm, 
merhum Mjenderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
laranm nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — içel Milletvekili ibrahim Göktıepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına Miskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlıik 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

61. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetin© 
ilişkin Başbakan ve imar ve iskân bakanların
dan sıözlü soru önergesi (6/92) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü sıoru önergesi (6/94). 



ı04. —• Niğde Milletvekili Mehmet Bryık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

ı65. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sıözlü soru önergesi. ('6/96) 

ı66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye'de mason ve Siyonist teşkilâtına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(16/97) 

ı67. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin içişleri Ba
kanından dozlu soru önergesi. (6/98) 

(68. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunana Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

4 — 
I 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/106; C. Senatosu : 2/70) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 2 . 1974 ve 27 . 3 . 1974) 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, imar, 

I Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; C. Senatosu S, Sayısı: 2.28) (Dağıtma 

[ tarihi: 1 .4 .1974) 

X 4. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ile 
•İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkaJda-

I sının, Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/115, 
2/118) (;S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
13.4.1974) 

• • 


