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525 A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana-

dol'un, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin ik
ramiyelerinin ödenmemesi konusunda gündem 
dışı konuşması 525:526 

B) Gensoru, genel görüşme ve Meclis Araş
tırması önergeleri. 526 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail 
Alan ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığın
da yapılan tayin ve nakiller konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 net maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasın» ilişkin önergesi. (8/1) 526:527 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 

527 

527 

Sayfa 
GÖRÜŞME 

528 
528 

VI. — GENSORU, GENEL 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri 

ve 9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve de
nizciliğimizin geliştirilmemesinin nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 ne, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/1) 528:535 

2. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri 
ve 10 arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin so
runlarım saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Mecltö Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/2) 535:541 

3. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri 
ve 10 arkadaşıma, Gökçeada ve Bozcaada il
çelerimizin sorunlarını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/3) 541: 

546 
4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu 

ve 40 arkadaşının, TRT Kurumu konusunda 
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Sayfa 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ye 103 ncü maddeleri, uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/4) 546: 

554 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 554 
A) Yazılı sorular ve cevapları 554 
1. — Kayseri Milletvekili Gani Aşık'ın, An

kara Milletvekili Selâhattin öcal'ııı, polisçe 

Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık, Kayseri'de po
lis tarafından bir vatandaşa yapılan işkence; 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydah'da, mem
leketimizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve po
litik ortam konularında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Görevle yurt dışına giden Çalışma Bakanı Feh
mi Cumalıoğlu'na Devlet Bakam Süleyman Arif Em-
re'nin, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Felıim 
Adak'a da Orman Bakam Sabahattin Savcı'nın ve
killik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Elazığ Milletvekili Faik öztürk ve 10 arkadaşı
nın, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin orta
ya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla. (10/6), 

Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkadaşının, 
yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik so
runları saptamak amacıyla. (10/7), 

Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 arka
daşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale 
Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini sap
tamak amacıyla. (10/8), 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arka
daşının, Diyanet İşleri örgütünün yönetimi konusun
da. (10/9), 

Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının, 
MEYAK konusunda. (10/10) ve, 

Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşının, 
İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın alınma
sında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak ama
cıyla. (10/10) birer Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri okundu; gündemdeki yerierini ala
cakları ve sıralan geldiğinde görüşülecekleri bildi
rildi. 

Sayfa 
tahkir edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakam Korkut özal'ın, yazılı cevabı. 
(7/79) 554 

2. — Ankara Milletvekili Teoman KöprüKi-
ler'in, Fuel - Oil ve liman bayiliklerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
Kâmran tnan'ın yazdı cevabı. (7/91) 555:563 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın İçişleri 
Komisyonundan, 

Denizli Milletvekili Ahmet Haindi Sancar'ın Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan çe
kildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere AP Gru-
punca gösterilen adaylar seçildiler. 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 ar
kadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin 
geliştirilmiemesinin nedenlerini saptamak amacıyla 
(10/1), 

Çanakkale Mlletvekili Orhan Çaneri ve 10 arka
daşının, bitkisel yağ üreticisinin sorunları saptamak 
amacıyla. (10/2), 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 arka
daşının, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorun
larım saptamak amacıyla. (10/3), 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 arka
daşının, TRT Kurumu konusunda. (10/4) ve, 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 arkadaşı
nın, fındık konusunda. (10/5) birer Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergelerin öngörüşmeleri, ilgili 
bakanlann; 

6/1, 6/12 numaralı sözlü sorular, soru sahipleri 
ve ilgili bakanların; 

6/9, 6/10, 6/11, 6/13, 6/14 ve 6/15 numaralı söz
lü sorular da ilgili bakanlann Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

21 Aralık 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.14'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Muslih Görentaş Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 12 . 1977 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. 
(1/19) (Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonlarına) 

2. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinin (ç) fıkrasının (I) sayılı bendinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek geçici madde 
eklenmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/20) (Milli Sa
vunma ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Konya MUletvekilIe'ri Necmettin Erbakanile 

Şener Battal'm, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/133) (Milli Eğitim Komisyonu
na) 

2. — Konya Milletvekilleri Necmettin Erbakanile 
Şener Battal'm, İslam i İlimler akademileri kanun tek
lifi. (2/134) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, bakan
lıklar veya kamu kuruluşları hesabına okuyan öğren
cilerin her türlü tazminatlarının affına ilişkin kanun 
teklifi. (2/135) (Milli Eğitim ve Adalet komisyonla
rına) 

4. — Kastamonu Milletvekiü Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Süleyman Arif Enfre'nin, İslam i 
İlimler Akademileri kanun teklifi. (2/136) (Milli Eği
tim ve Plan komisyonlarına) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kıhç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurul
ması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kamına bazı maddeler eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/137) (Milli Eğitim ve Plan ko
misyonlarına) 

6. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'mn, ye
dek subaylığa zamanında alınmamak suretiyle zarara 
uğrayan gençlerin durumlarının düzeltilmesine ilişkin 
kanun teklifi. (2/138) (MiBi Eğitim, Milli Savunma 
ve Plan komisyonlarına) 

7. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun* köylerde çalışan 
öğretmenlere ve okul müdürlerine mahrumiyet yeri 
ödeneği verilmesi ve fiili hizmetlerine itibari hizmet 

süresi eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/139) (Milli 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılış ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi. (2/140) 
(Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

9. — Trabzon Mületvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. (2/141) 
(Milli Eğitim Komisyonuna) 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddele
rini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/142) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

11. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına iliş
kin kanun teklifi (2/143) (Milli Eğitim ve Plan ko
misyonlarına) 

12. — Kayseri Milletvekiü Turhan Feyzioğlu ile 
5 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taş
ra teşkilatlarında çalışan öğretmenlere eğitim ödeneği 
verilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/144) (Milli Eği
tim ve Plan komisyonlarına) 

13. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Devlet Mühendislik ve Mimaride Akademilerine ait 
1184 saydı Kanunda bir maddenin değiştirilmesi ve 
2 geçici maddenin eklenmesi üe 1418 sayılı Kanunun 
veçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/145) (Milli Eğitim Komisyonuna) 

14. — Sivas Mületvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
profesyonel futbol karşılaşmalarında hasılatın taksim 
şekli hakkında kanun teklifi. (2/146) (Milli Eğitim 
Komisyonuna) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/147) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Nakdi Tazminat Kanununun 6535 sayılı Kanunla de
ğişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir ek madde eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/148) (Milli Eğitim, Milli Savunma, İçişleri ve 
Plan komisyonlarına) 
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17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
«ÖzeSrk Ders Kitapları Kurumu Yasası» kamm tek
lifi. (2/149) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
351 sayılı Yükseköğrenim ve Yurtlar Kurumu Ka
nununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
bir fıkranın değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/150) 
(Milli Eğitim Komisyonuna) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5 . 3 . 1964 tarih ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakan
lığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğret
menlerinin Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hak
kındaki Kanunda bazı değişiklikler yapılması ve bazı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/151) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
İlkokul Öğretmenleri Eğitim ve Gelişme Ödeneği 
kanun teklifi. (2/152) (Milli Eğitim ve Plan komis
yonlarına) 

21. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında 27.7.1970 
tarih ve 1315 saydı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/153) (Milli Eği
tim ve Milli Savunma komisyonlarına.) 

22. — Kastamonu Miletv ekili Şabri Tığlı'nın, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine bazı 
madde ve fıkraların yürürlükten kaldınlmasına iliş
kin kanun teklifi. (2/154) (Mili Eğitim Komisyonu
na.) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Devlet Denizcilik Akademisi kanun teklifi. (2/155) 
(Milli Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan komisyonlarına.) 

24. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sivas 
MHîetvekiîi Azimet Köylüoğlu'nun, Tıp ve Yardımcı 
Tıp mesleklerinin uygulanmasına ilişkin kanun tek
lifi. (2/156) (Mİ1K Eğitim, Sağhk ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına.) 

25. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Kooperatifçilik 
okulları kurulması hakkındaü kanun teklifi. (2/157) 
(Milli Eğitim; Tanm. Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlanna.) 

26. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile An
kara MilletvekiK Semih Eryıldız'ın, 1785 sayılı Ka
nunla kurulan Diyarbakır Üniversitesi bünyesinde bir 

(Diş Hekimliği Fakültesi) açılmasına dair kanun tek-. 
lifi. (2/158) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

27. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Türk 
Dili Akademisi kurulmasına dair kanun teklifi. (1/159) 
(Milli Eğitim ve Plan komisyonlanna.) 

28. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1472 
sayılı Kanunla açılmış bulunan Resmi Yüksekokul
ların üniversite ve akademilere devredilmesine iliş-. 
kin kanun teklifi. (2/160) (Milli Eğitim ve Plan ko
misyonlanna.) 

29. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 17 
Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Kurulması hakkında Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/161) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlanna) 

30. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 
10 . 6 . 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 4113 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde sayılan merkez dairelerine ek eğitim 
Araçlan Genel Müdürlüğü ve buna bağlı kuruluş
lar kurulmasına ilişkin kanun teklifi. (2/162) (Milli 
Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

31. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 82 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/163) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlanna) 

32. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 
nakdi Tazminat kanunu teklifi. (2/164) (Milli Eği
tim, Milli Savunma, İçişleri ve Plan komisyonlan
na.) 

33. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 
16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayıh Yükseköğretim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun bazı madde
lerinin kaldınlmasına ve yerlerine yeni hükümler 
konulmasına, bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
ya kaldınlmasına ve bu kanuna bir madde eklen
mesine ilişkin kanun teklifi. (2/165) (Milli Eğitim 
ve Plan komisyonlanna) 

34. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Türkiye 
Spor Genel Müdürlüğü kurulması hakkında kanun 
teklifi. (2/166) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlan
na) 

35. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Türk Dili Akademi kanun teklifi. (2/167) (Milli 
Eğitim ve Plan komisyonlanna) 

36. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi. (2/168) 
(Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 
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37. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin 
Marmara Üniversitesi kuruluş kanunu teklifi. 
(2/169) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
eğitim mensuplarına tazminat verilmesine dair 
kanun teklifi. (2/170) (Milli Eğitim ve Plan komisyon
larına) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
teknikerlerin mesleki formasyon^ görev, yetki ve 
unvanları hakkında kanun teklifi. (2/171) (Milli 
Eğitim, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları
na) 

40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Üniversitesi açılması hakkında kanun tek
lifi. (2/172) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

41. — Adana Milletvekili Nedim Tarhan ile 6 ar
kadaşının, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 2 nci ve 41 nci maddeleriyle 
43 ncü maddenin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/173) (Milli Eğitim ve Plan komis
yonlarına) 

42. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1897 sa
ydı Kanunun 36 nci maddesinin (A) bendine bağlı 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/174) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

43. — C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Genel Yaygın Eğitim ve Kültür Kurumu (Geyek Ku
rumu) nun kurulması hakkında kanun teklifi. (2/175) 
(MilH Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

44. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er
dinç'in, Yozgat ilinde bir ziraat ve hayvancılık fa
kültesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/176) 
(MilH Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

45. — C. Senatosu Ankara Üyesi Atıf Benderli-
oğlu üe 3 arkadaşının, özel idarelere ve belediyelere 
ait genel kitaplıkların Kültür Bakanlığına devri 
hakkında kanun teklifi. (2/177) (Milli Eğitim, İçişleri 
ve Plan komisyonlarına) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 
5434 saydı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Ya
sasının 32 nci maddesine bir fuara eklenmesine iliş
kin yasa önerisi. (2/178) (Milli Eğitim ve Plan ko
misyonlarına) 

47. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 saydı İlköğretim ve Eğitim 
Yasasının 41 ve 43 ncü maddesinin değiştirilmesi ve 
yeni maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. (2/179) 
(MilK Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

48. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiili hizmet müddeti verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi ve bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/180) (Baym-
dırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyon
larına) 

49. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
smı personele fiili Hizmet müddeti verilmesi için 5434 
saydı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi ve bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/181) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komis
yonlarına) 

50. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Bur
sa sosyal meskenlerde bulunan İmar ve İskân Bakan
lığına ait binaların içinde oturanlara satılmasına iliş
kin kanun teklifi. (2/182) (Bayındırhk, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

51. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, postacılara (PTT 
dağıtıcılarına) ve hat bakıcılarına ve kondüktör Ma
kasçı gibi bazı Devlet Demiryolları mensuplarına fiili 
hizmet zammı verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine fıkralar eklenmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/183) (Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan komisyonlarına) 

52. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 4 
arkadaşının, PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına ve 
kondüktör ve hareket memuru gibi bazı DDY men
suplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesine iliş
kin kanun teklifi. (2/184) (Bayındırhk, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Şerif Tü
tenin, metropoliten alanlar hizmet birliği kanunu tek
lifi. (2/185) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve İçişleri komisyonlarına) 

54. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi, iki ek madde ile altı geçici 
madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/186) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Milli Eğitim, 
Adalet, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

55. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı üe Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, sivil hava 
meydanları ve limanlan ile gümrük kapılarına güven
liğin ve buralarda görülen hizmetler arasında işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanması hakkında kanun tek
lifi. (2/187) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Plan ve İçişleri komisyonlarına) 
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56. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın, İstanbul metropo
liten hizmet birliği kanunu teklifi. (2/188) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, İçişleri ve Plan ko-
misyonlarına) 

57. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Büyük İstanbul Bölgesel Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun teklifi. (2/189) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

58. — C. Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/190) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

59. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa* 
kal'ııı, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ya
sasını değiştiren yasa teklifi. (2/191) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

60. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı' 
ıı;n, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanu
nun 36-A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun 
ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ila
vesine ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline 
mütedair kanun teklifi (2/192) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

61. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
1379 sayılı Ankara'dan gayrı şehir ve kasabalardaki 
telefonlar hakkındaki Kanunun 1601 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesine 5 nci fıkra olarak bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/193) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri komisyonlarına) 

62. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4367 
sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla 
değişik 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının de
ğiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/194) (Milli 
Savunma, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

63. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın* 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesi
ne ilişkin kanun teklifi. (2/195) (Milli Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

64. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın* astsu
bayların okulda geçen hizmetlerinin emekliliklerine 
sayılması için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/196) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

65. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affına ilişkin kanun 
teklifi. (2/197) (Milli Savunma ve Adalet komisyon
larına) 

66. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu ile 
Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Ha
rekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
na ve Kıbrıslı mücahitlere verilecek madalya ve bu 
harekâtta şehit olanların kanuni mirasçıları ile malul 
gazilere yapılacak ödemeye ilişkin kanun teklifi. 
(2/198) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan FeyzSoğlu ve 
4 arkadaşının, astsubayların okulda geçen hizmetleri
nin emekliliklerine sayılması amacıyla 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci, 15 nci ve 31 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 
(2/199) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

68. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 
3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/200) (Milli Savunma Komis
yonuma) 

69. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve 
Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçidi mad
deler eklenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/201) (Milli 
Savunma ve Plan komisyonlarına) 

70. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. (2/202) 
(MİM Savunma Komisyonuna) 

71. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi halikında 26.5.1973 tarihli ve 1782 
sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/203) (Milli Savunma 
ve Plan komisyonlarına) 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs Sava
şında yaralanıp çalışamayacak durumda bulunan Kah
ramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi. (2/204) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

73. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın* 4273 sa
yılı Kanuna ek madde ilavesi hakkında kanun teklifi. 
(2/205) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

74. — Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
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Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki 991 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/206) (Plan Ko
misyonuna) 

75. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri baklanda 23.1.1968 tarih ve 991 sah

ili. — Y 

(BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda 'bulunan sayın üyelerin yüksek ses
le bulunduklarını belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin bir 

yazı île bMnmelerinli rica ederim. 
Çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere geçmeden önce bir hatırlatmada fcu-

hınacağım : 

1. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
işyerlerinde çalışan işçilerin ikramiyelerinin ödenme
mesi konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Türküye Kömür İstetmeleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin ikra
miyelerinin ödenmemesi hususunda Zonguldak Mîllet-
veklili Sayın Kemal Anadol söz talep etmişlerdir. 

yılı Kanunun geçici 2 nci maddesine iki fıkra ve bu 
Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/207) (Plan Komisyonuna) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Afyonkarahisar MUletvekili İsmail Akın ve 9 

arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin 
ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) 

Başkan, başkanvekili, sözeli ve kâtip seçimini ya
pamayan komisyonların, bugün seçimlerini yapmaları 
için toplantı yer ve saatini belirten davetiyeler sayın 
üyelere gönderilmiştir. Toplantı yer ve saaltîarmı gös
teren liste ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 

Komisyonlarımızın çalışmaya başlayabilmesi için 
sayın arkadaşlarımın toplanarak bir an evvel seçimle
rini tamamlamalarını önemle rica ederim. 

Görüşmelere haşlıyoruz. 

Kendilerine söz vermeden önce bir hatırlatma yap
mak istiyorum; beş dakika olan konuşma surenizi 
aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanızı rica ediyo
rum.! 

Buyurunuz Sayın Anadol. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

- • » - * • > • • -

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mudili Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizanrettrn Çoban (Kütahya), Halil Karaatiı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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6772 sayılı Yasaya göre yeraltı işçilerine verilecek 
üçüncü ikramiyenin 15.12.1977 tarihine kadar Bakan
lar Kurulu karan ile ödenmedi gerekiyordu. 

Bugüne kadar Türkiye Kömürleri İşleifcmesİ Genel 
(Müdürlüğüne bağlı Ereğli Kömürleri İşletmesi, Garp 
Linyitleri, Beypazarı, Çorum, Erzurım linyit işletme
lerinde çalışan 30 binin üzerindeki işçinin 150 milyon 
lira tutarındaki ikramiyeleri ödenmemiştir. 

Öğrendiğinle göre yarın, yani 22 Aralık 1977 Per-
şemlbe günlü Zonguldak'ta çalışan münavebeli işçiler 
(köylerine döneceklerdir. Yani, bir ay maden ocağında 
çalışan ve bir ay köylerinde bulunan maden işçileri 
üçüncü ikramiyelerini alamadan, çoluk çocuklarının 
ihtîyaçîarmı temin edemeden evlerine gideceklerdir. 
Bu işçiler, köylerinden bir ay sonra işbaşına dönecek 
ve ayrıca 'bir ay çalıştıktan sonra ikramiyelerini iki 
ay gecikme (ile alabileceklerdir. 

İşçîlerin, ikramiye almadan işyerini terkedİp e|me> 
yecekleri beli değildir. Zonguldak maden ocakların
da şu anda çok gergin olan ve yeni olayları başlatma 
niteliği taşıyan havanın sorumlusu herhalde maden 
işçileri değildir. 

Ocak 1978 ayı içinde yeraltı ve yerüstünde çalışan 
Türkiye Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağ
lı tüm işçilerin, toplu sözleşme gereğince iki maaş 
tutarında lükramtiye almaları gerekmektedir. Yine, 
6772 sayılı Yasaya göre, dana önce avans olarak 
Ödenmiş olan İkramiyelerin farkları da Ocak ayı için
de verilecektir. Ayrıca, Aralık 1977 ifotfhkaklarmın da 
1978 Ocak ayının 51ime kadar ödenmesi gerekiyor. 
Toplam olarak 2 milyara yakın bir paranın maden iş
çisine verilmesi zorunludur. 

Bugün yalnız ikramiye olarak ödenmesi gereken 
150 milyon lirayı işçisine veremeyen Türkiye Kö
mürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünün, bir ay içeri-

1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1) 

BAŞKAN — Bir adet Genel Görüşme önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2. Milliyetçi Cephe Hükümetinin Milli Eğitim 

Bakam Nahit Menteşe, 1977 - 1978 ders yılında par-

Sinde 2 milyar lirayı nasıl ödeyeceği merak konusu
dur. Ödenmediği takdirde doğacak olayların sorumlu
su Hükümet olacaktır.. 

Ayrıca, ülkenin ve halkın kömür «ıkıntısının en yo
ğun olduğu şu günlerde maden işçisine reva görülen 
bu haksızlık insaf ölçülerim' aşmaktadır ve Anayasa
mıza göre angarya yasaktır. 

Değerli milletvekilleri, maden işçiliği dünyada ve 
Türkiye'de en zor iştir, örneğin sadece Zonguldak' 
ta, 1977 Ocak ayından bugüne kadar iş kazasından 
ölen işçi sayısı 43'ü bulmuştur; yaralı ise ortalama 
6 bin civarındadır. 

Dünyada en çok meslek hastalığı Türkiye'de ol
maktadır. Türkiye'de maden - iş kolundaki meslek 
hastalığı ise, bütün iş kollarında meıdana gelen mes
lek hastalıklarından çok daha fazıladır. Münavebeli 
işçilerin köylerinden işyerlerine otobüslerle getirilip 
götürülmesi toplu sözleşmelerle kahıı! edildiği halde; 
Hükümet ve Devlet Planlama işçilere bu en doğal hak
larını tanımamaktadır. İşçiler, hayvan Sürüsü gibi, üs
tü açık kamyon ye kara vagonlarda sevkedülmektedir. 

20 nci asırda, ülkemizde maden işçisine reva gö
rüden bu İşlemler insanlık dışıdır. Dünyanın en zor 
işi maden işçiliği olduğu halde, Hükümet maden işçi
sinin ahnterine, gözyaşına ve döktüğü kana saygı duy
mamaktadır. 

Bugün maden ocaklarına girmek, harbe girmekten 
daha tehlikeli hale gelmiştir. Bırakınız iş koşularını 
düzeltmeyi, yaşam güvencesi vermeyi; bugün maden 
lişçîsine alın teri karşılığı olan hake tüği ücret hile öden
memektedir. 

Güncel konu olarak maden işçisinin sorununu hu
zurunuza geltirmeyi zorunlu sayıyorum. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder&n Sayın Anadol. 
Gündeme geçiyoruz. 

tizan hesaplarına uygun olarak, sorgusuz, sualsiz bin
lerce ilkokul ve ortaöğrenim öğretmenim yurdun bir 
ucundan öteki ucuna Bakanlık mucibi gereği (görü
len lüzum üzerine) gerekçesiyle nakletmektedir. Ay
rıca, Danıştay kararıyla görevine dönen az sayıdaki 
öğretmenleri de yeniden başka yerlere naklederek Da
nıştay kararlarını uygular görünüp yasal sorumluluk
tan kurtularak yüksek mahkeme kararlarını işletmez 
hale getirmiştir, öğretim yılı ortasında kış - kıyamet 
mevsiminde öğretmenin isiteği dışındaki hu gibi nakil-

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE M ECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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lere atama demek mümkün değildir. Tam tersine çağ
dışı ve iptidai uygulamadır, sürgündür. 

Sürgünler, görevini dürüstçe yapan öğretmen ke
simine uygulanmaktadır. Sürgün edilen öğretmenle
rin tümü Töb - Der üyesidirler. Sürgün edilen öğ
retmenlerin çoğu, eşlerinden ayrılmak zorunda kal
mışlardır. Böylece sürgün edilen öğretmenlerin aile
leri parçalanmıştır. 

Yaşam pahaıhlılğı nedeniyle, bir şehir içinde dahi, 
ev taşıma olanağına sahip olamayan öğretmenler, 
sürgün edildikleri yerlere gidecek para bulamamak
tadırlar. 

Sürgünlerden yalnız öğretmenler etkileniyor sa-
numamalıdır. Öğretmen sürgünlerinden halk çocuk
ları ve halkımız da etkilenmektedir. Ders ydı orta
sındaki sürgünler, okulların kapanmasına ya da sı
nıflarda derslerin boş geçmesine neden olmaktadır. 
Halk çocuklarının öğretimden geri kalmasına sebep
tir. Bugüne kadar, aldığımız bilgilere göre : Gelibolu 
3 il içi, Mesudiye 5 il dışı, Kurşunlu 3 il içi, Gül
nar 29 il dışı, Gündoğmuş 5 il dışı, İzmit 3 il içi - 18 
il dışı, Siverek 2 il içi - 2 il dışı, Torbalı 6 il içi - 3 il 
dışı, Kığı 1 il dışı, Sarayönü, 2 il içi - 5 i! dışı, 'Kuş
adası 3 il içi - 4 il dışı, Trabzon 7 il dışı, Sütçüler 
6 ü dışı, Çatalca ? il dışı, Konya 34 il içi - 20 il dışı, 
Espiye 6 il dışı, Perşembe 6 il dışı, Kavak 5 il dışı, 
Karabük 1 il dışı, Biga 3 il içi « 9 ü dışı, Düzce 4 
il içi, Tavas 6 0 içi = 1 il dışı, Eşme 6 il dışı, Ma
latya 2 il içi, Gümüşhane 5 il içi, Anamur 1 il içi -
2 il dışı, tçel 47 il içi - 50 il dışı, Uşak 6 il içi, Kar
man 3 il içi, Ulukışla 1 il dışı, Besni 4 il içi - 15 il 
dışı, Düziçi 5 il içi - 1 il dışı, İpsala 1 il içi, Dur-
sunbey 1 U içi, Babaeski 1 il dışı, Gümüşhane 2 il 
dışı, Elmalı 11 il dışı, Turgutlu 3 il dışı, Kulu 1 il 
içi, Aksaray 5 il içi, İvrindi 1 il dışı, Havza 1 il içi -
4 il dışı, Pınarbaşı 1 U içi, Çardak 1 U içi, Yığılca 
2 il dışı, Bandırma 1 ü içi - 7 il dışı, Ayvalık 7 il 
dışı, Karacabey 1 il dışı, Ermenek 6 Ü içi - 5 il dışı, 
Silivri 1 il dışı, Niğde 3 il içi, Hopa 1 il dışı, Anka

ra 19 il içi •* 3 ü dışı, Afyon 5 il dışı, Seydişehir 4 
il içi - 1 il dışı, Gürün 1 il içi, Hendek 6 il içi, Bis
mil! 1 il içi, Dazlan 4 il içi •• 9 il dışı, Sultandağı 
7 il dışı, Ihsaniye 3 il dışı, Sandıklı 2 il dışı olmak 
üzere «sürgün edilmişlerdir. 

Böylece 275 il dışı, 203 it içi 50ı ilçede sürgün tes
pit edilmiştir. Binlerce kararnamenin hazırlandığı 
bilinmektedir. (Sürgün kararnamesi) 

İlkokul öğretmenlerimin dosyaları Bakanlıkta ol
madığına göre, sürgünler ihbarlarla yapılmaktadır. 
Milli Eğitim Bakam, partizan ihbarcılara rağbet et
mektedir. 

Sürgün edilen öğretmenlerin tümü Töb - Der üye
sidir. Bu tutum* insan hak ve özgürlüklerine öğret
menlerin örgütlenme özgürlüğüne karşı bir tutum
dur. Milli Eğitim Bakam Nahit Menteşe Anayasanın 
aile parçalanamaz hükmüne karşı davranış göster
mektedir. 

öğretmenlerin sürgünü, devletin maddi ve manevi 
itibarım sarsmaktadır. İlgili Bakamldda yolluk har
camalarından dolayı yatırımlar aksamaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı, Milli Eğitim Bakam yasa dışı 
uygulama yapmaktadır. 

Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 100, ve 101 nci mad
deleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen 
kıyımı Ue ilgili olarak Genel Görüşme açılmasını say
gıyla rica ederiz. 2 . 12 . 1977 

Afyonkaralıisar 
İsmail Alan 

Elazığ 
Faik Öztürk 

Balıkesir 
Necati Cebe 
Zonguldak 

Kemal Anadol 
İstanbul 

Ali Nejat ölçen 
BAŞKAN — Gündemdeki 

geldiğinde görüşülecektir. 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

yerini alacak ve sırası 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim, 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda açık bulunan bağımsız üyelik için Mar
din Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz aday olmuş

tur; oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Karma Komisyonu ite Dilekçe Karma 
Komisyonunda birer bağımsız üyelik açık bulunmak
tadır. Aday olmak isteyen sayın bağımsız üyelerin 
yazılı olarak Başkanlığa müracaatlaruu rica ederim. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliği
mizin geliştirilememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Meclis Araş-
tırması önergelerinin öngörüşmelerine geçiyoruz. 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 arkada
şının önergelerinin müzakeresine başlıyoruz. 

Hükümet?.. (CHP sıralarından «Yok»» sesleri) 
Hükümet geçen birleşimde de bulunmadığından, 

önergenin müzakeresi bir defa ertelendiğinden, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuzun üç yanı denizle çevrili olmasına 

rağmen, halen deniz ve denizcilikle ilgili sorunlarımı
za gereği şekilde eğilememiş durumdayız. 

Deniz, bugün ekonomik ilişkiler bakımından düne 
nazaran daha çok önem kazanmıştır. (Denizlerle il
gili ekonomik sınır) kavramı uluslararasında tartışı
lan bir konudur. Ayrıca (Kıta sahanlığı, karasuları
nın hudutlarının saptanması, deniz kirlenmesi) de 
uluslararası sorunlar olarak güncel konulardır. Deniz 
nakliyeciliğinin yanında, denizlerde petrol aranması 
ve üretimi yapılıyor. Beslenmede balıkçılık ve deniz 
ürünleri günbe gün önem kazanıyor. Deniz ve deniz
cilik, turizmin gelişmesinde başta gelen, faktördür. 
Denizin askeri önemini izaha lüzum yoktur. Bu say
dığımız ve hemen akla gelen uluslararası değere sa
hip meselelerin yanında ayrıca yurdumuz için deniz
cilikle ilgili özel durumlar da vardır. Yunanistan, 
Ege'de karasularının hududunu 12 mil olarak sapta
ma çabası içerisindedir. Birleşmiş Milletler III ncü 
Deniz Hukuku Konferansım bu yönde oluşturma gay
retlerini sürdürmüştür. Yunanistan'ın gayesi Ege'de 
beynelmilel suları yok etmek ve Ege'yi kapalı bir Yu
nan denizi haline getirerek Türkiye'yi ekonomik ve 
savaş güçlükleri içerisine sokmaktır. Kıta sahanlığı da 
Yunanistan üe aramızda ciddi bir anlaşmazlık konu
sudur. Ayrıca Yunanistan, deniz ticareti bakımından 
bugün dünya denizlerine hâkim olma çabası içerisin
dedir. Böyle bir komşu devletin bulunuşu da, bizi 
deniz ve denizcilik konusunda güçlü olmak durumuna 
zorlamaktadır. 

Ayrıca, deniz balıkçılığı imkanlarına sahip olma
mıza rağmen bu mühim kaynaktan gereği gibi fayda
lanamıyoruz. Denizcilik için gerekli altyapı tesisle
rimiz yeterli değildir. Deniz nakliyeciliğinde büyük 
döviz kaybımız vardır. Kendi yükümüzün ancak 
°/o 14'ünü taşıyabiliyoruz. Deniz nakliye filomuz ye
tersizdir ve henüz dünya sıralaması içerisinde yerimiz 
yoktur. 

Gerek uluslararası ve gerekse memleketimizin 
özel deniz ve denizcilik sorunları ve coğrafi durumu
muz artık yüzümüzü denize doğru çevirmemizi gerek
tirmektedir. Çok geç kalmamıza rağmen meseleye 
biran evvel eğilmeliyiz. 

Türkiye'de deniz ve denizcilikle ilgili kuruluşlar 
özellikle : 

1. Denizcilik Bankası TAO 
2. D. B. Deniz Nakliyat TAŞ 
3. Türk Armatörleri. 
Bünyeleri içerisinde toplanmıştır. Bunlardan ilki 

her sene zarar etmektedir. İkincisi yetersizdir. Arma
törlerin ise ne yaptıkları belli değildir. Bugünkü ku
ruluşların işleyiş şekli ile denizciliğimizin ilerlemesi 
mümkün olamaz. Eksikliklerimiz bunlardan da ibaret 
değildir. 

1. Deniz ticaret politikamız tam olarak belirlen
memiştir. Denizcilik uluslararası bir alandır. Bundan 
kendimizi soyutlayanlayız. O bakımdan uluslararası 
platformda şartlandırılan deniz ticaretinin çok ya
kından tetkiki ve buna paralel tedbirlerin alınması 
gerekir. 

2. Deniz ticareti alanında sermayemiz küçüktür, 
kaynak bulmak zorundayız. 

3. Deniz ticaretinin dinamik unsuru gemidir. Sa-
tınalınacak gemilerin bizim şartlarımıza en uygun 
özellikte olmaları gerekir. Bu özelikler araştırılıp tes
pit edilmelidir. Ayrıca gemi inşa sanayiinin darbo
ğazları vardır. Bunların ortaya çıkarılması gerekir. 
Mevcut tersanelerimiz geçerli şekilde çalıştırılama
maktadır ye bazılarının yerleri yanlış seçilmiştir, ka
pasite altı çalıştırılmaktadır. 

4. Navlun politikası saptanmalıdır. Kontrol sis
temi araştırılarak kurulmalıdır. 

5. Denizcilikte yanlış bir istihdam politikası izli
yoruz. Araştırıldığında birçok gerçek ortaya çıkacak
tır. Yetişmiş denizcilerimiz fazla ücret karşılığı ya
bancı ülkelere gidiyorlar. Yetenekli eleman açığı var-> 
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dır. Personel denizden kaçmaktadır. Denizcilik ala
nında araştırma gereğini pekleştirmek için (Yüksek 
Denizcilik Okulu) nun fakülte veya akademi haline 
getirilmesi zorunluluğu yardır. Denizcilik kuruluşları
nın üst kademelerine partizan yöneticiler yerleştiril 
mektedir. 

6. Liman işletmelerimiz dağınık ye yetersizdir. 
7. Denizlerimiz günbe gün kirlenmektedir. Bir

kaç belediyemizin dışında, Devlet olarak hiçbir ted
bîr alamıyoruz ve kirlenmeyi önlemekte gecikiyoruz. 
Üstelik bu mesele uluslararası bir sorundur. Yasal ve 
teknik yönlerden tedbir almak bakımından diğer ulus
lardan çok gerideyiz. Deniz kirlenmesini izleyecek 
bir (görevli güç) yoktur. Bu konu üzerine en erken 
ve ciddi bir şekilde eğilmeliyiz. 

8. Balıkçılığımızın yılların ihmaline uğradığı bir 
gerçektir. Bunu denizcilikten soyutlayanlayız. Ve de
niz sorunlarımızın içinde mütalaa etmemiz gerekir. 

Yukarıdan beri sayageldiğimiz sorunların ötesin
de, denizlerimiz ve denizciliğimizin unutulmuş veya 
ihmal edilmiş daha bir çok meselesi olabilir. Yüce 
Meclisimizin bu konuda Araştırma yapması ve hükü
metlere görev vermesi gereği vardır. 

Yukarda bahsettiğimiz gerçeklerin ışığı altında 
(Deniz ile ilişkilerimizin ve demzciüğimizin geliştiril
mesinin nedenlerini saptamak, Uç yanı denizle çevrili 
olan memleketimizde deniz ve denizciliğe dönük ye
terli ve programlı bir çalışma sürecine girebilmek) 
amacı ile Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğümüzün 102 
nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımızla rica ederiz. 

Çanakkale 
Osman Orhan Çaneri 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

İstanbul 
Ertuğrul Yolsal 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Bursa 
Saffet Ural 

İstanbul 
İlhan özbay 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre Meclis Araştırma
sı açılıp açılmaması hususunda hükümete, Siyasi par
ti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sırasıyla 
söz vereceğim. 

Hükümet adına?.. Yok. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu adına Trabzon Milletvekili Rah
mi Kumaş konuşacaktır. 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteyen var 
mı?.. Olmadığına göre buyurun Sayın Rahmi Kumaş. 

Sayın Kumaş, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA RAHMİ KUMAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Denizcilik konusunda verilen bu Araştırma öner

gesinin Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tarafından 
desteklenmesi görüşüyle sözlerime başlıyoruz. Önce 
sizlere 22 Ekim 1977 günlü Cumhuriyet Gazetesinde 
çıkan şu haberli kısaca okumak istiyorum : 

«Ulaştırma Bakam Yılmaz Ergenekon = kendisi 
buralarda yok tabii • emriyle Kuzey Akdeniz sefe
rinden alınarak iç hatlara verilen Karadeniz ve Akde
niz yolcu gemileri hemen hemen boş sayılabilecek 
bir şekilde iç hatlarda yolcu taşımaya başlamışlardır. 

Geçtiğimiz hafta Karadenize sefer yapan Karade
niz yolcu gemisinde 212 yolcuya karşılık 225 perso
nel bulunduğu, böylece yolcu başına birden fazla gö
revli düştüğü öğrenilmiştir. Ulaştırma Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un zarar ediyor gerekçesiyle kaldır
dığı Kuzey Akdeniz seferlerinin yerine aynı gemilerin 
yurt içinde çalışmaya başlaması, zararı daha da ar
tırmıştır. Eskiden 15 günlük bir dış yolculuğun 900 
bin lira zararla kapandığını belirten yetkililer, aynı 
süre içerisinde zararın daha da çok olduğunu söyle
mektedirler, bu gemilerin iç hatlara alınması nede
niyle. Buna karşılık 600 kişilik bir gemide 225'e ya
kın görevli bulunmaktadır ve Akdeniz yolcu gemisi 
son durumda üçte bir kapasite ile çalışmakta, perso
nel ve yakıt masraflarının tutarı bir sefer başına 1 mil
yon lirayı bulmaktadır» 

Saygıdeğer arkadaşlarım, denizcilik denince he
men Türkiye'nin tümünde bulunan insanların aklına 
yolcu taşıması geldiği için, önce bu acı haberle ko
nuşmama başladım. Denizcilik deyince aslında çok 
şeyler hatıra gelir. Şimdi ben bu konulara geçmek is
tiyorum. 

Türkiye'nin kıyılarının uzunluğu, adaların kıyı
ları da içinde olmak üzere 8 272 kilometredir. Ülke
mizin Uç yanı denizlerle çevrili diye söyler dururuz; 
ama bu denizlerden Türk halkına ne gibi yararlar elde 
ettik, ya da neler elde edebilirdik diye gereğince dü
şünmedik ve bunu uygulamaya geçirmedik. 

Yüzyılımızda denizler çok büyük önem kazan
mışlardır. Bir yandan karasularında bulunan kaynak
ların kuMamlması, ekonomik gelişimlin yeni gereksi
nimler ortaya çıkarması, öte yandan denizde bulu
nan kaynakların gittikçe önem kazanması, denizcili
ğe, çok boyutlu bir ulusal sorun olmanın ötesinde, 
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uluslararası savaşım alanına dönüşme niteliğini de ek
lemiştir. 

İnsanlık için gerekli besin ve enerji kaynaklan ar
tık denizlerde aranmaktadır. Çağımızda dünya tica
ret taşımacılığının yaklaşık olarak % 78'i denliz yol
larından yapılmaktadır. Türk dış ticaretinin % 98'i 
deniz yoluyla yapılmaktadır. Ne var ki, deniz ticare
timiz, daha doğrusu denizciliğimiz yeterince geliştiri
lemediği için, ülkemiz kendi dış alım ve satımının 
%50'sini dahi kendi gemileriyle taşımaktan çok uzak
tır. 

«Böyük Türkiye» dliye övünenlerden şu anda kar
şımızda kimse yok ve bu önerge Yüce Mecliste gö
rüşülürken bu konuda Hükümet adına söz alan da 
yok. 

Türk gemileri ile yapılan taşımacılık ise, «Böyük 
Türkiye» de J% 20'ye zor varmaktadır. Kaldı ki, yal
nız ulusal mallan değil, yabancı ülkelerin mallarım 
da taşımak gemicilikte söz konusudur. Demek oluyor 
ki, Türküye taşımacılığının !% 80'nini yabancı bay
raklı gemilere yaptırmaktadır ki, milliyetçilikle övü
nen lıastalaşmış bazı kimseler var; ama o milliyetçi
likleri, «Milliyetçi Toplumculuk» tur, onu buradan 
da söylemiştik. Onlara bu durumu buradan sunuyo
rum. 

Biz milliyetçiliğimizi, denizciliği 1974'teki değer
lendirme konusundaki çalışmalarımızla göstermiş bu
lunuyoruz. 1974 yılında Türk deniz ticaretim, deniz 
ticaret filosunu ve gemi yapım sanayiini destekleme 
ve geliştirme politikasının ilkelerini saptamayı o za
manın Ecevit Hükümeti temel ilke edinmiş ve Devlet 
Planlama örgütünden ve öbür kuruluşlardan bu konu
da gerekti çahşmalan yapmalarım istemiştir. Buna gö
re, Türk deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi 
yapım sanayii ekonomik ve toplumsal kalkınmaya 
katkıda bulunacak ve ulusal savunma gereklerine kar
şılık verecek duruma getirilecektir. 

«Türk denliz ticaret filosu, deniz yoluyla yapılan 
dış ticaret taşımalanmızın en az % 50'sini hızlı, gü
venlik içinde ve ekonomik bir biçimde taşıyabilecek 
düzeye getirilmelidir» diye milliyetçiliğin ne olduğu
nu, milliyetçilik diye, bize aslında faşizmi anlatanla
ra ve öbür emperyalizme bağlı olarak hareket etmek 
isteyenlere çok güzel bir biçimde Ecevit Hükümeti 
göstermiştir. Bin çalışmaların sonucunu, ne yazık ki, 
bu Hükümetin ömrü almaya yetmedi, yerline geçen, 
bû Yüce Meclisten güvenoyu alamayan Irmak Hü
kümeti tarafından Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Bu konuda bir noktaya değinmek istiyorum : 
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ı«Gemi Yapımı, Gemli Satınalma ve Tersane Ku
rumunu Geliştirme Fonu» adlı bir fon kurulmuştur 
ve bu fonda, önümüzdeki dört yılda 1 milyar liralık 
bir kaynağın oluşması öngörüldüğü halde, bugün bu 
durumdan herhangi bir haber yoktur. YMC Hükü
meti herhalde denizciliği de kendi bildiği savurganlık 
politikasına bir araç olarak kullanmakta ve hatta Ge
mi Mühendisleri Odasını bile - yasal kuruluş olduğu 
halde « gemi projelerinin onaylanmasındaki yetkili 
durumdan uzaklaştırmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Birleşmiş Uluslar Tica
ret ve Kalkınma Konferansı (kısa adıyla UNCTAD) 
1974'te Cenevre'de sonuçlandırılan çalışmalara göre, 
her ülkeye kendi ulusal yüklerinin % 40'uu ulusal 
bayraklı gemileriyle taşıtabilriıe hakkım sağlamıştır. 
Bir bakıma, bu hakkın sağlanışı, denizcilikteki özgür 
denizcilik; yani liberal denizcilik ilkesinin uygulama
dan kaldırılması sonucunu vermiştir ki, doğru olanı 
da budur; öteki % 40 ise, ticaret yaptığı ülkelerin ge
mileri ile taşınacak ve geri kalan i% 20 ise üçüncü ül
kelerin filolanna bırakılacaktır. (1974'teki Cenevre 
Konferansında UNCTAD'ın kabul ettiği ilke). 

Ne var ki, yoksul ülkeler deniz ticaret filosunun 
ı% 6'sına sahiptirler dünyada. Bu bakımdan denizci
likte ileri durumda olan Doğu ve Batı kesimli ülkele
ri bir yanş içindedirler. Sosyalist ülkeler, gemileri bir 
yatırım aracı olarak görmezler; hizmetin sürdürülme
sine bir araç olarak görmektedirler. Bundan ötürü 
de, birim taşıma maliyetinin saptanmasında amortis
man payına önem vermemektedirler. Batıda ise, tam 
tersi bir anlayış vardır; amortisman payı, birim ta
şıma maliyetine eklenmektedir. Bu bakımdan Doğu 
kesimi ülkelerinin bu politikaları sonucu, uluslararası 
alanda yük taşımacılığında % 40,'a varan bir ucuzluk 
ortaya çıkmaktadır. Fakat Batı kesimli ve özellikle 
bu kesimin önde gelen ülkeleri, emperyalizmi temsil 
edenler, bu ucuzluktan yoksul ülkelerin yararlanmam 
malan için de bir başka zorlayıcı yola başvurmakta
dırlar; kendi gemileri ile mallann taşınmasını alışve
rişte koşul kılmaktadırlar; bu emperyalizm tabii. 

Taşıma işini yabancı gemiler yaptığı için navlun, 
yani taşıma ücreti güderleri Türkiye'de gittikçe art
makta ve önemli bir döviz açığı ile karşı karşıya kal
maktayız. 

Şurası çok önemlidir (1975 fiyatları ile söylüyo
ruz; 1977'de devalüosyan mu, kur ayarlaması mı ne 
okluğu belli olmayan MC Hükümetinin parasal işlem
leri ile paramızın içine düşürüldüğü bu son acıklı du
ruma göre bunu ele alırsak, o zaman daha büyük bir 
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rakam karşımıza çıkar) : 1975'te 10 milyar liralık dö
viz, navlun ücreti olarak yabancı gemilere ödenmiş
tir. Dış alım - satım hızla artarken, ulusal ticaret fi
losu geliştirilememiştir. Gemiler hurdaya çıkmakta, 
yerine yenileri konamamaktadır. 

Denizciliği ile tanınan ülkemiz, gemi alacağına ge
mi yapmalıdır, ama tersine ne yapabilmekte, ne de 
alabilmekte. Döviz yok; 70 sentle mi alacak acaba 
sayın Demire!? 

Yunanistan, Bulgaristan Romanya ve hatta Kıbrıs 
dünya klasmanına girerken ülkemizin klasman dışın
da kalması da acıdır. Yılda 7 milyar dolara varan dış 
ticaretimiz içinde, Türk deniz filosunun 1 milyar 
dolarlık navlun payı var 1975 rakamlarıyla. Dışarıya 
ödenen bu 10 - 12 milyar uranın da %40'ı Yunan 
sermayeciliğiyle ilişkili gemilere ödenmektedir. Mil
liyetçi, toplumcu faşistlere de bunu özellikle buradan 
iletiyorum.: 

1975 sonlarında 1,3 milyon deatvveightton (DWT) 
olan Türk ticaret filosu, dünya tonajının 'binde 3'ü 
dolayındadır. Plan gereği 1978'de 3 milyon dead-
we£ghttoma çıkması gerekiyor. Ancak bu dahi dünya 
tonajının binde 6'sı olabilmektedir. Oysa komşumuz 
Yunanistan, kendi bayrağıyla, dünya ticaret filosu
nun %7 tonajım taşıyabilmekte, bir de buna Yunan 
armatörlerinin denetimi altındaki yabancı bayraklı 
gemilerin %7 oranım eklersek, %14'e varmaktadır. 
Yunan filosunun dünya ticaret filosundaki durumu ve 
bu bizim 45 katımız demektir arkadaşlarım. 

Çağımızda bir gerçek şudur: Ülkeler denizleri kul
lanarak o denizlere egemen oluyorsa, dünyada da o 
ölçüde etkin olmaktadırlar. Türk deniz ticaret filosu
nun gelişmesi ekonomik yönden zorunlu olduğu gibi. 
savaş füosunun gelişimi de ulusal güvenlik yönün
den zorunludur. Bundan ötürü deniz ticaret filosuyla, 
gemi yapım sanayii arasında doğrudan bir ilişki var-
dıır. Bunu Japonya* İspanya, Brezilya, Yugoslavya, 
Polonya ortaya koymuşlardır. Türkiye'de bu ülkeler
deki yöntemleri kendi ekonomik koşulların da göz 
önüne alarak, sağlddı bir deniz gücü oluşturmak içim 
incelemeli, gerekirse kullanmalıdır. 

Türkiye'nin tarihi, stratejik durumu, ekonomik du
rumu bunu gerekli kılmaktadır. Türk deniz ticaret fi
losunun gelişmesini engelleyen birçok nedenler vardır. 
Biz bunları uzun boylu burada tartışmayacağız. Meclis 
Araştırma Komisyonu aracılığıyla yapılmasında 
yarar görmekteyiz, parti olarak. 

Tersanelerimiz tam kapasiteyle çalışırsa, yılda 
Ortalama 250 bin deatweight tonluk gemi yapım gü

cüne ulaşabilir ki, bu tempo ile 5 yıl sonra bu 1,2 mil
yon tonluk bir ek filo kapasitesi sağlar. Gerçekte so
run, tersanelerin hangi sistemle ve nasıl çalıştırıla
cağını açıklığa kavuşturmaktır. Türkiye'de bu ko
nuda doğru bir siyaset izlenirse, kısa sürede İspan
ya ve Brezilya gübi, dünyada gemi bile yapabilen ül
ke durumuna gelebiliriz. 

Acaba izlenecek doğru siyaset nedir? 
Dışa bağımlı olmayan, bilimin bildiği, denizci

likteki doğru siyaset Türkiye için kısaca şöyle özet
lenebilir: Tersaneler tam kapasiteyle çalışmalıdır. 
Her tersanede her tip gemi değil, belli tip gemi ya
pılmak ve bu konuda uzmanlaşılmalıdır. 

İkinci; kurulacak bir bilgisayar merkeziyle, ka
mu ve özel kesime gerekli plan ve teknik hizmetler 
sağlanmalıdır. 

Üçüncü olarak; sipariş verilen bir tip gemiden 
başka siparişler verilmesi çeşitli yollardan sağlanma
lı, hatta zorlanmalıdır. Çünkü bir geminin projesi bir 
kez çizildikten soma aynı geminin değişik boyların
da, değişik büyüklükteki biçimlerini yapmak daha 
ucuza malolmaktadır. 

Tersanede mühendis ile işçi arasındaki bağlantıyı 
kuracak teknisyen kadrolar yetiştirilmelidir. Deniz
cilik, Devletin güdümünde, yönetiminde ve desteğin
de olmalıdır. Gemi ithalini tümüyle durduranlayız, 
ancak bizim yapabileceğimiz gemileri ithal etmemiz 
doğru değildir, çok yanlıştır, ulusal ekonomiye yük 
olucu bir uygulamadır, tik Beş Ydhk Planda gemi it
hali durdurulmuştur. Bu, ticaret filosunun gelişimin
de birtakım sakıncalar ortaya çıkarmıştır; doğrudur 
ama, gemi yapım sanayiin temelinin atılması da bir 
bakıma bu yasa nedeninden ötürü olmuştur. En ufak 
bir gemi 10 milyon liraya mal olmaktadır. 10 mil
yar liralık navlunla 500 milyon liraya mal olan gemi
lerden 20 tane gemi yapılabilir. 

1974 yılnda Camiam Tersanesi %12, Haliç Ter
sanesi %20 kapasiteyle çalışabilmekteydi. 

Sorun; tüm gemileri elbette Türkiye'de yapmak 
değildir; ama hiç olmazsa kurulmuş kapasitemizi 
% 80 - 90 arasında kullanabilmeliyiz. Deniz ticareti 
hem döviz sağlar, hem de gemi yapım sanayii bize 
döviz kazandırır. 

Deniz ulaştırma kesimi Türkiye'de şu alanları 
kapsamaktadır : Kabotaj alanlarında yük ve yolcu 
taşunalan; ikincisi, dışalım, dışsatım, yabancı liman
lar arası ve transit yük taşımaları, dış hat yoku taşı
maları, göl ve akarsuî&rdaki yük su yoku taşımaları, 
kıyı güvenliği, gemi kurtarma ve güvenliği. Fakat, 
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Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de böy
le odak durumunda olan limanlar oluşturulmamıştır, 
geri kalan limanlar bunlara uydurulmamıştır, bunun 
için limanlarımız da çok yetersiz durumdadır. Hatta 
ihracatımızın 1/5'inl Türk bayraklı gemilerle yapabil
mekteyiz, ihracatımızın 4/5'lnl yabancı gemiler yap
maktadır. 

Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı Türk Ano
nim Şirketi, Türk denizciliğinin şilepçilik kesimini 
temsil etmektedir. Bu kesimde personel bulmakta 
güçlük çekilmektedir. 200 - 300 milyon Ura yerilerek 
alman gemilerde ücret bozukluğu nedeniyle bazan 
gemi kaptanı - buyruğunda çalışanlardan daha az ge
lir aldığından olacak - ülkemizde gemilere subay ve 
yeterli eleman bubna zorluğu çekilmektedir. Yoksul 
Türk halkının okuttuğu 250'ye yakın kaptan, güver
te ve makine mühendisi geçinmek için Panama, Li
berya, İsrail bayraklı gemilerde çalışmaktadırlar. 

31 Mart 1975'ten bu yana «MiUiyetçilıik» adı al
tında ülkemizde Hükümet edenlerin içinde bulundu
ğu duruma bakıyoruz, denizcilik alanında - öbür 
alanlarında da olduğu gibi gayri milli bir durum içeri
sindedirler; her halde ülkede denizciliği, ülkeyi kan 
denizine çevirmek olarak görmektedirler. Başardı bir 
denizcilik, güçlü bir gemi yapım sanayünden geçer. 
Ülkemizde bu gemi yapım sanayii henüz tam anla
mıyla planlanmamış ve programlanmamış değil. Bu 
konuda Ecevit Hükümetinin 1974'teki düşüncesinden 
bir adım ileri gidilmemiştir. 1974'te Ecevit Hükümeti, 
özellikle denizciliği değerlendirirken kıta sahanlığı 
üzerinde önemle durmuş ve Çandarlı Gemisini Ege' 
ye orada araştırma yapmak üzere göndermiş ama; 
ilk adımda da Ege üzerinde Türk halkının ulusal hak
kını bir bakıma Yunanistan'a göstermek istemiş. Çün
kü geminin teknik niteliğinden çok, ulusal hakkımı
zın, özellikle Yunanistan'a ve dünya kamuoyuna ta
nıtılması sözkonusuydu ve bunu da başardık; ama 
31 Mart 1975'ten bu yana milliyetçini: adı altında 
Hükümet edenler ve burada Hükümet sıralarında 
oturmayanlar Bakanlık koltuklarında oturarak, söz 
gelisni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Se-
lâhattin Kılıç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın Ege'de petrol arama hakkını bir Türk ortaklığına 
değil de, yabancı bir ortaklığa, Shell'e vermiştir. Bun
ların milliyetçiliğinin ölçüsü bu olacak her halde. 

500 yılı aşan bir gemi yapım sanayii tarihimiz ol
duğu halde, ülkemizdeki çarpık sanayileşmeden ötü
rü sağlıklı bir gemi yapım sanayii de ortaya konama
mıştır. Dünyada ise gemi yapım hacmi 1974 yılı so-
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ıııında 50 milyon dead weight/tona çıkmıştır. Her yıl 
Japonya 15 milyon tonluk gemi yapmakta, Yugos
lavya 1 milyon tonluğunu yapabilmekte; Devlet Plan
lama örgütü ise deniz ticaret filosunu, ancak 1982 
yık için 2 800 000 dead weight/ton olarak öngörüyor. 

1976 yılı başlarında ülkemizde çalışan 22 tersane 
vardır. Bunların 5'i kamu kesiminde, Denizcilik Ban
kasının yönetiminde, 10 buı dolayında nitelikli işçi 
ve teknisyen kullanmaktadır, 2*si Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı geri kalan 17'si özel kesime 
bağlı ve özel kesimdeki 17 tersanede ancak bin dola
yında çalışan vardır. 

Saygıdeğer arkadaşlarını, demlerde bilimsel ve 
ekonomik araştırmalar dünyada hızla artmaktadır. 
Biz Türkiye'de denizlerimizde araştırmayı yapmak 
zorunda olduğumuz halde; denizlerde daha gemileri
mizi tam olarak yüzdüremeyecek durumdayız. Türki
ye'de yapılan gemilerin projelerini dâhi dışarıdan al
maktayız. Az önce de bunu söylemiştim. 

Oysa biz de (şimdi değişik biçimde buna dokun
mak istiyorum) gemi projesi üretebilecek kadrolar 
vardır. Yardır ama, Gemi Mühendisleri Odası 
YMC'nin anlayışında, bir yönetim yerinde olmadığın
dan olacak her halde, yasalara göre projeleri onay
lama hakkı olduğu halde, bunun onaylamadığı 
projelere YMC'nin bakanlıklarında teşvik belgesi ve
rilmekte, hattâ uygun olmayan projeler uygulama 
alanına konmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, konuşma süreniz 
dolmaktadır; sözlerinizi toparlamanız için hatırla
tıyorum. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Evet, biliyo
rum. 

Deniz sorunları karşısında, karşılaşılan bu darbo
ğazları gidermek için, Bülent Ecevit'in buyruğu ile 
çalışan kamu kuruluşlarında deniz sorunları şöyle bir 
ayırıma bağlı tutulmuştur. 

Birincisi; uluslararası ilişkiler ve güvenlik ala
nındaki sorunlar. 

İkincisi; deniz içi ve deniz altı maden kaynakla
rına ilişkin sorunlar. 

Üçüncüsü; Türkiye'nin deniz içi canlı kaynakları 
sorunlar^ 

DördüncüsU; deniz yolu ulaştırma sorunları. 
Beşincisi; deniz sanayi sorunları. 
Altıncısı; deniz kirlenmesi sorunları. 
Bütün bunlan derinliğine araştırmak için Yüce 

Meclisin de bir Meclis Araştırması yapmasında ya
rar görmekteyiz, Süremiz dolmak üzere olduğu için, 
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bu saydığım 6 önemli deniz sorunumuza ayrıntılar 
getiremiyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum: 
Türk denizciliğinin sorunlarım daha, böyle yalın bir 
anlayışla ele alırsak bu sorunları 3 boyutlu bir du
ruma da indirgeyebiliriz: 

Birincisi; deniz ticaretiyle ilgili olan alanda fi
nansman, telekomünikasyon, liman, filo yetersizliği 
türünden sorunlar ki, temelde bir kaynak yeter
sizliği sorunlarıdır. 

Personel yetersizliği, çeşitli vergi bağışıklıkları 
türünden olan sorunlar (Ecevit Hükümetinin öngör
düğü çalışmaların ışığında hazırlanan kararın değişen 
koşullara uydurulmasıyla çözülebilir). 

Ve en önemlisi, konuşmamım büyük ağırlığını 
oluşturan gemi yapımı sorunu ve ülke ekonomisinin 
içinde bulunduğu darboğazlar. Fakat biz 1962 yı
lından sonra planlı kalkınmaya girmiş isek de, ne ya
zık ki, saygıdeğer arkadaşlarım, 1950'Ierin plansız 
kalkınma yöntemlerini görmekteyiz. Bu yöntemler 
pek sona ermemiştir. Hattâ yakın örnek olarak, önü
müzdeki Beş Yıllık Planın bir bakıma rezaleti de 
önümüzdedir. Bunu da Yüce Meclis elbette tartışa
cak ve bu suçu işleyenlere gerekli dersi verecektir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu 
denizcilik konusundaki araştırma önergesinin destek
lenmesini ve kamu görevi yapan kuruluşların dışında, 
Yüce Meclisin de bu alanda toplayacağı bilgileri, bu 
konuda inanmış hükümetlere bir malzeme olarak 
vermesinde yarar görmekteyiz. Onun için bu öner
geyi destekleyici yönde oy kullanacağız. 

Sizlere saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Siyasi parti grupları adına başka söz isteyen?.. 

Yok. önerge sahibi olarak Sayın Orhan Çaneri, bu
yurun efendim. 

Sayın Çaneri, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

9 arkadaşımla beraber vermiş olduğumuz bu Mec
lis Araştırmasının önemini belirtebilmek için, özel
likle Türkiye'nin deniz ile ilişkilerinin ortaya kon
ması gereği vardır. 

Üç . yanı denizle çevrili olan yurdumuzun, 42 
ilinin sahili vardır. Karadeniz, Marmara, Ege De
nizi ve Akdeniz ile ilişkili olarak bu derece uzun sa
hile sahip olan Türkiye'nin, deniz ve denizdik so
runlarından soyutlanması mümkün değildir. Bu ger
çek ortada iken, Türkiye Parlamentosunda bugüne 

I kadar deniz ve denizcilik konusunun enine boyuna 
I tartışılması gereği vardı. Konu, Millet Meclisi gün -

demine, Meclis Araştırma önergesiyle geldiğine gö
re, gerek parti gruplarının, gerekse sayın üyelerin 

I konunun üzerine ciddiyetle eğilmelerini bekliyorduk. 
Ancak, şu anda görüyoruz ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan başka diğer grupların bu konu ile 
ilgileri yoktur. Aynı zamanda Hükümeti burada 
göremiyoruz. 

Türkiye'nin gerek sosyal, gerek ekonomik iliş
kileri açısından bu konunun üzerine Parlamentonun 

I ciddiyetle eğilmesi lazım idi. Bunu böylece tespit 
I ettikten sonra şunları söylemek istiyorum: 
I Sayın üyeler, dünya milletleri denizlerin damla

sının, her karışının, dibinin uzantısının hesabını 
ve mücadelesini yaparken, bizlerin bu meseleye il
gisiz kalmaması gerekir. 

Bugün denizin ekonomik gücü bellidir ve güncel
dir. Denizlerde petrol üretimi yapılmaktadır, pet
rol araştırmaları denizlere doğru kaydırılmıştır; ya-

I rın petrol kavgasının denizlerde yapılacağı bir ger
çektir. 

Dünya devletlerinden çoğu denizlerde petrol üre
timini yıllar öncesi başlatmış olmasına rağmen, de
nizin içinde yaşayan Türkiye, daha araştırma safha
sına başlamamış sayılır. 1974 yılının başarılı Ecevit 
Hükümetinin bu konudaki takdire değer anlımı, 
Milliyetçi Cephe hükümetleri devrelerinde politika
ya kurban edilerek, yozlaştırılmıştır. 

I Artan dünya nüfusunun beslenme sorunu, ba-
I Iıkçılık ve deniz ürünleri üretiminin değerini günbegün 
I artırmaktadır. Yurdumuzda da nüfus hızlı artış 

göstermektedir ve beslenme sorunu vardır. Hay
vansal protein açığı da çok fazladır. Deniz ba
lıkçılığı imkânlarına sahip olmamıza rağmen, bu 
kaynaktan gereği gibi istifade edemiyoruz. Balık
çı esnafın o kadar çok derdi var ki, bu çilekeş ke
sim kendi parlamentosundan çok şeyler ümit etmekte 
ve beklemektedir. Kredileri yutan patron balıkçılar, 
aracılar, altyapı yetersizliği ve yasal noksanlıklar 
gibi sorunlar, denizle ilişkili yerleşim merkezlerin
deki insanların balıkçılık ve deniz mahsulleri üreti
mine karşı ilgilerini azaltmaktadır ve önlemektedir. 

I Deniz ve denizciliğin turizmle ilgisi, bilinen bir 
I gerçektir. Bugünün insanı dinlenmek için denize 

doğru koşmaktadır. Yurdumuzun doğal güzelliğe 
sahip sahilleri turizm kaynağıdır. Dış ve iç turiz-

I min hizmetine sahillerimizi tam olarak sokamamış 
I durumdayız bugün. Bu yönde ihmal ve noksanları-
I mız çoktur. 
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Sahil yağması ve kirliliği, turistik tesislerin işlet
meciliğinde soygun düzeninin var obnası, ulaşım 
noksanlıkları, altyapı tesislerinin kifayetsiz oluşu 
gibi faktörler, turizm bakımından denizlerimizden 
yeterli istifadeyi önlemektedir. Denizcilik ve deniz 
taşımacılığı dünya ekonomisinin en belirgin unsur
larından birisidir. Yurdumuzda ise, bu konuda ge
rekin atilimin yapılamadığı bir gerçektir. Yüce Mec
lisin bu konuya çok büyük dikkatle eğilmesini bek
liyoruz. Denizciliğimizin bu derecede düşük düzey
de yürütülmesine sebep olan engelleri iyi tespit et
mek gerekiyor. 

Deniz ticaret politikamız tam olarak belirlenme
miştir. Uluslararası alanda şartlandırılmış olan bu 
konuda yetersiz kaldığınız bir gerçektir. Ancak, ken
di kendine yeterli olmayı deniz ticaret politikamızın 
temel ilkesi olarak kabul etmiş durumdayız. Bugünün 
şartlarında bu ilkel bir düşüncedir. Dış ticaretimi
zin % 95 ile % 98'i deniz taşımacılığı sektörü yar
dımıyla gerçekleştirilirken, ulusal filomuz global bir 
oranla yüklerimizin ancak % 20 - 25'Iik bir bölümü
nü taşıyabilmektedir. Yabancı bandralar bizden as
lan paylarım yerli aracıları kanalıyla alabilmekte
dirler. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şir
keti ve armatörler, öz kuruluşlarımız olarak, kendi 
iç sorunları ve yetersizlikleri dolayısıyla bu uluslar
arası görev alanında beceriksiz durumda kalmışlar
dır. Partizan yönetimler hatalı hareket etmişler ve 
etmektedirler. Esasen bu alanda sermayemiz küçük
tür, navlun politikamız saptanmamıştır. 

Deniz ticaretinin dinamik unsuru gemidir. Sa-
tınalınacak gemilerin bizim şartlarımıza uygun özel
likleri saptanmalı ve bu alanda sermaye sömürüsü 
önlenmelidir. Filomuz güçlendirilmelidir. Tersanele
rimiz kapasite altı çalıştırılmaktadır. Meselâ % 15 
kapasite ile çalıştırılmaktadır; bu, gülünç bir rakam
dır. 

Denizciliğimizde istihdam politikası hatalıdır ve 
yanlıştır. Çok yönlü olan bu konunun iyi araştırıl
ması gerekir. Yüksek Denizcilik Okulunun sadece 
bir eğitim kurumu durumundan çıyarılarak, Türk de
nizciliğinin bir araştırma merkezi olacak şekilde fa
külte ve akademi haline getirilmesi gerekir. 

Liman işletmelerimiz çeşitli kuruluşların elinde 
dağınık ve yetersizdir. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu karşısında, denizciliğimizin sorunlarına şimdiden 
eğilmek zorundayız. AET'nin güçlü ve genç bir de

niz filosu vardır. Mevcut kabotaj tekelimiz, Tür
kiye'nin AET'ye tam üye olmsıyla sona ereceğinden, 
geçiş döneminde filomuzun organizasyon, sermaye 
büyüklüğü, teknoloji yönleri ile rekabet düzeyine 
şimdiden çıkarılması gereklidir. 

Dünya devletlerinin komşuları ve denizaşırı dev
letlerle stratejik ilişkileri bakımından, denizlerin as
keri önemi vardır. Türkiye'nin de Yunanistan'la 
arasında Ege sorunu mevcuttur. Kıta sahanlığı, ka
rasularının hudutlarının saptanması, denizlerle ilgili 
ekonomik sınır kavramları, 1974 yılının başarılı 
Ecevit Hükümeti tarafından ortaya atıldığından ve 
1974 Kıbrıs Harekâtından beri, Ege Denizi ile Ak
deniz stratejik alan haline gelmişlerdir. Bunu Par
lamento olarak iyi değerlendirmek zorundayız. 

Deniz kirlenmesi bir sağlık sorunu olduğu kadar, 
uluslararası ekonomik bir sorun haline gelmiştir. 
Denizler genellikle günbegün kirlenmektedir. Bu se
beple son 5 yıl içerisinde su ürünleri üretiminde % 
35'lik bir azalma vardır. Devlet olarak deniz kirlen
mesini önlemekte gecikiyoruz ve tedbir almıyoruz. 
Ancak Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği ve 
birkaç belediyemiz, bugün için yerel de olsa, bu ko
nuyla ilgili önlemleri gerçekleştirme çabası göster
mektedirler. 

Deniz kirlenmesine karşı yürütülen uluslararası 
girişimlere paralel bir çalışmaya yönelmemiz gereği 
vardır. Yurdumuzda deniz kirlenmesini izleyecek 
bir görevli güç henüz yoktur; bu eksikliği tamamla
mak gerekir. 

Sayın milletvekilleri; dar bir zaman çerçevesi içe
risinde arz etmeye çalıştığım, denizlerimiz ve de
nizciliğimizle ilgili sorunlar arz ettiklerimden daha 
çoktur. Ekonomik ve sosyal yapımızda etkin olan 
bu konuyu Yüce Meclisin araştırmasını, sorunları 
tespit etmesini ve gerekli yasaları çıkarmasını bek
liyoruz. Yurdumuzun deniz ve denizcilikle ilgili 
sorunlarını araştırmak amacıyla verdiğimiz önergemi
zi değerlendirecek bir araştırma komisyonu kurul
masına karar vermenizi diler, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri. 
Başka söz isteyen olmadığına göre, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi ta
rihinden başlamak üzere, 3 ay olmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
10 arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin sonlularını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Orhan Ça
neri ve 10 arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin so
runlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?. Yok. 
Hükümet geçen birleşimde de bulunmadığından, 

bir defa ertelendiği için, görüşmelere başlıyoruz. 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünyanın açlık sorunu ile karşı karşıya olduğu 

şu yıllarda insanın temel gıda maddelerin birisi olan 
yağın önemini uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. 
Yağ aynı zamanda htir sanayi hammaddesidir. İhraç 
maddeleri arasında yeri olan bir üründür. Bir tarım 
ülkesi olan yurdumuzda nüfusun % 58'i geçimini ta
rımdan sağlar. Bu kesimin önemli bir kısmı da bit
kisel yağm_kaynağı olan zeytin, ayçiçeği ve pamuk 
tarımı ile uğraşır. 27 milyon hektar kültür arazisinin 
takriben 495 bin hektarı ayçiçeği üretimine, 785 bin 
hektarı zeytinliğe ve 850 bin hektarı da pamuk (çi
ğit) üretimine tahsis edilmiştir. 

1975 yılından beri yurdumuzda bitkisel yağ üre
timinin sıkıntılı bir devreye girdiği bir gerçektir. Ay
çiçeği üretiminde yıldan yıla düşme vardır. Halen 
72 milyonun üzerinde olan zeytin ağacı sayısının im
kânlarımıza göre 120 milyona çıkarmamız gerekir
ken, dikimde artış olmamış, üstelik son yıllarda 
zeytin ağaçlarının sökülmesi tehlikesi ortaya çıkmış
tır. Çiğit, pamuk lifine bağlı tali bir ürün olduğundan 
pamuk ekimi ile ilgili olarak üretim artışı veya eksi
lişi göstermektedir. Bitkisel yağ üretiminde esas mad
de olan bu üç üründen ayrıcalıkları dolayısıyla çiğiti 
bir kenara bırakırsak, ayçiçeği ve zeytinin kendileri
ne özgü sorunları ile ilgilenmek gereği vardır. Ayçi
çeği Trakya ve Marmara bölgelerinde baş ürün ola

rak yetiştirilmektedir. Ye ayçiçeği bir nadas bitkisi
dir. Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinde kıraç ve taşlık arazilerin bitkisi olan 
zeytin ağacı ise güç ve geç yetişir. Çok uzun ömürlü 
olan bu ağacın yetiştiği ve başlıca gelir kaynağım 
sağladığı bölgelerde yerine kolayca ikame bitkisi bu
lunamaz. Her iki bitkinin verimi, iklimin müsait olup 
olmadığı yıllara göre çok değişik bir durum gösterir. 
Üstelik zeytin ağacının fizyolojik özelliğinden dolayı 
zeytin üretiminde periodisitenin oluşu ürünün bir sene 
bol, diğer sene az olmasını gerektirir. Yanlış yağ politi
kası uygulayan yönetimler devresinde gerek ayçiçe
ği, gerekse zeytincilikle uğraşan yörelerin halkı müş
kül durumlara düşmektedir. Bu iki ürünün uğraşım 
veren yurttaşlarımızın alın teri karşılığını alabilmeleri, 
o yılın geçerli yağ politikasına bağlıdır. 1975 -1976 
yıllarında yağ ithalâtı yapıldığı için ayçiçeğine veri
len taban fiyatı maliyetin altına düşmüş ve alım sı
kıntıları başgöstermiş, üretici çok zor durumlara 
düşmüştür. Zeytinde durum daha da nazik bir orta
ma girmiş, 1976 yılında verilen 18 liralık taban fi
yatı, Tariş'in tespüt ettiği 19,90 liralık maliyet fiya
tının altında kalmıştır. Ayrıca, yağ ithalâtının etkisi 
ile 1977 yılma 210 bin ton zeytinyağı stoku ile giril
miştir. Düşük kaliteli yağ ithalâtı sonucu insan sağ
lığına zarar veren margarin ve rafine yağlar çoğal
mış, öz malımız olan nefis zeytinyağı iç piyasada 
tüketilemez duruma gelmiştir. Bunun fert başına zey
tinyağı tüketimi bakımından Türkiye diğer üretici 
ülkelere nazaran 2,6 kilogram gibi çok geri durum
dadır. Yılda 70 bin ton zeytinyağ ihraç etmek zo
runda olan Türkiye'de 1975 yılında bu miktar 9 bin 
tona kadar düşmüştür. Bazı pazarlarımızı kaybetmiş 
durumdayız. Üretim bakımından dünyada 4-5 nci 
olmamıza rağmen ihracatımızda istikrar yoktur. 

Zeytin üreten yurttaşlarımız, bu üründen para ka
zanamaz duruma geldikleri gibi, asırlık zeytin ağaç
larına karşı ilgileri azalmış ve hatta bazı yerlerde 
bu ağaçlan söküp başka bir ürüne dönmeyi düşün
meye başlamışlardır. Bu memleketimiz için kötü bir 
gelişmedir. Bugünkü yağ endüstrisine ilk şekli ver
miş olan ve çağının insanına en büyük enerji ve bes
lenme gücünü sağlamış olan bu kanaatkar ağaç in
san ilgisinden uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıya
dır. Zeytincilikten başka bir şey yapamayacak durum
da olan köylerin sakinleri günbegün fakirleşmekte
dirler. 

1. Zeytin üreticisinin ve ayçiçeği üreticisinin bu
günkü ekonomik durumunu saptamak, huzurlu bir 
üretim ve pazarlama imkânı sağlamak gerekir. 
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2. Yetiştirilmesi çok güç olan ve yılların ağaç
larımdan oluşan zeytinlikleri korumak bakımından, 
zeytimciliğin kendisine özgü sorunlarım incelemek ve 
güçlüklerini giderecek tedbirleri almak gerekir. 

2. Yetiştirilmesi çok güç olan ve yılların ağaç
larından oluşan zeytinleri korumak bakımından, zey
tinciliğin kendisine özgü sorunlarını incelemek ve 
güçlüklerini giderecek tedbirleri almak gerekir. 

3. Zeytinciliğin ve ayçiçeği üretiminin geliştiril
mesi için fiyat, destekleme, kredi ve alım politikası 
saptamalıdır. 

4. Son yıllarda yapılan düşük kaliteli yağ itha
lâtı sonucu piyasada satılan yemeklik likit yağ ve mar
garinlerim kalitesi bozulmuş ve insan sağlığına zarar
lı yağlar piyasada satılmaya başlanmıştır. Yağ üre
ten bir ülke olan yurdumuzda yurttaşlarımızın ucuz 
fakat kaliteli yağ yemesini sağlayacak imkânlar araş
tırılmalıdır. İç tüketimi artıracak tedbirler saptanma
lıdır. 

5. Tariş ve yağlı tohumlar satış kooperatifleri 
gibi kuruluşların üreticiye daha faydalı hale getiril
mesini sağlayacak tedbirleri saptamak ve köy kal
kınma kooperatifleri gibi kuruluşların da yağh to
hum ve yağ üreticilerine faydalı olabilecekleri biçim
de desteklenmelerine ve örgütlenmelerine imkân sağ
layacak koşullar oluşturulmalıdır. 

Bu amaçlarla Anayasamızın 88 nci İçtüzüğümü
zün 102 nci maddesine göre Meclis Araştırması açıl
masına müsaadelerinizi arz ederiz. 

Çanakkale 
Osman Orhan Çaneri 

Kars 
Doğan Araslı 

Kırklareli 
Gündüz Onat 

İstanbul 
Çağlayan Ege 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Antalya 
Hasan Ünal 

Malatya 
Ali Kırca 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

BAŞKAN — Önerge üzerinde; Hükümet?.. Yok. 
Siyasi parti grupları adına, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına Hasan Ali Dağlı. 
Buyurun Sayın Dağlı. 
Sayın Dağlı konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA HASAN ALİ DAĞLI 

(Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 

Bitkisel yağ üreticilerinin sorunları üzerinde gru-
pum adına konuşmak istiyorum. 

11 Aralık 1977 seçimlerinde kırsal alanlarda ba
san gösterdiklerini söyleyenler, kırsal alanlarda yaşa
yan milyonların sorunlarını burada dinlemeleri gere
kirken, ne yazık ki, ne Hükümeti, ne de Meclis grup
larını burada görmüyoruz. 

Ülkemizde halkımızın büyük kesimi, % 58'i top
rakla uğraşır. Zeytincilik, ayçiçeği, pamukyağından 
yapılan yağlar, ülkemizde halkımızın başlıca beslen
me gıdalarıdır. 

Zeytin, ülkemizin Ege ve Akdeniz sahil şeridin
de, sabite 100 kilometre uzaklıktaki yörede yetişen 
bir bitkidir. Zeytin, aynı zamanda fakir toprakların 
zengin bitkisidir. Tarihin ilkçağlarından bugüne ka
dar insanoğlunun yaşamında ve beslenmesinde etken 
olmuştur; bu yüzden bütün kutsal kitaplara geçmiş
tir. Zeytin dalı, barış güvercininin ağzında barış sem
bolü olmuştur. 

Zeytin; Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, 
Muğla, Antalya, Hatay illerimizde kırsal alanlardaki 
köylülerimizin geçim kaynağıdır. 

Bugün ülkemizde 785 000 dekar zeytinlik vardır 
ve 72 milyon zeytin ağacı vardır. Yurdumuzun zeytin 
kapasitesi ise, 120 milyon ağaçtır; fakat maalesef bu 
kapasitesine henüz ulaşmış değildir. 

Bugün dünyadaki başlıca sorun, beslenme sorunu
dur. Artan dünya nüfusunun beslenmesi sorunu, eko
nomistleri ve yöneticileri düşündürmektedir. 

Ülkemizde zeytin ağacı sayısı uzun yıllardan beri 
artmamıştır. Bunun sebebi, eskiden Rum azınlıklarla 
bir arada oturan toplumumuza bazı kötü saplantılar 
benimsetilmiştir. Bu yüzden halk arasında bir söz var
dır. «Bağ babadan, zeytin dededen». Bunun anlamı 
şu olmuştur : Türk - Müslümanlar, bağ ve zeytin ye
tiştirmesinler, Rumların bağ, bahçe ve zeytinliklerin
de ucuz fiyatla çalışsınlar. 

Bu zihniyet, uzun yıllar yeni zeytin ağacı yetişti
rilmesine engel olmuştur. Son zamanlarda bilinçlenen 
halkımız zeytin yetiştirmeye önem vermiş; şimdi dün
yada yeni sistem, gövdesiz ağaç ve bir dekar yere 40 
ağaç olmak üzere uygulama saptanmış. Delice usu-
luyla, uzun vadede zeytin yetiştirme yerine* doğrudan 
doğruya aşılı fidan dikme yoluna gidilmekte ve iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Fakat son zamanlarda hükü
metlerin zeytin üreticilerinin sorunlarına sırt çevirme
si; zeytinciliğimizin, zeytincilerimizin yeni zeytin ye
tiştirmesine, mevcutlarına en iyi şekilde bakıp verimi 
artırmasına, isteklerini kırmaktadır. 
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Zeytinyağı insanların beslenmesi kadar, insan sağ
lığı için de yararlı bir besindir. Zeytinyağıyla besle
nen toplumlarda kalp hastalıkları az görüldüğü gibi, 
damar hastalıklarına da hemen hemen rastlanılma-
maktadır. Zeytinyağı olarak yenildiği gibi zeytin ay
rıca salamur, yeşil turşu, ançuezli olmak üzere çeşitli 
şekillerde yenilebilir. Zeytin ülkemizde halkımızın 
bir kısmının geçimini sağladığı gibi, ülkemizin gelir 
ve döviz kaynaklarından da biridir. Her yıl aşağıdaki 
ülkelere zeytinyağı ihraç ederiz. 

Soya yağı insan sağlığına zararlıdır. Osman Nuri 
Koçtürk'ün bir makalesinde belirttiğine göre, Ameri
ka'da ilk soya yağı çıktığı zaman halk sağlığı üzerin
de zararları görüldüğünden yasaklanmış ve az gelrş-
mfş ülkelere ihracı düşünülmüştür. Bu arada diğer az 
gelişmiş ülkeler gibi, yurdumuza soya fasulyesi yağı 
ihracı da zeytinciliğimizin ve bitkisel yağ yetiştiren 
üreticilerimizin geleceğini etkilemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1974 yılında dolar ola
rak, 14 777 538 dolar ülkemize zeytinyağı ihracatın
dan para girmiştir. Zeytinyağı ihraç ettiğimiz 23 ülke 
vardır : 

Afganistan, Batı Almanya, Avusturya, Anıerika 
Birleşik Devletleri ki, 1974 yılında en büyük alıcı iken, 
1975 ve 1976 yıllarında ülkemizden zeytinyağı ihracı
nı kesmiştir. 1974 yılında miktar olarak 4 834 543 
(kilogramı yağ ithal etmiş kendi memleketine, buna kar
şılık da 5 437 415 dolar para ödemiştir. Amerika Bir
leşik Devletlerinden sonra Bulgaristan, Danimarka, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İsveç, İsviçre, İtal
ya, Kanada, Kuveyt, Iibya, Lübnan, Mısır Arap Cum
huriyeti, Pakistan, Romanya, Suriye, Suudi Arabis
tan, Ürdün... Görüyorsunuz ki zeytinyağı pazarlan-
mız çok gen!iş ve yaygındır. Batı dünyasında olduğu 
giîbli Ortadoğu ülkeleri ve Güneydoğu Asya ülkeleri de 
bizim zeytinyağlaromıza müfteri olmaktadırlar. Bu 
müşteıliferimlizin devamlılığını sağlamak da tutarlı 
hükliimetlerin görevidir. Nitekim şu talbîoda bazı ül
kelere baktığımız zaman, bizden zeytinyağı ithal eden 
'bazı ülkeler sonradan bu ithalatlarını kesmişler. Bu
nun sebebi ise, Yunanistan'la komşu olduğumuz içlin, 
Yunanlılar bizİımle her yönde olduğu gibi, zeytinyağı 
üreiıic&ü olan bu ülke, bizim zeytinyağJanmızı dünya 
pazarlarında saibote etmektedir. Nitekim bundan yıl
lar önce bir Gomel firması, İtalya'ya sevkettiğimiiz 
zeytinyağlarının İçerisine motor yağı katmak suretiy
le dünya piyasalarında Türk zeytinyağının adını ve 
onun kalite^inll düşürmüştür. Bunun suçluları kesin 
olarak 'bugüne kadar maalesef ülkemizde ortaya çıka
rılamamıştır. 

ZeylunciL'ğlmiizin gelişmesi için alınacak önlemler: 
Zeytin ağacının yapısı gereği, ağaç bir yıl d'inlenlir, 

yani mahsul vermez veya yetersiz mahsul verir; mah
sul az olduğu yıl, 'bütün ürünlerde olduğu gibi zeytin 
fiyatları üreticiyi memnun ed'ici 'bir seviyeye yükselir. 
Mahsulün 'bol olduğu yıllarda fiyatlar tüccarın insa
fına terkedülir. Nitekim geçen yıl fiyatlar zeytin üre
ticilerinin toplama ücretlerini karşılamadığı İçin zey
tinlerini dalında bırakmak zorunda kalmışlardır. 

Geçen yıl sermaye saMpferi üreticilerin elinden sa
lamura olarak 5 liraya aldıkları zeytinleri bir yıl bek-
leilflükten sonra Ankara* Istanibul, İzmir gibi büyük 
kentlerin gecekondu 'bölgelerindeki yoksul insanlara 
35 - 40 lira gibi yüksek fiyatlarla yedirmektedirler. 

Zeytinlerin bakımı ve 'budanması dededen kalma 
geleneksel usullerle yapılmaktadır. Tanım Bakanlığı 
çağın gereklerine uygun bilgileri üreticilerimize ver-
memekıtedıir. Bunun için gerekli girişimler yapılması 
şarttır. 

Dünya piyasalarında zeytinyağı pazarlarımızı ka
patmak için aramızda siyasal çelişkimiz olan komşu
muz Yunanistan her türlü tertiplerin içline girmekte
dir. İtalya'ya giden yağların içerisine motor yağı ka
rıştırılmış olmasını arz etmiştim. Birçok pazarlımızın 
kapanması bunun açık örnepdir. Bu yüzden Ticaret 
Bdkanhğı ihraç edilen yağların iyi kontrol edilmes'inli 
yeğkmelidıir. 

Zeytin üreticİlerinlin kredi sorunları çok önemlidir. 
Zeytin uzun yadedıe yetişen bir ağaçtır. Altıncı yılda 
masrafını ancak korur hale gelir. Altı yıl devamlı 
masraf isteyen bir ıbÜtki. Yoksul köylüler bu yüzden 
ağaç yetiştirme olanağını bulamazlar. Zeytin ağacı 15 
yıl sonunda rantabl verime geçebilir. Bu süreç içeri
sinde zeytin yetiştiricilere gerekli krediler sağlanamaz 
dığı için zeytin ağaçlarının sayısında İstenilen artma 
olmamaktadır. 

Zeytin üretici kooperatiflerinin ürettikleri zey'üin 
ve zeytinyağı gibi fakir halkın başlıca gıda maddesi 
olan yiyeceklerin dağıtımında doğrudan doğruya lü-
keîıicüye intikaîi için belediye ve vakıflara ait satış 
yerlerinin kendilerine verilmesi, Devletin, zeytin üre-
tioisini koruması 'bakımından, aynı zamanda da da
ha çok zeytin tüketen büyük kentlerdeki yoksul hal
kımızın da sağlıklı beslenmesine yardımcı olması ba
kımından çok önemlüdlir. 

Kıt ulusal kaynaktammıza da 'büyük katkısı olan, 
1974 yılında 14 777 538 dolar dış ülkelere yaptığımız 
5hraç ile, bu kadar döviz getiren zeytinciliğimizin ge-
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leceği İçin gerekli önlemlerin Yüce Meclisimnlialin ara
cılığı ile alınacağına içtenlikle inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ayçiçeği, yine kırsa] alan
larda yoksul köylülerin ürettikleri bir üründür; ama 
Türkiye'de sömürülen ve soyullaıı tek kitle köylülerdir. 
O bakımdan, köylülerin ürünleri bol olduğu yıllarda 
düşük taban fiyatlarıyla onların malları yok pahasına 
elerinden alınır; malın az olduğu dönemlerde de, ve
rgilen fiyalflar mahn aklığından yei ter sizdir. Köylünün 
değişmeyen kaderi, bütün ürünleri üreten köylüler 
gibi ayçiçeğini üreten köylülerin de değişmeyen ka-
deri yoksulluktur. Köylülerimiz, çoluk çocuğunu sağ-
h'klı besleme, okutma olanağını hiçbir zaman bula
maz. 

O bakımdan, ayçiçeği üretimi her yıl düşmekte, 
'bu düştüğü sürece de insan sağlığına zararlı olan, so-
yayağımn dış ülkelerden ithali artmaktadır. Bu üse, 
lıaSkımızın sağlığı bakımından da zararlıdır. Bütün bu 
s»nııılara çöziüim getirilmesi için Yüce Meclisin ge
rekli önlemleri alacağına, içtüzüğün 102 nci madde
si gereğince Meclis Araştırması açacağına içtenlikle 
inanıyor, hepinüzi saygılarla selamlıyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Battal. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Anayasamızın 88 nci maddesi ve Millet Meclisi 
İçtüzüğümüzün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince 
değerli arkadaşımız bitkisel yağ üreticisinin sorunları
nı tespit etmek amacıyla bir Meclis Araştırması açıl
ması hususunda önerge vermişlerdir. Kendilerine, 
böyle, Türkiye'nin son derece hayati bir meselesi, 
ekonomisi ile, yaşayışı ile hatta sofrası ile alakalı bir 
mevzuda araştırma önergesi vermiş olmalarından do
layı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Peşinen ifade ede
yim, grup olarak bu araştırma önergesine verilişi ile 
de, neticesinin araştırılması bakımından da müspet 
bakış içindeyiz. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, benden evvel gö^ 
rüşen sözcü arkadaşım bu bitkisel yağ meselesini zey
tinyağı, ayçiçek yağı ve pamuk yağı olarak tespit et
ti. Burada bitkisel yağ olarak haşhaş yağı mevzuu 
üzerinde de durmak lazımdır. Araştırma önergesinde 
arkadaşlarımız şüphesiz onu da arz etmişlerdir. Bu 
hususta kendilerinin işaretlerine rastalayamdık, haş
haş yağı mevzuu da son derece önemlidir. Kalitesi 

bakımından, belli bîr bölgenin yağ ihtiyacını karşın 
laması bakımından önem taşır. Arkadaşlarıma bu 
manada da bir ufuk vermek bakımından bu hususa 
işaret etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yağ açığı 
vardır. Belli devrelerde rekolte fazla olur; bu rekolte 
fazlasından dolayı o devrede zeytinyağlınız fazladır 
denir, ama diğer yıla geçen stoklarımız son derece az
dır. Bu bakımdan, Türkiye'nin belli bir periyodik dev
rede yağ ihtiyacını tespit edip, buna göre planlama 
yapmak, buna göre çalışma yapmak lazımdır. 

Bizim kanatirniz odur ki, ciddi bir yağ açığı var
dır ve Türkiye'de, arkadaşlarımızın da kısmen ifa
de ettikleri gibi, bitkisel yağlara yönelme de maa
lesef istenen ölçüde değildir. Sağlığa en faydalı yağ 
bitkisel yağ olduğu halde nedense margarin yağlara, 
birtakım diğer yağlara yönelme fazladır, onlar kulla
nılmaktadır. Oysa ki Türkiye'mizde hakikaten geliş
miş bir tarım vardır, yağ bitkilerinde, zeytinde, ayçiçe
ğinde, pamukta, haşhaşta. Bunların yağım kullanma 
alışkanlığı daha fazla artırılmalıdır, sofradan bunlar 
yer almalıdır. 

Soya yağı mevzuunda, keza; son derece ciddi bir 
soya politikası takip edilmelidir. Soya o kadar çok 
yerde kullanılan bir bitkidir ki, sanayide dahî soya» 
mn artıkları, soya yağı kullanılır, sıhhate faydalıdır, 
«Ömür ömür katan yağ» diye soya yağını Batılılar ta
rif ederler. Türkiye'de bu soya politikası nedense yıl
lar yılı söylendiği halde takip edlmemiştir, ele alın
mamıştır^ 

Muhterem arkadaşlarım, yağ politikasında Türki
ye, bitkisel yağ kullanma bakımından, fert başına 3 
kilogram yağ kullanan bir ülke olarak çok geri du
rumdadır ve samimi olarak bir hususu daha ifade et
meye mecburuz; Türkiye bugün yağ ihraç edebilir mi 
sorusuna, bitkisel yağları tazammun eden bir ifade 
ile Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacı gözönüne alınırsa, 
biz bugün ihraç edecek durumda değiliz; iç tüketime 
yetişecek ölçüde ancak istihsalimiz vardır diyebiliriz. 
Ama iç tüketimi bu manada eğitmemişiz, gerekli bil
giyi vermemişiz ve elimizde son derece faydalı bu yağ-* 
lan kullanma alışkanlığım temin etmemişiz, ihraç 
edeceğiz. Bu son derece yanlış bir durumdur. 

Haşhaş konusunda, muhterem arkadaşlarım, dün
yanın birtakım endişeleri vardı, Devletimiz birinci koa
lisyon zamanında hem bu endişeleri ciddi olarak izale 
etmiş, hem de- milli bir haşhaş politikası temin edebil
miştir. 

Milli Selamet Partisi olarak, haşhaş ekim sahala
rının artırılmasını istiyoruz. Malatya'ya ve bölgeleri-
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ne, ayrıca Konya merkezlinde haşhaş ekilmesi tarafta
rıyız. Haşhaş konusundaki endişeleri, Türkiye olarak, 
dünyanın endişelerini yalanlamış bulunuyoruz ve bu 
konuda ciddi bir Devlet olduğumuzu, haşhaş politika
sında çok yönlü ortaya koyduk ve bu haşhaştan eMe 
edilen afyonun zehir olarak kullanılmadığı, Türkiye'
den giden afyonun diğer ülkelerde zehir olarak kulla
nılmadığı ve ilaç endüstrisinde kullanıldığı hususunu 
da artık en ücra dünya köşesindeki yabancılar dahi 
'bilmektedir. Böyle olunca, haşhaş konusunda ekim sa
halarını artırmakta tereddüt etmemek lazımdır. Onun 
için haşhaş ekim sahaları artırılmalıdır. Yağ açığı ve
silesiyle founu da söylüyorum ve haşhaş yağı da son 
derece sağlığa faydalı bir yağdır, lezzetli bir yağdır. 

1973 yılı sonrası, 1974 yılında temeli atılan Bol
vadin Alkoloit Fabrikası önümüzdeki yıl içinde hizme
te açılacaktır. Üç yıllık bir çalışmadan sonra böyle 
bir fabrikanın - hatta, laf aramızda, hayal falan de
dikleri fabrikanın - üç yıllık bir hazırlıktan sonra açı
lışı son derece memnuniyet verici bîr durumdur. «Haş
haş ekim sahaları artırıldığında bu haşhaş kozasını iş
lemek suretiyle, afyon tüketimine Türkiye sebep olur» 
şeklindeki görüşler de ortadan kalkmış olacaktır ve 
haşhaş tohumundan elde edilen haşhaş yağı da böy
lelikle daha rahat, daha geniş kullanma olanakları 
bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım pamukyağı da yine son 
derece Sağlığa faydalı, lezzetli bir yağ olduğu halde, 
nedense kitleler bu yağı kullanmamaktadırlar. Ar
tık 20 ncı yüzyılın hastalıkları arasında damar sert
liği, kalp hastalan, birtakım yetmezlikler sözkönusu-
dur. Bu gıda rejimindeki yanlışlıktan dolayı bu has
talıkların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Yine yağla
rın sağhk konusunda adeta bir kontrol vazifesi de 
gördüğü sözkonusu olursa muhterem arkadaşlarım, 
bitkisel yağ konusu mevzuunda ciddi bir eğitim ve 
kültür politikası da takip etmeye mecburuz. 

Türkiye eğer gerekli tedbirleri alırsa, ihraç, im
kanına Sahiptir. Çünkü, Almanya'nın üç misli büyük
lükte bir vatan parçası Var, yedi iklim, dört mevsi
me sahip bir ülkemiz var; bundan dolayı iyi bir ta
rım politikası ile dünyanın açlıkla karşı karşıya ol
duğu, tarımın, birtakım bitkilerden elde edilen ürün
lerin büyük bir kazanç olduğunun anlaşıldığı bu dev
rede, biz bu mevzuuda millet olarak ciddi tedbirler 
aldığımız takdirde ihraç imkanımız son derece fazla
dır. Bu tedbirlerin alınması lazımdır. İhracat mevzun
da yüreklerimizde bir yara olan, yağa makine yağı 
karıştırılması, yağ skandali Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun sıkıntıları ve ayrıca Uyuşmazlık 
Mahkemeleri Kanununun geçmemiş olmasından do
layı yağ skandakna sebep olan, hakimin bu me
selede ciddi çalışmalarına rağmen, o yağ skandalini 
cezalandırmak isteyen hakimin gayretlerine rağmen, 
(o gayretleri şükranla karşılıyorum) Uyuşmazlık Mah
kemesi Kanunu çıkmadığından dolayı bu makine ya
ğı karıştıranlar ceza almamışlardır ve bunlar milli eko
nomiye büyük zarar vermişlerdir, milletimizin şerefi
ne halel getirmişlerdir. Yağ konusunda ihracatımızda 
bu darboğaza girmemizle, dış piyasalarda itimat un
surunu da tahrip etmişlerdir. Onun için bu mevzuda 
hukuki tedbirlerin de alınması lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarını, zeytinciliğin, ayçiçeği üre
timinin, pamukyağımn ve haşhaş üretiminin fiyat ba
kımından, destekleme fiyat politikası bakımından, kre
di ve alım politikası bakımından alınacak kararların 
tespit edUmesi için araştırma önergesine «evet» diyo
ruz, 

Yine bu zeytinyağı üreticisine, zeytincilere, ayçi-
çek üreticisine, haşhaş ekicisine faizsiz kredi veril
mesine de taraftarız. Faizsiz kredi ile bunlar daha 
güçlü hale geleceklerdir. 

Diğer hususlarda yukarıda arz ettiğim meseleler 
de son derece ehemmiyet arz etmektedir. Bütün bu 
düşüncelerle Meclis Araştırma önergesine müspet oy 
kullanacağımızı ve araştırmanın son derece faydalı ol
duğunu arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Battal. 
Başka söz isteyen?... 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun Sa
yın Çaneri. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Çaneri. 
OSMAN ÇANERİ (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Şu anda görüştüğümüz önerge Türk halkını mut

faktan toprağa kadar yakından ilgilendiren bir konuyu 
İhtiva etmektedir. Böyle mühim bir meseleyi görüşür
ken şunu özellikle tespit etmek istiyorum ki, bugünün 
hükümetini oluşturan partilerden birisi hariç - Milli 
Selâmet Partisi hariç - diğer partiler böyle güncel ve 
yurttaşımızı yakından ilgilendiren bir konuya ilgi gös
termemişlerdir. Hükümetin bu konu hiç ilgisini çekme
miştir. Bu esef verici bir durumdur. 

Sayın MSP Grup sözcüsü önergemizin bir eksikli
ğini belirttiler. Kendilerine hak veriyorum. Yalnız 
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biz bu önergemlizi hazırlarken haşhaş konusunu çok 
mühim bir konu olarak gördüğümüz için bitkisel yağ 
sorunu içerisinde mütalaasından siy ad e, ayrı bir araş
tırma önergesine konu olma niteliğinden dolayı öner
gemizin dışında bırakmıştık. Esasen, haşhaş fakir hal
kın beslenme bitkisi olduğu gibi, Türkiye'nin dış po
litikasının haysiyet bitkisidir. Bunun ayrı bir önerge 
şeklinde Meclise sunulmasında fayda mülahaza ettiği
mizi arz ederiz. 

Arkadaşlar, önergeye konu olan yağ meselesi ev
vela fakir halkı, daha doğrusu toplumu mutfakta il
gilendirmektedir. Yağsız beslenmenin mümkün olma
dığı bir gerçektir ve bu beslenmenin ana maddele
rinden birisi olan yağın vatandaşa hem ucuz, hem ka
liteli olarak yedirilmesi de gereklidir. Böyle bir sorun 
ortada dururken, bu yağın ana maddesi olan bitkileri 
üreten üreticinin sorunları ile, mutfakta bu yağı kul
lanan tüketicinin sorunları birbiri içerisinde bir ip yu
mağı gibi grift hal almıştır. Bu özelliğinden dolayı ko
nunun çok iyi incelenmesi gereği vardır. 

Arkadaşlar, yağ, insan bünyesine girmesi lazım ge
len bir besindir. Normal olarak bir insanın 70 gram 
yağı alması gereği var iken, bugün Türk toplumunda 
bu mîktar 30 gram kadardır. Bu, Türkiye'deki bes
lenme noksanlığının bir aynasıdır, bir gerçeğidir. Böy
le bir eksikliğin yanında, bugünün Hükümetinin ve 
daha önceki Demlirel hükümetlerimin yanlış yağ poli
tikası izlemesi sonucu, piyasada sıhhi olmayan da
mar sertliklerine ve mide bozukluklarına sebep olan 
yağlar satılmaktadır. îşte gerek beslenme noksanlığı
nın telafisi bakımından, gerekse alınan yağın uzviyet
te meydana getirdiği noksanlıklar ve hastalıklar ba
kımından; bir hükümet eğer halkçıyım diyebiliyor ise, 
bir hükümet topluma doğru yönelik bir girişimde ise, 
yağ politikası üzerine genellikle çok iyi eğilmesi ge
rekli'. 

Arkadaşlar, Türkiye'de yanlış bir yağ politikası 
izlenmiştir. Yanlış yağ politikası izlenmesinin sebebi, 
halktan ziyade bu ticaretle uğraşan büyük tüccarların 
korunmasıdır. Soya yağı ithal edilmiştir Türkiye'ye* 
depolanmıştır, 8 liradan ithal edilmiştir. Bir noktada 
margarin 16 liraya yedirebilmek düşüncesiyle bu ya
pılmıştır. Belki politik açıdan iyi bir görüştür; ucuz 
yağ yedirmek, doğrudur; ama bu soya yağı ithalatı, 
Türkiye'nin yağ politikasının bir derdi olmuştur. Ev
vela bu düşük kaliteli, biliyorsunuz Amerika'nın en 
mühim beslenme ürünlerinden birisidir soya fasulye
si. Bu aynı zamanda endüstri bitkisidir, bunun ar
tıklarının Türkiye'ye ithal edilerek bundan margarin 

yapılması bir noktada Türkiye piyasasında bulunan 
margarinin insan sağlığı açısından çok kötü durum
da bulunmasına sebep olmuştur. 

Bu ucuz yağ 'ithalatı aynı zamanda bu ithalatı ya
pan büyük tüccarların büyük paralar vurmasına kar
şılık ne olmuş? Zeytinyağlınız, ayçiçeği yağımız, haş
haş yağımız piyasasını kaybetmiştir. Düşük değerde 
alım yapılmıştır. Bu zeytinciyi etkilemiştir, ayçiçeği 
üreticisini etkilemiştir, haşhaş üreticisini etklemiştir. 
Bir noktada ikinci ürün olmasına rağmen çiğit pa
muk üreticisini etkilemiştir. 

Ben bu önergemizde bir konuya gelmek istediği
mizi belirtmek istiyorum. Ayçiçeği bir noktada bir na
das bitkisidir, yerine hemen bir ikame bitkisi bulmak 
imkanı vardır, fakat bölgesel olarak mesela Trakya 
için de bir hayati bitkidir. Zeytin çok geç yetişen 
bir ağaçtır. Yerine hemen başka bir bitkiyi bulup ek
mek, oradaki üreticiye başka bir kazanç kaynağı te
min etmek mümkün değildir kısa zamanda. Çiğit ise 
pamuktur, onun ikinci maddesidir. 

Arkadaşlarım, o bakımdan zeytinyağı ve ayçiçeği 
yağma daha fazla ağırlık verdik önergemizde. Zey
tinyağına 1976 yılında 18 lira taban fiyatı verildi. Hal
buki, TARİŞIn incelemelerine göre; maliyet fiyatı 
19.90 TL. idi. Geçen sene MC Hükümeti zeytin üre
ticisini, daha başlangıçta, ağacın dibinde 190 kuruş 
zarara mahkum etmiştir. 

Arkadaşlar, alım geç yapılmıştır. Geçen sene zey
tinyağı üreticisi sıkıntı çekmiştir. Bu sene ne olmuş
tur? Bu sene esas zeytini, zeytinyağını üreten küçük 
üreticinin elinde hiç zeytinyağı kalmamış, tüccar de-
polamış, zeytin ağacının bünyesindeki Periodisite de
diğimiz; bazı yıl verim vermemek, bazı yıl verimli ağaç 
olması hasebiyle, geçen sene 300 çuval zeytin alan 
bir üretici bu sene 15 çuval zeytin alabilmiştir, ama 
bakıyoruz, MC Hükümeti zeytinyağına 32.75 TL.'den 
36 TL.'na kadar fiyat vermiştir. Elinde zeytinyağı de-
polamış olanlara - ki 18 TL.Man, 20 TL.'dan zeytin-
yağını alıp da depolamış olanlara - büyük kazanç sağ
lamıştır. 

Böyle yağ politikası olmaz. Böyle yağ politikası 
olursa, zeytincinin teminatı kalmaz. Zeytincinin temi
natı kalmazsa, bu ağaçla zeytinci niye uğraşsın? 

Arkadaşlar esas tehlike buradadır. Zeytin ağacı 
8-10 senede mahsule geçen bir ağaçtır. Dededen kal
ma bir ağaçtır, kıraç yerde yetişen bir ağaçtır. Zeytin 
ağacı asırların ağacı olarak bazı yerleşim merkezleri 
doğurmuştur, oluşturmuştur. 
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cermemiz, yapmamız lazım. Ayçiçeği gibi bitkisel yağ 
üretiminin anatemel maddelerinden birisi olan ba bit
kiyi de kurtarmak gereği vardır, 

Şimdi, zeytin ağacının bu derece teminatsız bir hal
de kalması bu yerleşim merkezlerinde oturan üretici 
insanların sonunu karanlık hale getirmektedir. Ne ya
pacak zeytin üreten üretici? Zeytini, yağı para etmi
yor; ağacı bırakmak zorunda. Ağacı bırakırsa yerine 
ne vereceğiz? Ne yetiştirecek? İşte Türkiye'de bu tes
pit edilmemiştir. Türkiye'de henüz bu noktaya gelin-
memiştir. Zeytin ağacının teminatı yoktur; zeytin üre
ticisinin teminatı yoktur dolayısıyla. Bunu iyi düşün
memiz lazım. İstikrarlı bir yağ politikası izleyerek yıl
ların ağacını, insan emeğini bünyesinde yıllarca birik
tirmiş olan bu ağacı kurtarmamız lazım. 

Ben, seçim bölgemde bu derdi tespit etmiş olan ar
kadaşlarınızdan birisiyim. Geçen sene fiyat vermiyor
sunuz, iyi fiyat vermiyorsunuz bu sene de üretim yok. 
Geçen sene zeytin üreticisi para kazanama
mış̂  bu Sene de üretim olmadığı için para ka
zanamıyor. Ne yiyecek bu arkadaş? Zeytinin altına 
bir bitki ekme imkanı yok. İşte arkadaşlar bu öner
genin bu sonuca doğru yöneltilmesi taraftarıyım. Eğer 
araştırma komisyonumuz kurulursa, lütfederseniz; ko
misyonun bu yönde iyi tetkikler yapmasını arzu edi
yoruz önerge sahipleri olarak. 

Arkadaşlar zeytin için böyle bir tehlike var, ayçi
çeği için de böyle bir tehlike var. Ayçiçeği yıllardır 
Türkiye bitkisel yağ açığım kapatmak için kullanıl
mış, çabuk yetiştirilebilen bir bitkidir. Dikkat ederse
niz Trakya bölgesi bugün, bu bitki kazançlı olduğu 
için buna doğru dönüşmüş ve bu bitkiyi baş bitki ola
rak tarlasına ekmektedir* 

Yanlış yağ politikası buğdaydan daha az kazanç 
getiren ayçiçeği taban fiyat politikası, ayçiçeği ekicisi
ni düşünür vaziyete getirmiştir. Ayçiçeği ekicisi, böyle 
yanlış yağ politikası sonucu, tarlasından emeğini ala
maz iken, gayet tabii bu bitkiyi de ekmeme temayülü 
içerisine girmiştir. 

Eftmde şöyle bazı rakamlar var : 
1974 yılında Ecevit Hükümetinin vermiş olduğu 

yüksek taiban fiyatı sonucu ayçiçeği üretiminde bir 
yükselme tespit edilmiştir. 470 bin ton civarında ekim 
yapılmıştır. 1976 yılında taban fiyatına çok düşük, 
küçük bir far'k verilmesi dolayısıyla hemen 350 bin 
tona düşmüştür. Dikkat ederseniz ne kadar hassas bir 
ekim konusu var ayçiçeğinde. Çünkü nadas bitkisidir, 
derhal yerine bir ikame bitkisi bulunabiliyor. Trakya 
buna alışmış, AnadOlunun bazı kesimleri buna alış
mış bu bitkiyi ekmeye. Bunda düşük taban fiyatı po
litikasıyla üreticiyi mahkum etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Sübvanse mi edeceğiz, ne yapacağız bunu be-

BAŞKAN — Sayın Çaneıi; vaktiniz dobnak üze
redir, hatırlatırım. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu konu cidden çok komp
like, çok yönlü bir konudur. Araştırılmasında, sorun
ların tespit edilmesinde ve Yüce Meclisin huzurunda 
müzakere edilmesinde Türkiye ekonomisi, Türk top
lumu açısından büyük faydalar vardır. Eğer lütfeder 
bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasını ka
bul ederseniz, tekrar Mecliste bu konuyu enine boyu
na tartışma imkanını bulacağız. Bu gayet tabii kî 
Türk ekonomisi için faydalı bir atilim olacaktır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çanerû 
Meclis Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşme 

tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye

den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10 
arkadaşının, Gökçeada ve Bozcaada İlçelerimizin so
runlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Orhan Ça
neri ve 10 arkadaşının Gökçeada ve Bozcaada İlçele
rimizin sorunlarım saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi... 

Hükümet?... Yok. 
Hükümet, geçen birleşimde de bulunmadığından 

bir defa ertelendiği için, görüşmelere başlıyoruz. 
önergeyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk ulusunun bugünkü dış politikasını ulusal gü

venlik açısından en fazla etkileyen unsurlardan birisi 
de Ege sorunudur. Son zamanlarda dış politikadaki 
önemli gelişmeler; Kıta Sahanlığı, Kara Suları Hudu
dunun saptanması Ege Denizi ile ilgili ekonomik sımr 
gibi kavramları mühim birer sorun olarak ortaya çı
karmıştır. Ege Denizi, Türk Ulusu için dış politikada 
en mühim konulardan birisidir. Her geçen gün öne
mi bir kat daha artan Eğedeki menfaatlerimizi birer 
hedef kabul ederek ve hiç birisini küçümsemeden et
kin tedbirleri almamız gereği vardır. Bu genel çerçe
ve içerisinde Ege Denizindeki iki adamızın sorunları
na da çözüm getirmek zorundayız. Bu iki adadan bi
risi Gökçeada, diğeri de Bozcaadadır. Her ikiside Ça
nakkale iline bağlı birer ilçedir. Çanakkale boğazının 
Eğeye açıldığı yerin Kuzey ve Güneyinde yer alan bu 
iki ada, 1923 Lozan Antlaşması ile tekrar Anavatana 
kavuşmuştuk'. 

Gökçeadanın yüz ölçümü 289 Km. karedir, yedi 
yerleşme alanı vardır. Bozcaadanm yüz ölçümü ise, 
40 Km. karedir ve bir yerleşme alanı vardır. 1975 nü
fus sayımına göre, Gökçeadanın nüfusu 6 049, Boz
caadanm ise 1854 dür. Her iki adanın bugünkü du
rumları ele alınıp süratle daha iyi bir hale getirilmesi 
gereği; Ege sorununun önem kazanmasından beri bir 
kat daha artmıştır. Hal böyle iken, adaların kendile
rine özgü sorunları şimdiye kadar gerçekçi bir görüş
le ele alınmamıştır. 

1. Ulaşım, haberleşme ve elektrik sorunları çö
zülememiştir. 

2. İskân politikası yetersizdir. Eskiden adaya göç 
edip yerleşmiş Türk vatandaşların ellerinden toprak
lan istimlâk edilerek alınmış ve halen karşılığında 
toprak verilmemiştir. Son senelerde iskân edilen yurt
taşlarımız ise sıkıntı içerisinde bırakılmışlardır. Gök-
çeadaya götürülen devlet kuruluştan arzu edilen dü
zey de yönetilememektedir. 

3. İşsizlik vardır. Tanın, hayvancılık ve balıkçı
lık geçim kaynağı olmasına rağmen bu konulara el 
atılmamış, yüzüstü bırakılmış üstelik bazı yasaklar 
getirilmiştir. 

4. Turizm potansiyeli olan ve bu yönden yatınm 
gerektiren adalarda halen ikinci yasak bölge uygula
ması yapılmaktadır ve turizm henüz açık değildir. 

5. Milli Güvenlik Kurulunun önerisi ile giden 
bazı yatıranlar, bürokrasinin saptırmaları ile amaç
tan uzak bir hale gelmektedir. 

6. Adalarda yaşayan yurttaşlarımızın sağlığı için 
alman önlemler yetersizdir. 

7. Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan her iki 
adaya; geniş bir üretim potansiyeli olmasına rağmen, 
pazarlama, kredi ve ulaşım imkanlan getirilmemiş
ti.. 

8. Her iki adada çalışan işçilerin sosyal güvenlik, 
ücret ve sendikal faaliyetleri ele alınıp çözüme bağ
lanmamıştır. Halen işçiler üzerinde baskı vardır. Ayrı
ca, devlet kuruluşlannda ada sakinlerinin öncelikle 
çalıştırılmaları gerekirken bazı devlet kuruluşlanmn 
müdürleri özellikle kendi hemşehrilerini getirip işçi 
olarak çalıştırmaktadırlar. Bu suretle ada sakinleri ge
çim güçlüğü içerisinde bırakılmaktadırlar. 

9. 1151 sayılı Kanunla getirilen adalann kendi
lerine özgü mahalli idare kuruluşları, il özel idaresin
den ayn bir tatbikat içerisinde yetersiz bir kuruluş 
halinde kalmışlardır. 

Böylece sorunlar dizisi daha da uzatılabilir, Bu 
gerçeklerin ışığı altında Gökçeada ve Bozcaada ilçele
rimizin sorunlarım tespit ve gerçek çözüm yollarını 
bulmak üzere, Anayasamızın 88 nci, İçtüzüğümüzün 
102 nei maddesine göre Meclis Araştırması açılması
nı arz ederiz. 

Çanakkale Tekirdağ 
Osman Orhan Çaneri Yılmaz Alpaslan 

Kars Balıkesir 
Doğan Araslı Sadullah Usumi 

Kırklareli Antalya 
Gündüz Onat Hasan Ünal 

İstanbul Malatya 
Çağlayan Ege Ali Kırca 

Tunceli Sivas 
Hüseyin Erkanlı Azimet KöylüoğlU 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

BAŞKAN — Hükümet adına söz isteyen?.. Yok. 
Siyasi parti grupları adına?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Çağ

layan Ege, buyurun efendim; konuşma süreniz 20 da
kikadır. 

CHP GRUPU ADINA ÇAĞLAYAN EGE (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

6 Haziran 1977 de yapılan seçimlerden sonra, Mil
let Meclisinde görev almamdan sonra kürsüde ilk de
fa memleket sorunlarını dile getirmek üzere söz alı
yorum. Bu söz alışımda da gerçekten ülkemizin en 
önemli konularından biri olan Ege sorununun bir bö
lümü olan Gökçeada ve Bozcaadalanmızın meselele-
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rinin Millet Meclisi tarafından araştırılması için Gru-
pum görev vermiş bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarını, Gökçeada ve Bozcaada, öner
gede de görüldüğü üzere 1923 yılındaki Lozan Ant
laşmasıyla yurdumuza katılmıştır. Gökçeada'nın yüz 
ölçümü 289 kilometre kare ve Bozcaada'mnsa 40 ki
lometre karedir. Gökçeada'da 7 tane yerleşme ünitesi 
vardır, Bozcaada'da yerleşme ünitesi tektir. Bozca
ada'nın girişine dikkat ettiğimizde Cenevizliler zama
nından kalma bir kalenin olduğunu ve bütün ulaşımın 
gayet iptidai bir şekilde bir iskeleden yapıldığını gö
rürüz. Bozcaada'nın ana ürünü babkçılüs ve balıkçılı
ğın yanı sıra da üzüm ürünü, özellikle müşküle üzü
mü dediğimiz bir üründen oluşur. 

Bunun yanı sıra Gökçeada nüfus bakımından 6 bi
nin üzerinde nüfusu obuasına rağmen bugüne kadar 
özellikle 1950 yılından beri türfü oluşumlarla kendi
lerine milliyetçi ismini veren yönetimler tarafından 
en ufak bir şekilde ele alınmamış, hiçbir sorunları hal
ledilmemiştir. 

Bu konuya şöyle bir somut örnek vermek istiyo
rum : Bozcaada'nın ve Gökçeada'nın elektrik mesele
siyle ilgili en ufak yardım yapılmamıştır. Bizim Ça
talca Belediyesinin eski jeneratörünü satılığa çıkardı
ğımız zaman * bundan beş sene evvel -• Bozcaada'nın 
Belediye Başkanı, araya torpiller koymak suretiyle 
Çatalca Belediyesinin eski jeneratörünü satın almak 
üzere bize müracaatta bulunmuştur, 

Bu da göstermektedir ki, Ege içerisinde Çanakka
le'ye çok yakın olan Ege Denizinin en güzel parçala
rından bir tanesi olan Bozcaada'nın elektrik sorunu
na, kendilerine milliyetçi ismini veren hükümetler ta
rafından ne derece önem verilmiştir... 

Sayın arkadaşlarım, milliyetçilik, biliyorsunuz 
çarşıda satılmıyor, milliyetçilik nutuk atmakla da ol* 
muyor; milliyetçilik bir gönül meselesidir, bir eylem 
meselesidir. 

Eğer milliyetçilik söylendiği şekliyle çarşıda satıl
mış olsa, pek çok zengin insan çarşıya gider, «Ver 
kardeşim bana 10 liralık, ver kardeşim bana 100 lira
lık, veya çok zengin adam da der ki, ver kardeşim 
bana 100 bin liralık milliyetçilik» der. Söylediğim gi
bi milliyetçilik o memleketin ana sorunlarına dikkat 
etmek suretiyle yönetimde memlekete hizmet etmeyi 
gerektiren meselelerden bir tanesidir. İşte Bozcaada 
ve Gökçeada da bu şekilde yanlış yönetimler yüzün
den bugüne kadar Cumhuriyet hükümetlerinden nasi
bini alamamış, memleketimizin en mükemmel parça
larından, en mükemmel bölgelerinden iki tane ada
dır. 

Dikkatlerinizi şu konuda çekmek isterim. Marma
ra Denizi ve Marmara Denizine bitişik.olan Çanak
kale'den geçildiğinde, Eğeye indiğimizde yine de arz 
ettiğimiz gibi Gökçeada ve Bozcaada da pek çok 
ürün yetişmektedir. Yetişen ürünleri daha iyi değer
lendirme olanağından oradaki üretici kardeşlerimiz 
kesinlikle yoksundurlar. Özellikle Ziraat Bankası, ger
çekte üreticiye kredi vermesi gerekirken, hükümet
lerin uygulamış oldukları yanlış üretici politikası yü
zünden zengine dönük hizmet yapmaktadırlar ve üre
tici çiftçiye ancak birbirlerine kefü olmak suretiyle 
1 000 lira, 1 500 lira, 3 500 lira, eğer o üreticinin çok 
büyük yakını varsa 10 bin lira kredi vermektedirler. 
Bunun dışında üreticiler gerçekten Ziraat Bankasın
dan kredi olanağı elde edememektedirler. 

Bu bölgelerde yetişen ürünleri depolamak üzere 
yıllarca yapılması gereken ve gecikmiş bulunan soğuk 
hava depoları yapılmamıştır. Soğuk hava depolarının 
hem balık ürünlerine yönelik olması gerekir, hem de 
bunun yanısıra süt ürünlerine yönelik olması gerekir 
ve ayrıca üzüm ürününe yönelik olması gerekir. 

Yine gerek Bozcaada'da, gerekse Gökçeada'da ye
tişen ürünlerin en önemlilerinden bir tanesi olan 
üzüm ürününde, biraz evvel arz etmeye çalıştıgumz 
gibi üreticiler kendilerine gerekli kredi verilmediği 
için ürettikleri üzüm ürünlerini zamanından önce 
aracıya kaptırmakta ve şarap imalatçıları üreticinin 
elinden azıcık para vermek suretiyle borçlarını zama
nında ödemelerim sağlamak üzere kredi vermek su
retiyle, bu ürünleri ucuza almaktadırlar, şarap imal 
etmektedirler. Bir şişe şarabın piyasada ne derece pa
halı olduğunu görüyorsunuz. Oysa, üzüm üreticisinin 
eline ancak yaşamını güçlükle sürdürecek şekilde bir 
avuç para geçmektedir. 

Bunun dışında, bir de, memleketimizin en mute
na köşelerinden biri olan bu iki adanın ulaşım olana
ğı da yoktur. Ulaşım yaz aylarında haftada iki gün 
İstanbul'la ilişkilidir, diğer günlerde Çanakkale'den 
Bozcaadaya ve Gökçeadaya gidilmektedir. Kış ayla
rında haftada bir defa feribot işlemektedir. Bozcaada' 
ya bu da işlememektedir. Burada yaşayan vatandaş
lar adeta orada kış aylarında mahsur kalmış durum
dadırlar, 

Bunun yanı sıra milli güvenlik sorununu dikkate 
alarak bu bölgelerde kamulaştırmaya gidilmiştir. Ka
mulaştırmalar sonucunda daha evvel Lozan Anlaş
masından sonra arsa verilen tarla verilen çiftçilerimiz 
araizden yoksun kalmaktadırlar. Bu şekilde de müş
kül yaşam şartlarım sürdürmeye devam etmeye gay
ret etmektedirler. 
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alda parçamızdır. Yalnız, yeter ki, bu ikıi adanın eko-
nomCk poıiıansüyeSînden istö'lfade edebilecek geçerli ve 
'bilinçli bir yönetimi, 'bir ilgiyi bu iki adaya göstere
bilelim. 

Bugün Gökçeada'nın yüzölçümü 289 kilometre
karedir; üzerinde 7 yerleşim merkezi vardır; nüfusu, 
1975 sayımına göre 6 049'dur. 

'Bozcaada'nın da nüfusu 1 854,(ör, 40 kilometre-
karedir, 1 yerleşim merkezi vardır; insan vardır, dev
let kuruluşları vardır, bir vatan parçasıdır, dolayısıy
la sorunları da vardır. 

<Ege Denizi içinde bulunan bu iki adanın sorun
ları, diğer yurt sorunlarının gayet tabii ki benzerli
dir; ama ayrıcalık taşıyan tarafları da vardır; bunla
rı Ibelirtmeye çalışacağım. 

Her iki adanm sorunlarını saymak kesinlikle bit
mez. Burada yaşayan insanlarımızın sorunlarını say
mak kesinlikle bitmez. Türkiye'deki sıkıntı aslında 
sade Gökçeada ve Bozcaada'nın sıkıntıları değildir. 
Türkiye'de kırsal kesime dönük, denize dönük, emek
ten yana olan bütün halkımız, yine de sözlerimizin 
başında arz etmeye çalıştığımız gibi, sözde milliyetçi 
olan yöneticilerin eliyle ezilmektedirler; kredi alama
maktadırlar, sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. 

Sayın üyeler, şöyle arz etmek istiyorum, bütün 
bunları daha geniş kapsamlı olarak Anayasamızın 
emrine uyup, Anayasamızın 88 nci maddesi ve İçtü
züğümüzün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince bu 
güzel yöremizi kalkındırmak için, Hükümetlerin ih
malini, sayın basının, sayın Millet Meclisi üyelerinin 
önünde sergilemek için, Türkiye'nin düğer bölgelerin
de de bundan sonra gelecek olan hükümetlerin mem
leketimizi iyiye doğru yöneltmelerini sağlamak ama
cıyla, somut örnekler vermek amacıyla Meclis Araş
tırmasının açılmasını Grupum adına diliyorum ve he
pinize içten saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Siyasi parti grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Çaneri. 

OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, sayın mlilletvekıil'eri; 

Arkadaşlarım ve ben, bugün üçüncü defa Mec
lis araştırmalarımız dolayısıyla huzurunuza çıkmış bu
lunuyoruz. Bu üçündü Meclîs Araştırması konumuz 
ilk nazarda çok mahalli bir sorun gibi görülebilir, 
mümkündür. Yalnız, şunu belirtmek isterim ki, bugün 
Türkıiye'mftn bir Ege sorunu mevcut iken, Yunanis
tan'la arasında kıta sahanlığı sorunu mevcut iken, 
karasularının hudutlarının tespiti meselesi ve deniz
lerle IlgM ekonomik hudut kavramları mevcut iken, 
bu iki ilçenin Ege Denizi ilçesinde 'bulunan bu ikli 
adanın sorunlarına yabancı kalmak mümkün değildir. 
Bugüne dek bu iki adamız, hükümetlerin, Devletlin ve 
hatta parlamentonun ilgisinden uzakta kalmıştır.. Bu 
düşünce îie konuyu Meclis Araştırması haline geti
rip bir araştırma komisyonunun kurulması ve bu iki 
tadanın sorunlarının tespiti cihetine gidilmesini arzu
ladık; bunun için bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Kıymetli arkadaşlar, bu iki ada birer ilçe olarak 
bugün yurdun ayrılmaz bir parçasıdır; üzerinde Türk 
vatandaştan yaşamaktadır. Aynı zamanda, bu iki ada
nın zirai potansiyeli, ekonomik potansiyeli mevcut
tur. Türkiye ekonomisine de katkısı bulunabilecek iikii 

Sayın milletvekilleri, bu iki adamıza ulaşım im
kânları paîyatif tedbirlerle »ağlanmaya çalışılmıştır. 
Bozcaada'da, bu görevi tamamen ahşap tekneler yap
maktadır. Ancak, yaz aylarında haftada iki gün bir 
gemi uğraltılalbilmekte, bu da yetersiz kalmaktadır. 

Gökçeada'ya ise, Ibuglün içlin ahşap tekneler Ve bir 
de özel olarak yapılmış Gökçeada Feribotu işlemek
tedir; ama geliniz görünüz ki, bu vapura binmeye kor
karsınız. Ufak 'bir feribottur, fazla rüzgârlı günlerde 
çalışması mümkün değildir. Üstelik Gökçeada'ya ya
pılmış olan bir barınak liman hatalı yapılmıştır, gemi
nin buraya yanaşıp kalkması da bir meseledir. 

Gerek Çanakkale iskelesinde gerekse Gökçeada 
iskelesinde bugün yolcu salonu yoktur. Bu gerçekler 
•birer ayrıcalıktır. 

Haberleşme tek hat üzerinden yapılmaktadır. Ye
di yerleşim merkezi var, devlet kuruluşları var, so
run var; arada deniz var, deniz coştuğu zaman irtülba/t 
imkânı kalmıyor, haberleşme tek hat üzeninden yapı
lıyor; bakıyorsunuz o da bazen mümkün değil. Elek
trik sorununu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsü beiiritti. Tamamen enterkonnekte slMemin dı
şında jeneratörlerle temin edilen, fakat bugün cidden 
yetersiz bir elektrik üretimi vardır, üstelik kısıntılıdır, 
Hiçbir şeyin elektrik enerjisi ile halledilemeyeceği ka
dar bir sorun vardır, 'bunların bir an evvel giderilme* 
si iazım gelir. 

Arkadaşlar, adalarda iskân politikası mühimdir. 
Rum vatandaşlar günbegün adayı terketmektedirler; 
gençleri genellikle Yunanistan ve Avustralya'ya göç 
«itmekte, bunların boş bıraktığı insangücünü telafi et
mek düşüncesi ile Anadöludan bilhassa Karadeniz kı
yılarından getirilen ve oraya yerleştirilen yurttaşları
mız yanlış iskân politikası sonucu müşkül vaziyete 
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düşmıektediirler. Bu konuda şunu da söylemek isterim1: 
193ö'İardam sonra ardaya Çanakkale ilimden götürül
müş olan Türk yurttaşlarımızın bu güvenlik açısından 
yapılan Mimlaklarla bir kışını arazileri ellerinden git
miş, fakat bu araziler kendilerine iade edilmemiştir; 
'bugün o adaların kahrını çeken yurttaşlarımız sıkıntı 
içerisindedirler. 

Bu adalarda işsizlik de vardır re üstelik, mesela 
Bozcaada'da işçi sorunu vardır, Gökçeada'da işçi so
runu vardır; işçilerin sendikalaşması önlenmektedir; 
işveren baskı yapmaktadır. 

Bozcaada'nın üzüm üretiminde bir artık değer me
selesi vardır : Düşük fiyatla alman üzümlerden yapı
lan şarap ve düğer mahsuller, fabrikasyon matoulie-
ri fablş fiyatla piyasaya sürülmektedir. Bunun karşı
lığında, işçi üzerinde işveren tarafından baskı temin 
edilmiştir; bunlar birer sorundur. 

Ada ile yurdumuz arasında mevcut olan den'lz, bir 
bakıma bu sorunların çözülmesini engellemiş, ilgiyi 
azaltmıştır. 

Biz, bunların ortaya konmasını, orada yaşayan 
yurttaşlarımızın sorunlarının halledilmesini ve oradaki 
ekonomik potansiyelin yurt ekonomisine katkıda bu
lunmasını arzu ediyoruz; maksadımız budur. 

Turizm potasiyeli vardır. Diyebilirim ki, Ege De-
ısizinde birer inci tanesi gibidir bu İki ada, ama ge
lin görün ki, bugün burada ikinci yasak bölge uygu
laması vardır; bir turistin kontrolsuz girip çıkması 
mümkün değiîdir; turisttik yatırımların kontrolsuz ger
çekleştirilmesi mümkün değildin*. 

Arkadaşlar, Milli Güvenlik Kurulumuzun güvenlik 
açısından önermiş olduğu yatırımlar, buradaki bürok
rasi tarafından saptırılmaktadır. 

Devlet kuruluşları, yönetimi, yetersizdir. Bir dev
let üretme çiftliğinde üretilen birtakım yiyecek mad
deleri, ancak oradaki memurların mutfağına girebil
mekledir; oranın kalırını çeken gerçek halk bundan 
istifade edememektedir; bunlar, şu dosyamdaki ma
h a l yayınlarda mevcuttur. Pazarlama, kredi imkân
ları sağlanmamıştır. 

Arkadaşlar, bu iki ilçemıizin sorunlarım ete almak 
için lütfederseniz kurulacak komisyonumuz lütfeder
se, meseleyi genelleyerek ıtetkik etmek zorundadır : 
Bütün memleket sorunlarımın ötesinde, adaların özel 
sorunları da olmasına rağmen, meseleyi dış politika 
açısından da almak zorundadır; Ege sorununu müta
laa etmek zorundadır; ekonomiyi de mütalaa etmek 
zorundadır; sosyal ilişkileri, sosyal yapıyı da mütalaa 
etmek zorundadır. 

21 ı 12 . 1977 0 : 1 

Bugün, eskiden beni îstanbuFda oturan zengin 
Rum yurttaşların ırgatı halinde çalıştırılmış olan ada 
Rumıîan yıllardır somurtulmuş ve bugün artık adayı 
terkeder duruma gelmişler; bir Bozcaada'da bu oran 
% 10'a, 15'e kadar düşmüş. Bunların bıraktığı boşlu
ğu iyi iskân politikasıyla kapatmak mecburiyetiyle 
karşı karşıyayız. Bunu, bugüne dek MC Hükümetleri, 
ondan evvelki Demire! Hükümetleri görememişler, 
adaları başıboş, İlgisiz bırakmışlar. Ben, bir bölge par
lamenteri o!arak gezi yaptığımda, yürekler acısı tablo
larla karşı karşıya kaldım. 

İşte, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
de dediği gübİ, milliyetçilik böyle yerlerde, böyle za-
manîarda belli olur; lafla yürütülmez. Eğer, bunlar bi
rer yurt parçasıysa, orada da milliyetçiliğin geçerli ol
ması gereği vardır; milliyetçi (bir görüşle sorunların ele 
alınması gereği vardır. Bu görüşle ele alındığında da, 
geçerli tedbirlerin şimdiye kad£r uygulanmış olması 
lâzım gelirdi. Hiçbir şeyin uygulanmadığını görüyo
ruz; sana Î974'te EceVit Hükümeti zamanında önça-
îışmıalan yapılan ve gerçekleştirilen bir Eceabat'ın ar-
ka'smdaki barınak, Gökçeada'nın limanı halinde dü
şünülerek gerçekleştirilmiştir. 

Düşünebiliyor musunuz, bir sağlık sorununun mev
cut olduğunu? Denizlin bir lodos, poyraz rüzgarı do
layısıyla kabardığını, orada bir vatandaşımızın ameli
yatının gerektiğini düşünebiliyor musunuz? Bir güç 
doğum vakasını düşünebiliyor musunuz? Uzman he
kim yok, bir tek hükümet tabibi var, bir sağlık mer
kezli var. O yurttaşın, oradan, rüzgâr dininceye ka
dar, dalga dininceye kadar ölümle pençeleşmek zo
runda kaldığım takdir etmek zorundayız. Böyle bir 
sağhk sorunu ile karşı karşıya, adada Oturan yurttaş
larımız. 

İşte, sayın milletvekilleri, bu görüşler, bu arz et
tiğimiz hususlar, bir komisyon tarafından çok yönlü 
olarak tespit edilebilir; bazı önlemler getirilebilir, ge
rekirse özel yasalar çıkarılabilir; ama bu İki yurt par
çası sorun olmaktan çıkarılmış olur; oradaki yurttaşı^ 
mızın meseleleri halledilmiş olur. 

Bu görüş açısından önergemizi hazırlayıp, sizlere 
tokdüim ettik. Bu önergemizi değerlendirecek olan ko
misyonun kurulmasına müsaade ederseniz, bunu ay
rıca enine boyuna tartışma fırsatı bulacağız, önlemleri 
tespit edeceğiz ve 'bu iki yurt parçasının da memleket 
büîünJüğü bakımından dertlerine çare 'bulacağız. 

Bu düşüncelerle, bu komisyonun kurulmasına 
olumlu oy vereceğinizi zannediyor ve saygılar sunu
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — TeşeMkîir ederim Sayın Çaneri. 
Meclîs Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşme 

tamamlanmıştır. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, grup 

adına göz İşitiyorum. 
BAŞKAN — Mümkün değil; çünkü, İçtüzüğe gö

re, gruplar önerge sahibinden evvel sıraya konmuştur; 
önerge sahibi de konuştuğu içlin, söz veremeyeceğim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyon eahşma süresinin, üye seçimi tarihinden 
başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edıilmiiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalı* 
şabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 
arkadaşının, TRT Kurumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/4) 

BAŞKAN — Srvais Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu ve 40 arkadaşının, TRT Kurumu konusunda Ana
yasanın 88 neti, MİM Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masınla ilişkin önergesi... 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet geçen birleşimde de bulunmadığından, 

bir defa ertelendiği İçin, görüşmelere başlıyoruz. 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa, TRT Yasası ve Atatürk Devrimleri 

doğrultusunda, yurt gerçeklerini yansıtan, halkı eği
ten, aydınlatan» bilinçlendiren» kamuoyunu serbestçe 
oluşturan, tarafsız doğru ve çabuk haber sunarak, 
toplumsal uyanışa katkıda bulunan TRT; ülkeyi ve 
halkımızı ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen, 
egemen güçlerin emrindeki iktidarlarca, 1961 Ana* 
yasasının getirdiği tüm özerk kurumlar gibi, ilerici 
çizgisinden saptırılmıştır. Halkın uyanışından korkan, 
sömürülerini sürekli kılmak isteyen egemen güçler 
özerk TRT'yi kendi güdümlerine almak için uğraş
mışlar ve bu süreç 12 Martta bu çevrelerin istediği 
yönde sonuçlanmıştır, özelikle son üç yılda, TRT 
eski vatan cephesi radyosunu aratacak nitelikte bora-
zanlık yapan bir kuruluş haline gelmiştir. 

Halkın verdiği vergiler ve devletin yaptığı katkı
larla işlevini sürdüren, TRT halk ile diyalogu ko
puktur. Halktan alınan yüz milyonların karşılığı hal
ka verilmemektedir. 

TRT Kurumu bir Anayasa kuruluşu olmasına 
rağmen, öteki Anayasal kuruluşlardan biri olan Yük
sek Mahkeme kararlarım tanımayan yönetimlerin 
elinde, hiç bir dönemde rastlanmayan hukukdışıhk 
anlayışı içine sokulmuştur. 

TRT'nin eleştiri konusu olan uygulamaları için; 
— Yüzlerce TRT personeli savcılığa başvurmuş

tur. 
— Siyasal partiler, «TRT dosyaları hazırlamış

lardır.» 
— Demokratik kuruluşlarca «TRT Rapor» lan 

hazırlanmış, değerli basınımızda yıllardır, yayınlar 
yapılmakta ve halkımız arasında TRT uygulamaları
na ilişkin yasa dışı tutumlar tartışılmakta ve güncel
liğini korumaktadır. 

TRT'de gayri milli, Amerikanca kapitalist bir ya
yın politikası uygulanmaktadır. Milliyetçilik maskesi 
altında halkımıza Amerikan ve İngiliz kültürü veril
mekte, yaşamı ve hayranlığı aşılanmaya çalışılmakta
dır. 

TRT'de ülkemizin sorunları Türk kültürünün ve 
edebiyatının yayılmasında katkıda bulunan program" 
lar yerine; toplumsal içerikten yoksun toplumun ken
dinden uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. TRT'de 
faşizmi yeren programlar yayından kaldırılmakta fa
şist içerikli ve belli siyasal partilerin propagandasına 
yönelik programlar konulmaktadır. 

Yine TRT'de mili bütünlüğü bozucu layiklik il
kelerine aykırı yayınlar yapılarak, halkımızın bir ke
simi küçük düşürülmektedir. 

TRT'de haberler yanlı olarak bazı haberler çarp
tırılarak, bazıları sansür edilerek sunulmaktadır. 
özetlemelerde haberin içeriğinin bozulmasına özel
likle özen gösterilmektedir. 

TRT'de personel politikası ise, yasalarla bağdaş
mayan bir şekilde yürütülmektedir: 

— İhtiyaç olup olmadığına bakılmaksızın, son 
iki yılda, TRTye 1 900 faişi siyasal amaçlarla alındı
ğı ilgililerce ifade edilmektedir. 

— Sınava girmeden önce, gereken evraklar ve 
nitelikler çoğunda aranmamıştır. 

— Mevcut memurların sınavlarla gelmesi gereken 
yerlere bazıları kayırılarak, sınavsız getirilmişlerdir. 

TRT kanayan bir yaradır. O nedenledir ki, Yüce 
Meclise getirilmesinde yarar göıiümüştür. 
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Yukarıda kısaca arz edilen hususların ışığında; 
1. TRT - Haber, program, personel ve denetim 

(TRT Seçim Kurulu dahil) uygulamalarıyla, Anaya
saya TRT Yasasına, Türk Ceza Yasasına ve tdare 
Hukuku ilkelerine uygun olmayan, davranışların ve 
bu yasalara aykırı olan yönetmeliklerin saptanması, 

2. TRT'nin iç ve dış alımlarıyla inşaat (Yatırım) 
uygulamalarındaki yasalara aykırı davranış ve yol
suzlukların saptanması. 

3. Atatürk ilkelerine, insan haklarına, milli, de
mokratik, layik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine ulusal 
bütünlüğe, çağdaş düşünceye ve toplum çıkarlarına 
aykırı yapılan yayınların saptanması, 

4. Çağın koşullarına, Türk toplumunun isterleri
ne yurt gerçeklerine uygun layik ve sosyal devlet ilke
lerine uygun toplumsal içerikli programların yapıl
ması için, TRT'nin Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
işleyeceği, program, haber, personel ve yatırım po
litikalarının saptanması, 

5. TRT'de sürülen, kıyılan dürüst namuslu yurt
sever memur ve işçilerin saptanması, 

6. TRT'defci yönetimin yasaların ve yönetmelik
lerin demokratikleştirilmesi alınması gereken önlem
lerin saptanması, 

7. Uygulanmayan tüm mahkeme kararlarının 
tespiti, TRT'nin işgal edildiği dönemlerdeki uygula
ma ve harcamaların durumunun saptanması için, 
Anayasanın 88 nci ve TBMM İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması
nı arz ederiz. 

Sivas Adana 
Azimet Köylüoğlu İsmail Hakkı öztorun 

Malatya Malatya 
Lütfi Doğan Mustafa Şentürk 

Samsun Urfa 
Ahmet Altun Sabri Kılıç 

Mardin Malatya 
Metin Musaoğhı Ali Kırca 

Trabzon Sinop 
Rahmi Kumaş Alâettin Şahin 

Tokat Çanakkale 
Sermet Durmuşoğlu Altan Tuna 

Elazığ Urfa 
Faik Öztürk Ahmet Melik 

Samsun Edirne 
Muzaffer Önder Süleyman Sabri Öznal 

Tunceli Tokat 
Ali Haydar Veziroğlu Ömer Dedeoğlu 

Aydın 
SeJâmi Giirgüç 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Manisa 
Hasan Ali Dağlı 

Diyarbakır 
Eşref Cengiz 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Ordu 
Temel Ateş 

Yozgat 
Veli Zeren 

Ordu 
Günay Yalın 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

İzmir 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Süleyman Genç 

Tunceli 
Hüseyin Erkanlı 

Ankara 
Alişan Canpolat 

Diyarbakır 
Halil Akgül 

İsparta 
Hüseyin Şükrü özsüt 

Tokat 
AH Kurt 

Sivas 
Orhan Akbuhıt 

Konya 
Durmuş AH Çalık 
Kahramanmaraş 

Orhan Sezai 
Giresun 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Tokat 

Cevat Atılgan 
İzmir 

Ferhat Arslantaş 

BAŞKAN — Hükümet adına söz isteyen?.. Yok. 
Siyasi parti grupları adına söz isteyen sayın üye? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — CHP Gru-

pu adına Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir konuşa
caktır. ** 

BAŞKAN — CHP Grupu adına sayın özdemir, 
buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA MAHMUT ÖZDEMİR 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

TRT'yi, Türkiye'nin bütününden soyutlamak 
mümkün değildir. O, Türk halkının, devlet eliyle iş
leyen bir dilli, bir beyni olmak gerekirken, Birinci 
MC. uygulaması île başlayan bir saptırmanın, diğer 
kamu kuruluşlarında okluğu gabi belli başlı bir ör
neğidir. 

TRT'nin en belirgin kamu kuruluşu olan ya
nı, ne başarısı, ne savurganlığı, ne de görev yapanıa-
yışıdır. En belli başh özelliği, diğer kamu kuruluş
larından farkîı olarak, halen yasa] bir genel müdüre 
dahi sahip olmaması gibi büyük yasa dişiliğidir 

Bu nedenle,-TRT üzerinde, değil Sayın Yüce Mec
lisimizin, Türkiye'nin tek dinleme, tek eğlenme, tek 
öğrenme kaynağı olan televizyon ekranını izleyen, 
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radyonun düğmesini çeviren, diplomalı, diplomasız, 
işçi veya işsiz her vatandaşın, TRT.'nin yasa dişili
ği üzerindeki kanısı tamdır, vardır ve belki de Türk 
kamuoyuna mal olabilmiş; işîemezliği, kamuoyunun 
tüm oyu ile tespit edilecek tek kuruluş bugün TRT' 
dır. MC Hükümetinin yasa d bilemezliğinin en bü
yük örmeği olan TRT, Dnıştay'ın mükerrer kesin ka
rarlarına rağmen, MC. hükümetleri sayesinde, maa
lesef, yasal genel müdürünü bulamamıştır. Başlangı
cı bu tarz bîr yasa dişilik olan TRT'den yasal işlem 
beklemek, elbette hiç kimsenin düşüneceği bir konu 
olamazdı; nitekim, TRT 'deki gelişmeler de böyle 
başlamıştır. Bu, işin yasal yanıdır arkadaşlarım. 

Kendisine, Türk halkını aydınlatmak, az geliş
mişlik çemberini kırmak konusunda yasal görevler 
verilmiş bulunan TRT Kurumunun, değil bu görevi 
yapmak, özelikle bunu durdurmak için çaba göste
ren bir kurum olduğunu görmek, bizler için içler acı
sı olmuştur. Bunu, TRT'nin programlarını izleyen 
her dinleyici Türk vatandaşı, hiçbir siyasi partiye bağ
lı olmasa bile, kendisine verilmek istenen vasat bir eğ
lenceyi bile bulamıyor olmasıyla, zannediyorum dile 
getirebilecek durumdadır. 

Türkiye'de MC. eliyle kıyımlar, MC. eliyle yağ
ma ar o kadar çok olmuştur ki, Türk halkının, TRT.' 
de yağma mı var; TRT Kurumunda vurgun, kıyım 
mı var?» diye düşünmesini aklıma bile getirmiyorum. 
Çünkü, o kadar çok yağma, o kadar çok kıyım, o ka
dar çok vurguna ahşü ki Türk halkı, TRT'dekaç in
sanın kovulduğunu, yasal haklarından mahrum bıra
kıldığını, nerelere sürüldüğünü düşünmek imkânı bi
le bulamamıştır. Zira, Türk halkı, değil memurun 
sürgününe, insanın ölümüne bilte alıştırılmıştır arka
daşlarım. 

Bu nedenle, TRT'deki yolsuzlukları, yasa dışı ta
sarrufları, atamalardaki kayırmaları, kollamaları ve 
partizanlıkları uzun uzun anlatmaya gerek görmüyo
rum. Bâr Milli Eğitim Bakanlığında ne ölçüde işgal 
vaırsa, TR'Fde de, Birinci MC uygulamasıyla başla
yan büyük bir işgal iştiyakı başlamış ve bu, ürünleri
ni, meyvelerini vermiştir arkadaşlarım. 

TRT.'nin hizmet kuruhışîan, üniteleri için yapı
lan ihalelerde ne cins yolsuzluklar olduğunu uzun 
uzun izah etmeye, açıklamaya gerek görmüyorum. 
Eğer, bir cephe uygulaması, Mili Eğitim Bakanlığı
nın satın alacağı bîr karbon kâğıdında bile, kolla* 
ma, kayırma, yağmayı planlamışsa, elbette, Türkiye' 
rain bir parçası olan TRT üzerinde de bu tarz davra
nışım sürdürmüştür. Bunun için rakam vermeye şu 
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safhada gerek görmüyorum; iîeride, oylarınızla ten
sip edip, komisyonun kurulmasını kabul ettiğinizde, 
bunları, detaylarına inerek, rakamlarla, partimiz adı
na belgeleyeceğiz sayım üyeler. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz, ekranlarda görülenleri bile tefsir etme, 
yorumlama alışkanlığı edinmemiş, eğitilmemiş oldu
ğu için resmi bile yorumlayamadan halkımıza gerçek
lerin iletilmesini, duyurulmasını, doğruların onların 
gözleri önüne serilmesini istediğimiz için bu Önergeyi 
destekliyor, gündeme alınmasını, komisyonun teşek
külünü istiyoruz. 

Vatan CephelerJyle başlatılan uyutma, MC. cep-
heleşmesiyle, Türk halkını eğitmek, öğretmen şöyle 
dursun, dinlediği müziği anlayamayacak, gördüğü 
resmi yorumlayamayacak hale getirilmiş ise, bunda 
MC uygulamasının ve onun borazanı olan TRT'nin 
büyük payı vardır. 

İşte, bu yorum yeteneğini alamamış halkımıza, 
TRT'de olan yolsuzlukları ve kendisine bilinç elleri 
uzanmasın diye tezgâhlanmış olan oyunları göster
mek, anlatmak ve onum vicdanında zaten mahkûm 
olmuş olan MC hükümetlerini ve onun başını bir 
kere daha mahkûm etmek için, gerçeğin ortaya çık
ması bakımından, partimiz bu önergenin kabulüyle, 
araştırmanın yapılmasına büyük ilgi göstermekte ve 
oylarınızla bizi desteklememizi, komisyonun teşekkü
lünü sağlamanızı istemektedir sayın üyeler. 

MC'nin Enerji Bakam diiyor ki: «Tasarruf sağ
lamak için televizyon yayınlarının süresini kısaltaca
ğım.» 

Hiç üzülmesin, Türk halkı, taraflı yayın yapan, 
kendisini sömürüye alıştırmaya çalışan, aç bırakma
ya kararlı MC hükümetlerinin özünü anlamış; en 
bilinçsizi bile, TRT'nin televizyonunun ve radyosu
nun düğmesini kapamıştır. Korkmasın, elektrikler 
yanmıyor; ama bir şey yanıyor dostlarım: Kendisin
den her şeyin saklandığını TRT ile izleyen ve anlayan 
Yüce Türk halkı içinde, bu yolsuzluğu, bu yoksullu
ğu yaratanlara karşı hesap sormanın ateşi yanıyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, partim adına, oylarınızla komisyonu kurma
nızı istiyor, gerçeklerin Türk kamuoyuna Yüce Mec
lis eliyle uzatılmasına yardımcı olmanızı diliyor, gru-
pum adına sizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdendir. 
Siyasi parti grupları adına, Milli Selâmet Partisi 

Grupu adına sayın Şener Battal; buyurun. Konuşma 
süremiz 20 dakikadır Sayın Battal. 
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MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Teşekkür ederim sayın Başkan. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
MiFJet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 ncü 

maddesi, Anayasa 88 nci maddeye göre, Türkiye Rad
yo TeHevizyon Kurumunun icraatıyla ilgili olarak bir 
araştırma önergesi talebiyle karşı karşıya bulunuyo
ruz. 

Bu araştırma önergesini dikkatle tetkik ettiğimiz
de, bazı bölümSeri siyasi tercihleri ifade eden bö-
iümlerdıir. «Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu bu 
siyasi tercihe göre araştıralım, yön verelim, böyle 
olmalıdır» şeklinde ifadeler vardır. Bunlar araştır
ma önergesinde mutabık olmadığımız hususlar... Si
yasi tercihlere göre bir TRT değil, «Anayasamızın 
121 nci maddesinde belirtilen esaslarla yönetilen, 
esaslar dairesinde idare edilen bir TRT nasıl kurul
malıdır?..» mevzuundaki araştırmaya katılmamız 
mümkündür. Onun için, her siyasi parti, kendi an
layışına göre bir TRT tablosu çizmeye kalkarsa, o 
zaman anlaşmazlık fazla olur ve Anayasa 121 çizgi
sinde bir anlaşma olmaz. 

••r 

O halde, önce, bu araştırma önergesini, Anayasa
mızın 121 nci maddesi istikâmetinde bir araştırma 
önergesi olarak verilmiş olduğunu kabul etmemiz 
hususunda müsaadelerinizi rica ediyoruz. Böyle ol
duğu takdirde, araştırma önergesi daha fazla kıymet 
kazanacaktır; görüşlerimizi de söylerken, belli bir 
mutabakat noktası, Anayasa 121 barajında mutabık 
kaldığımız bir nokta tespit etmiş olacağız. 

Muhterem 'arkadaşlarım, Anayasanın 121 nci 
maddesine göre, özerk TRT, Anayasa ilkelerine uy
gun bir TRT olacaktır; idaresinde tarafsız olacaktır; 
121 nci madde ifadesine göre, Anayasanın anaumde-
Ierine uygun yöneltilecektir. Yine, 121 nci maddenin 
son cümlelerinde, milli güvenliğin ve genel ahlakın 
gereklerine uyulması, haberlerin doğruluğunun sağ
lanması esaslarıyla, organların seçimi, yetki, görev ve 
sorımıluhıklannm kanunla düzenleneceği hususu ya
zdı bulunmaktadır. O hakle, 359 sayılı TRT Kanu
nu ve Anayasanın 121 nci maddesine göre bir dene
tim yapma vazifesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

MiMi Selamet Partisi, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu ve onun yönetimi konuşulduğunda en 
çok kalbi buruk olan bir partidir. Çünkü, TRT Ku
rumunun başına gelenler, hangi siyasi kanaate ve ka
nada mensup olursa olsun, ilk fırsatta MSP nin hak
kını yemekte adeta yarış etmişlerdir. Haber yayınla
rında, siyasi partilere ayrılan zamanları istatistiki 

tabloda incelenerek, Millî Selamet Partisine âdeta 
haber yayınlarında dahi az zaman ayırmak için ya
rış haline geçmişlerdir; bunu üzülerek hatırlıyorum. 
Onun için, TRT mevzuunda, maalesef sıkıntılarımız 
olmuştur. Hatta, hiç unutmam, bir genel müdür, 
«Biz hak yemedik» diye basın toplantısı yaparken, 
partilerin zaman olarak hangi ölçüde televizyonu kul
landıklarının rakamlarını verdi ve Millî Selamet Par
tisine ait verdiği rakam, Mecliste temsil edilmeyen 
bir diğer partiden, bir başka partiden dahi, haberler
de, az imkân kullanabilmiş; bunu da gayet rahatlıkla 
kamuoyuna duyurmuş olması bizi hayrete düşürmüş
tür. 

Milli Selamet Partisi veya bir diğer parti ile, Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yöneticileri 
uğraşmakla efendilerine yaranmak istemeleri onları 
yıpratır, onları yüceltmekten alıkoyan 

O halde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
başına gelen adam, her hangi bir kimseye yaranmak, 
kendisini oraya tayin eden anlayışa kendisini kabul 
ettirmek, onun muhabbetini kazanmak yerine; Ana
yasanın 121 nci maddesinin ışığında, adil, tarafsız ve 
iyi bir yönetim gösterirse yücelir; iyi bir idare tarzıy
la TRT tarihine geçer ve bundan dolayı herkes tara
fından saygı görür. Bu bakımdan, biz, mutlak olarak 
idarenin tarafsızlığında, adil olmasında ve yayın ilke
lerine uygun hareket edilmesinde ısrarlıyız ve siyasi 
partilerimizi de bu anlayışta görmek isteriz. Arkadaş
larımız, tabii ki, bu husustaki kanaatlerimize elbette 
katılırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli vakitlerinizi al
mamak için mümkün olduğu kadar görüşlerimi özet 
olarak sunmak istiyorum. 

Türkiye, televizyon programlarında şu tercihi 
yapmak' zorundadır. Türkiye televizyon programlan 
rekreatifler bir televizyon mu olmalıdır? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne demek? 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Arz edeceğim 

efendim. 
Yoksa, eğitici milli kalkınmaya dönük, hizmet 

eden bir anlayış içinde mi olmalıdır? 
Rekreatifler televizyon şudur : Sırf eğlendirmek 

için program yapmak. Eğer, sırf eğlendirmek için bir 
televizyonsa, müsaade edilirse, ben, sırf eğlendirmek 
için bir tlevizyonu Türkiye için düşünmüyorum ve 
kabul etmiyorum. Televizyonun Türkiye'ye geldiği 
günlerde bir sohbetimizde aynen demişizdir: Tele
vizyon Türkiye'ye getirilmelidir; çünkü, matbaayı ne 
kadar geç soktularsa, tarihte matbaayı geciktirenler 
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elbette mahkum edilmektedir, televizyon da Türkiye' 
ye biran evvel girmelidir.» Televizyonun ilk geldiği 
tarihlerdeki düşüncelerimi bu vesileyle arz etmiş olu
yorum; ama televizyon mutlu azınlığın eğlencesi de
ğil, rekreatifler televizyon değil; Türkiye'de, % 60'm 
üzerinde okur - yazan olmayan bir ülkemin televiz
yonunun sorumluluğu içinde olmalıdır. Rekreatifler 
televizyon Ibu sorumluluğu altından kalkamaz, faydalı 
olmaz. Bir rakam vermek isterim: İngiliz BBC Tele
vizyonu % 25 eğitim programları yayınlamaktadır; 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun eğitim prog
ramlan % 5'tir. İngiltere'de okuryazar olmayanların 
miktan % 5 bile değildir, eğitim programlan % 25' 
tir; bizde eğitim programları % 5'tir. Böyle olunca, 
Türkiye'nin bir eğitim meselesi yokmuş gibi, bigane 
bir televizyon anlayışını elbette kabul etmemiz müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine,, televizyon, haber 
değeri taşıyan haberlere elbette yayın ilkelerine göre 
önem vermek zorundadır; ama haber değeri taşırken, 
eğitici haberlere ağırlık vermesi lazımdır. Değilse, 
partilerin daha ciddi milli görüşlerine yer vermek ye
rline, partiler arasındaki küçük tartışmalara daha faz
la yer verme temayülü de doğru değildir. Mesela, te
levizyonda açık oturumlar son derece faydalıdır; par
tilerin temsilcileri yer almaktadır ve bir fikir tartış-
masıdır televizyonda açık oturumlar; ama bu açık 
oturumlar televizyonda uyku saatinde verilir. Çünkü, 
açık oturumlarda millet hâkimdir, partilerin ciddi 
görüşlerinin tartışıldığı bir meselede, mületimize, bu 
görüşlerini vermek yerine, az uyutarak, yorgun va
tandaşa gecenin geç saatinde bu televizyon progra
mını - açık oturumları - koymaktadır. «Partilerin sa
nayileşme görüşleri nelerdir; eğitim görüşleri neler
dir; maddi kalkınma, manevi kalkınma görüşleri ne
lerdir; plan fikri nedir?» bunlar televizyonda devamlı 
verilmesi gereken meselelerdir; ama televizyonumuz
da şimdiye kadar bu ağırlıkta programlan görmemiz 
mümkün olmamıştır. 

TRT yayınlarının kısaltılması mevzuunda muhte
rem arkadaşımın üslubu, Hükümeti alakadar eden bir 
üsluptur; ama s ben şahsi kanaatimi söyleyeyim -
televizyon programlan ayıklanmalıdır. Abur cubur 
göstererek, enerji sıkıntısının bol olduğu bir devrede, 
abur cuburla enerji israfına sebep olmak, doğru de
ğildir. Az program, doyurucu, muhtevalı, milletimize 
mesajı olan programlar verilmelidir. Değilse, çakıl 
taşıyla, çelikle, çomakla program sunup, televizyon 
programı yapıyoruz diyerek... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çelik, ağır 
sanayidir. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Çelik - çomak
tan bahsettim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz, «çelik» 
deyince, benim aklıma ağır sanayi geldi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Teknolojideki 
çeliği kastetmedim; teşekkür ederim. Çelik çomak... 

Sayın üye müsaade ederlerse devam etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Televizyonda 
bu ciddi ölçüler içinde program yapılmalıdır. De
ğilse, affedersiniz, zayıf programlarla, hem enerji 
israfı, hem de mesaj olmayan programlarla bunu 
savunmak doğru değildir kanaatindeyim. Programlar 
krsalttimalıdır; enerji tasarrufuna televizyon örnek 
olmalıdır. Program kısaltılması ayıklama şeklinde 
olmalıdır ve programlar doyurucu olmalıdır. Türki
ye'nin enerji meselesi elbette ciddi bir meseledir. Tür
kiye'nin enerji ihtiyacı büyük merhaleler içindedir; bü
yük ölçüde enerji ihtiyacımız vardır; sıkıntı büyüktür. 
Biz, televizyon programlanm, televizyonu son dere
ce faydalı bir organ olarak görüyoruz; ama onda 
program ayıklamadan verip, bir de enerji israfının 
sorumluluğuna girersek, Ibu, yanhş olur. Onun için, 
muhterem arkadaşlarım, televizyon programları kı-
salhlmah; enerji tasarrufu bakımından bu görüşe ka
tılıyoruz; haftanın belli birkaç günü uzun program
lar uygulanabilir; ama genel manada kısaltılması 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlanm, milli televizyon mev
zuundaki görüşlerimizi de ifade etmek isteriz: Tele
vizyonda diyanet saatleri, yetkili diyanet elemanları 
tarafından hazırlanmamaktadır; ilmi hatalarla dolu
dur. Bu bakımdan, manevî meselelerde diyanet yet
kilileriyle işbirliği yapılmalıdır; diyanetle ilgili 
programlan Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlamalı
dır. Bu görüşümüzü de önemle belirtmek »steriz. 

Yine, «milli televizyon» derken, bazı prog
ramlar birtakım yanlış mesajlan getirmektedir. Hı
ristiyanlık propagandası yapan seri filmler vardır te
levizyonda; yine, Konfiçyüs'ü madde madde, âdeta 
içirerek vermek isteyen programlar vardır. Oysaki, 
milletimizin % 99'u Müslümandır; onların bu mane
vi inançlarına uygun programlar verilmesi daha fay
dalıdır. Konfiçyüs'ten, Hıristiyanlık propagandasın
dan, televizyon programlan anndınlmalıdu*. 
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Muhterem arkadaşlarım, televizyonu düşünür
ken * tekrarlıyorum * partiler, «bana göre televiz
yon, bana göre genel müdür» değil, «Anayasaya gö
re genel müdür, Anayasaya göre televizyon radyo 
kurumu» düşünmelidir ve ölçü bu olmalıdır. 

Televizyonun dili mevzuunda, Türkiye Radyo ve 
Televizyonunun dili mevzuunda da, Anayasa dili 
esas olmalıdır. Değilse, orada sübjektif anlayış için
deki herkese göre dil, ölçü olmaz; Anayasa dili esas 
olmalıdır, bu da objektif bir kriterdir. 

Bütün bu düşünceler içinde, araştırma önergesi
ni, Anayasamızın 121 nci maddesi doğrultusunda ve
rilmiş bir araştırma önergesi olarak kabul ediyoruz, 
bu manada yorumluyoruz. Bu anlayış içlinde, araş
tırma önergesine, Millî Selâmet Partisi Grupu ola
rak «evet» oyu vereceğimizi, niyetimizin bu olduğu
nu önemle belirtir, saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal, 
Siyasi parti grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
önerge sahibi?.. Buyurum Sayın Köylüoğlu. 
AZİMET KÖYLÜOĞUU (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Türkiye Radyo Televiz
yon Kurumunda cereyan eden uygulamalar için Yü
ce Meclîse 42 arkadaşımla birlikte vermiş olduğumuz 
araştırma önergesi içim söz almış bulunuyorum; 42 
arkadaşım ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasamızın 
2 nci maddesi, Türkiye Cumburiyetmin niteliklerini 
saymışlar. Buna göre, Türkiye Cumhuriyetti, insan hak
larına dayalı, milli, demokratik, laylik ve sosyal bir hu
kuk devletidir. Hukuk devletinde ise, istisnasız her
kes, Anayasaya, yasalara ve yargı organlarının ka
rarlarına saygın olmak ve o kararlanın gereğini yapmak 
zorundadır; hiçbir makam ve memuriyet sahibi, hu
kuk devleti ilkelerini ihlal etme hakkını kendinde gö
remez, bulamaz. Hukuk devletinde hiçbir makam ken-
disM Anayasa, yasa ve yargı organlarının üstünde 
göremez. Milletimiz, kendi adına karar verme yetki
sini yalnız bağımsız mahkemelere vermaştir. Devletin 
temel yapısı ve 'bu yapının işleyişini düzenleyen kural
lar Anayasada gösterilmiştir. Yürütme ve idare, bu 
Anayasa kurallartm beğenişe de, beğeıtmese de, bu 
kurallara uymak zorundadır. Kendi partilerinin prog-
ramlannda bu kuralları değiştirmeyi amaçlayan hü
kümler konsa da, Anayasa lüks olarak sayılsa da, bu 
Anayasa ve yasalar yürürlükte oMuğu müddetçe, her
kesin, uymak ve gereğimi yapmak mecburiyeti var
dır. 

Değerli miDetvekUeri, Cephe Hükümetlerinin ku
ruluşundan bu yâna üç yıl geçmiştir. Bu üç yıl için
de, Anayasa ve hukuk kuralları ihlal edildi, hukukun 
üsilünfüğü prensipleri ayaklar altında çiğnendi. MC 
Hükümetleri dönemi, Anayasa ve hukuk ilkelerinin 
ihlal edildiği, hukukun üstünlüğü prensibinin ayaklar 
altına alındığı bir dönem olarak yakın tarihimize 
geçecektir. Bu dönem, yasalar yerine kaba kuvvetin 
hâkim olduğu, yürütme organı ve idarenin, Anayasa 
ve yargı organlarının kararlarını hiçe saydığı bir dö
nem olacakta*. Bu, yasa ve Anayasa tanımaz dönemde 
en çok yıpranan kurumlardan bir tanesi de, TRT'dir. 
Biz, bu önergemiz üe, TRT'de yasa dışı, Anayasa dışı 
uygulamaların saptanması görevini Yüce Meclise ge
tirmiş 'bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa, TRT Yasası ve 
Atatürk Devrimleri doğrultusunda yurt gerçeklerini 
yansıtma, halkı eğitme, aydınlatma, bilinçlendirme, ka
muoyunu Serbestçe oluşturmakla görevli TRT, bugün 
bu işlevini son yıllarda yapamamaktadır. Tarafsız, 
doğru ve çdbuk haber sunma, toplumsal uyanışa kat
kıda bulunma görevlerini üzerine almış bulunan TRT, 
bu görevleri bugün yapamamaktadır. TRT, ülkemizi 
ve halkımızı Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen 
güçlerin desteği ile, özelikle Birinci Milli Cephe Hü
kümeti dönemlerinde kendisinden beklenen görevleri 
yapmamıştır. Bugün, TRT üç yıldır sahipsizdir; bir 
yasal genel müdürden yoksundur; Danıştay kararJa-
rma rağmen, TRT kasıtlı olarak sahipsiz bırakılmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, TRT, egemen sınıfların em
rindeki iktidarlarca, 1961 Anayasasının gerektirdiği 
tüm kuruluşlar gibi, halkçı, devrimci ve ilerici çizgi
sinden saptınlnuşnr. Haltın uyanmasından korkan
lar, halkın bilmçlennıesini istemeyen egemen güçler, 
Sürekli olarak TRT'yi kendi güdümlerine almak için 
uğraş vermişlerdin*. Bu güçler, TRT'yi en zayıf anla
rında, özellikle 12 Mart döneminde yakalamışlardır. 
TRTnin özerkliği, özellikle 12 Mart döneminin be
lirli çevrelerince zedelenmiş, TRT'yi» kendilerinin se
sini yansıtan bir kurum haline getirmek için, 12 Mart 
döneminin egemen sınıflan, akıhanna gelen her türMi 
oyunu TRT'de tezgâblamayı ihmal etmemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, halkın verdiği vergilerle, Dev
letimizin yaptığı katkılarla işlevini sürdüren TRT, hal
kın kendisinden beklediği görevleri yapamaz duruma 
düşünülmüştür. Halktan alman yüz milyonlarca ver
ginin karşılığı, halkımıza verilememektedir; TRT'nin 
halk üe hiçbir diyalogu kalmamıştır. TRT programla-

— 551 — 



M, Meclîsi B : 80 21 s 12 . 1977 O : 1 

rı eğitici olmaktan çok, halkın dlkkatlerâıli başka îsti-
kaimetlere çekici yöndedir. TRT yayınlarını dinledi-
ğimiz zaman, sanki ülkenin tek sorunu, çamaşır yıka
ma sorunu imıiş gfbl, hep deterjan reklamlarını gör
mekteyiz. 

Değerli arilffletvekiReri, bugün TRT'de eleştiri ko
nusu olmayan bir uygulama yoktur. Yüzlerce TRT 
personeli, mevcut yönetimlin anfflemokraiük ve yasa 
dışı uygulatmaları için, şimdiye dek hiçbir kurumda gö
rülmeyen bir uygulama ile, Cumhuriyet Savcılarına 
başvurmuşlardır. Yasa dışı tutum ve davranışlar kı
nanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Siyasal parti
lerce, örneğin Cumhuriyet Halk Partisince, TRT için 
dosyalar hazırlanmıştır; dernekler, demokratik kuru
luşlar, sendlkaîarca, TRT için raporlar hazırlanmış
tır; değerli basınımızda TRT'üin yayınları ve personel 
politikası ile ilgili her gün yayınlar yapılmış, yılardır 
da yapılmaktadır; halkımız arasında, TRT ile ilgili 
konular, yayınlar, uygulamalar her gün tartışılmakta 
ve bugün dabi güncelliğini! korumaktadır. 

Değerli arkadaşlarını, TRT'nin yayın politikası ve 
yaptığı yayın ulusal değildir; TRT, Amerikan tipi, 
İngiliz tipi bir yayın politikası uygulamaktadır, özel
likle Mili Cephe Hükümetleri döneminde, milliyet
çilik maskesi altında, halkımıza Amerikan kültürü, İn
giliz kültürü aşılanmaktadır; Amerikan yaşamı şirin 
gösterilmekte ve Amerika ile İngiliz hayatının hay
ranlığı toplumumuza aşılanmaya çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, TRT programlarında, ülke
mizin sorunları, Türk kültürü ve edebiyatını içeren 
programlar yerline, daha çok, toplumsal içerikten ve 
özden yoksun, toplumun kendine öz yaşamından uzak
laştırıcı, toplumun dikkatini başka yönlere çeken ya
yınlara ağırlık verilmektedir. Bu tip yayın ile halktan 
gerçekler saklanmakta, sömürücü sınıf ve tabakaların 
vurgunları kitlelerden gizlenmektedir. 

_ Değerli milletvekilleri, TRT, ulusal bütünlüğü bo
zucu, layiklik ilkesine aykırı, mezhep kışkırtıcılığı ya
pan yayınları ile de halkımızın arasına ayrıcalık sofle-
ımaktadır. Halkımızın belirli bir kesimi ise, küçük dü
şürülmektedir; hatta, halkımızdan aldığı vergilerle iş
lemini sürdüren TRT, halkımıza hakaret edici yayın
lar yapacak kadar yayın dengesini bozmuştur. 

Değerli milletvekilleri, TRT'de faşizmi yeren prog
ramlar yayından kaldırılmakta, faşist içerikli yayınla
ra, faşizmli öven yayınlara ağırlık verilmektedir. TRT' 
de ayrıca, faşist bazı partilerin programlarına ve pro
pagandasına yönelik yayınlar sergilenmiştir. 

TRT'de haberler yanlı olarak verilmekte, baza ha
berler çarptırılarak, bazı haberler smısür edilerek su
nulmaktadır topluma. 

Özetlemede ve haber sunmada bazı haberlerin içe-* 
riğinin özelikle bozulmasına özen gösterilmektedir. 

TRT'de personel politikası, yasalarla bağdaşmayan 
bir şekilde yürütülmektedir. TRT'de personel çoktur, 
fakat hizmet üreten personel gün geçtikçe azalmak
tadır. İhtiyaç, liyakat ve hizmetlin öngördüğü nitelik
lere bakılmaksızın, son iki yılda TRT'ye 2 bin kişi 
alınmıştır. 

TRT*yi faşîstleştirmek için belli bir program çer
çevesi içerisinde ahnan bu elemanlar, TRT*den hiç
bir iş yapmaksızın maaş almaktadırlar; bu elemanlar 
için sınav bile yapılmamıştır. Faşist birer karargâh 
haline getirilmiş bulunan Devlet İstatistik Enstitüsü, 
BAĞ - KÖR, Ticaret Bakanlığı ve bazı belediyeler
den alınan sahte memur belgeleri veya sahte sınav 
kazanma 'belgeleriyle TRT doldurulmuşitur. örneğin; 
21 Haziran 1976 günü bir memur adayı TRT'ye mü
racaat eder, kendisinin BAĞ - KUR'da çalıştığını söy
ler; 21.6.1976'da TRT'de göreve başladığına ilişkin 
Genel Müdürlükten «olur» verilir. Aym memur, 
27.6.1976 günü, yani bir hafta sonra, BAĞ - KUR'a, 
memur girmek için müracaat eder .ve o memur, 
BAĞ -. KOR'dan, memur olmadan, TRT'ye hayali 
bir sicül özeti gönderilmek suretiyle naklen memur 
atanmaktadır. 

Bu, TRT'de yapılan uygulamadan sadece bir ta
nesidir, bunun gibi yüzlercesine rastlamak mümkün
dür. Ayrıca, alınan elernıanSarda, sınava girmeden ön-
ce gereken evraklar ve nitelikler çoğunda aranmamış
tır. Memur iken, belli bir yere sınavla gelmesi gere
ken memurlar sınava sokulmayarak, salt, yönetimde 
bulunan Milli Cephe Hükümeti yanlışı yönetü'cilere 
yakın oldukları için sınavsız birçok memur önemli yer
lere getirilmişlerdir. 

Sayın milîetveklilleri, bugün TRT geçmiş uygula
maları ve iç yapısıyla, kanayan bir yara durumunda
dır. Yüce Medîsin denetim yolarından birisini kulla
narak bu kanayan yarayı iyileştirmenin zamanının gel
diğine inanıyoruz. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız hususların 
ışığında : 

1. TRT, haber, program, personel politikası, de
netim uygulamalarıyla, Anayasa, TRT Yasası ve Türk 
Ceza Yasasına, İdare Hukuku ilkelerine uymayan bir
takım tutum içindedir; bu yasa dışı uygulamaların 
saptanması, 
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2. TRT'mhı iç çalışmalarını düzenleyen yönetme* 
lökler antidemokratiktir; yasalara ters düşen hüküm
ler içermektediirler; bu yasa dışı yönetmelJklerin sap-

3. TRT^fin iç ve dış abmlanııda ve inşaat yapı
mı uygulamalarında ve düğer yatınmlarmda bazı yol
suzlukların olduğu, 'bazı usulsüz ödemelerin yapıldığı 
kanaati yaygındır; TRT'delki yasalara aykırı davranış 
ve yolsuzlukların saptanması, 

4. Atatürk ilkelerine ve devrimlerine, İnsan hak
larına, ulusal, demokratik, layik ve sosyal Cumhuri
yet ilkelerine ve ulusal bütünlüğe, çağdaş düşünceye ve 
Türk toplumunun çıkarlarına aykıtı yayınların ya
pıldığı bilinmektedir; bu yayınların saptanması; 

'5< TRTde, sürülen, kıyılan, dürüst, namuslu ve 
yurtsever memur ve işçilerin tespiti, 

6. TRT, anayasal bir kurum olmasına rağmen, 
gerici yöneticiler, diğer anayasal kurumlardan birisi 
olan Danıştay kararlarını, Genel Müdürü dahil, bir
çok memur için uygulamamışlardır; bu uygulanmayan 
Danıştay kararlarının {saptanması, 

7. TRT'defld yönetimlin, yönetmeliklerin ve mev
cut TRT Yasasının demokratikleştirilmesi için alın
ması gerekecek önlemlerin saptanması, 

5. Çağın koşullarına, Türk toplumunun istemle
rine, tükenin gerçeklerine, layik, sosyal Cummıriyet 
ilkellerine uygun toplumsal ve ulusal içerikli yaym ve 
programların ilkelerinin saptanması, 

9. İsmail Cem İpekçi, Danıştay kararlarına ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, TRT'rtin şu an
da Genel Müdürüdür. 17.5.1975 günü, 15239 sayılı 
Resmi Gazete ile görevinden alınmıştır; bu işlem, Yük
sek Mahkeme tarafından iptal edildiğine göre, 
17.5J975 gününden bu yana TRT'de fiilen genel mü
dür olması gereken Sayın İpekçi'nin, genel müdür
lüğe başlamayışından dolayı birçok kişi genel müdür
lük yapmıştır; bu genel müdürlüğe gelen kişilerin, 
17.5Jİ975 tarihinden sonra yaptıkları uygulamalaraı 
ve harcanıalarMi yasalara uygun ohıp olmadığının sap-

BAŞKAN — Sayın Koyiüoğhı, vaktiniz dolmak 
üzeredür. 

AZfflMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Tamam
lıyorum Saym Başkanım; hızlı okumamın amacı da, 
toparlamak İçindi; teşekkür ederim. 

10. TRTMin, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
yapacağı program, halber, personel ve yatırım poIM-
kalarının gerçekçi bir sekide saptanması için, Anaya-
samn ve Millet Meclisi İçtüzüğünün bizlere yerdiği 
hakkı, TRT üe ilgili Meclis Araştırması önergesiyle 
40 arkadaşım ve ben kullanmış 'bulunuyoruz. 

önergemizin kabulünü Yüce Meclisten diliyoruz; 
takdir Yüce Meclisindin*. 

Şansım ve 40 arkadaşım adına Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim KöyTüoğtu. 
Meclis Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşme 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamak üzere üç ay olmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, diğer Meclis Araştır
ması önergesine başlamamız için vaktimizin daral
dığını görüyorum; bunun saat 19.00'a kadar bitece
ği kanısında değilim. 

Bu bakımdan, Meclis Araştırması ve Genel Gö
rüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için 

22 . 12 . 1977 Perşembe günü toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaü : 18.30 

»•-<« 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Gani Âştk'ın, Ankara 
Milletvekili Selâhattin Öcal'm, polisçe tahkir edil
diği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Kor
kut özal'ın yazılı cevabı (7J79) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını rica ederim. 2 . 9 . 1977 

Saygılarımla. 
Kayseri Milletvekili 

Gani Âşık 

1. CHP Ankara Milletvekili Selâhattin öcal'm 
28 . 8 . 1977 akşamı Siteler Karakolunda uğradığı 
istiskali ve fiiJi tecavüzü doğru buluyor musunuz? 

2. Doğru bulmuyor iseniz mütecaviz Komiser 
Yakup Koyun hakkında ne gibi bir idari işlemde bu
lundunuz, veya bulunmayı düşünüyorsunuz? 

3. Polisin «Halka tpek gibi yumşak davranaca
ğım» söylediğiniz günün akşamında meydana gelen 
bu olay, değil halkın, Milletvekillerinin bile Kara
kolda iyi muamele görmediğini kanıtlaması bakı
mından düşündürücü değil mi? 

4. Dokunulmazlığı bulunan Parlamenterlerin bi
le polisçe tahkir edildiği ve tartaklandığı bir ülkede, 
vatandaşların nelere maruz kalabileceğini düşüne
biliyor musunuz? 

5. CHP Ankara Milletvekili arkadaşımızın uğ
radığı bu tecavüze şayet, MSP'li bir Milletvekili ar
kadaşımız uğramış olsa idi yine böyle suskun ve ha
reketsiz kalımlıydınız? 

6. Parlamenterlere Devletin polisi tarafından ya
pılan saldırılar takipsiz bırakılırsa, günün birinde 
ve inşallah çok yakın bir gelecekte İçişleri Bakanlı
ğı sıfatınız son bulduğunda, sizin de aynı tecavüze 
uğramayacağınızı garanti edebilir, misiniz? 

7. Çok çirkin ve üzücü olan bu olay karşısında
ki suskunluğunuz Ana Muhalefet Partisi CHP'nin 
İçişleri Bakanı olarak hakkınızda beslediğini çeşitli 
vesilelerle belli ettiği iyi niyet ve güvene de indiril
miş bir darbe olmuyor mu? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 21 .12 . 1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 290354 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 Aralık 1977 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7/79-706/02583 sayılı yazıya. 

Ankara Milletvekili Sayın Selâhattin öcaPın Si
teler Polis Karakolunda görevli Emniyet Mensupla
rınca tahkir edildiğine dair Kayseri Milletvekili Sa
yın Gani Âşık'ın yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar olaya müteakip polis Başmüfettişi marife
tiyle tetkik ve tahkik ettirilmiş ve cevabımız aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Müfettiş tarafından yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen fezleken* tahkikat evrakında; 

28 . 8 . 1977 günü Siteler Karakolu mıntıkasında 
yapılan aramada ekle edilen iki adet tabanca, 7 
mermi ve çok miktarda sol yayın ele geçirildiği, bun
ların sanıklan hakkındaki evrakların tamamlanması 
sırasında, karakola gelen Sayın Selâhattin ÖcaPın 
kendisini tanıtmadığı ve aramada elde edilen silah 
ve yayınların sanığı durumunda olan Hüseyin Bek-
taş ile Menekşe Bektaş'ın ne zaman bırakılacağını 
sorduğu ve olayın tahkikat safhasında olduğu, ka
nuni gereğinin yapılacağı söylendiği, bunun üzerine 
Sayın Selâhattin öcal'm Komisere lisanen hakeret-
te bulunarak görevine müdahale ettiği evrak arasın
daki ifadelerle subut bulduğu. Adli yönden de olayın 
Cumhuriyet Savcılığına Sayın Milletvekili taraf nidan 
intikal ettirildiği ve bu işlemin halen devam ettiği, 
bunun sonucunda Komiser aleyhinde hüküm veril
diği takdirde disiplin yönünden de tecziyesinin gerek
tiği belirtilmiş ve tahkikat evrakı gereği yapılmak üze
re ilgili kurullara intikal ettirilmiştir. 

Neticesine göre gereğine tevessül olunacaktır. 
Adli ve idari hiç bir suç takipsiz bırakılmamış

tır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Korkut Özal 
İçişleri Bakam 
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2. — Ankara Milletvekili Teoman Köprülülerin, 
fuel-oil ve liman bayiliklerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kâmran înan'ın 
yazılı cevabı. (7/91) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 8 .9 .1977 
Ankara Milletvekili 
Teoman Köprülüler 

Birinci MC Hükümeti güven oyu aldıktan sonra, 
5 Haziran 1977 tarihine kadar, Petrol Ofisi Genel 
müdürlüğüne fuel-oil ve liman bayilikleri için, 
kimler müracaatta bulunmuş ve adı geçen Genel Mü
dürlük kimlere bu bayilikler için, müsaade vermiş
tir? 

Bu müsaadeler verilirken, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğü tarafından hangi kriterler dikkate alınmış-
ur? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112-115/053.2-14/1694 
Konu : Sayın Teoman Köprülüler'in ya-
zdı soru önergesi hk. 

20 . 12 .1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/91-729/2825 sayıh 

yazılan. 
îlgi'de kayıtlı yazılan ekinde Bakanlığımıza inti

kal ettirilen. Ankara Milletvekili Sayın Teoman 
Köprülüler'in, «Fuel-oil ve liman bayUiklerine dair» 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakam 

Kâmran İnan 

Ankara Milletvekili Sayın Teoman Köprülüler' 
in, «Fuel - oil ve liman bayiliklerine dair» yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Soru : 
Birinci MC Hükümeti Güvenoyu aldıktan sonra, 

5 Haziran 1977 tarihine kadar, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğüne fuel-oil ve liman bayilikleri için kim
ler müracaatta bulunmuş ve adı geçen Genel Müdür
lük kimlere bu bayilikler için müsaade vermiştir? 

Bu müsaadeler verilirken, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğü tarafından hangi kriterler dikkate alınmış
tır? 

Cevap : 
A) Fuel - oil bayilikleri : 
Fuel - oil bayilikleri, 1 . 3 . 1974 tarihli 7/32 sa

yıh Genel Müdürlük Kurulu Karan ile durdurulup, 
4 . 11 . 1975 tarihli 66/1 sayılı karar Ue yeniden ih
das edilmeye başlandığından; inceleme, 4 . 11 . 1975 
tarihi başlangıcı alınarak yapılmıştır. 

Bu devre içinde fuel-oil bayiliği talebinde bulu
nanlardan: 

1. Bayilik verilip sözleşme yapılanlan, 
2. Bayilik verilmeyenleri, 
3. Bayilik verilmesine rağmen formaliteleri za

manında ikmal etmemeleri sebebiyle kararlan iptal 
edenleri, 

4. İşlemleri yürütülmekte olanlan, gösterir lis
teler ilişikte sunulmuştur. 

Fuel - oil bayiliklerinin verilmesinde dikkate alı
nan kriterler : 

Fuel-oil bayiliği talepleri, mahallin ihtiyaçları 
ve tüketim durumu, mevcut bayi adedi, mahalli özel
likler dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmiştir. 

Fuel-oil bayiliği verilenlerden : 
a) En az bir tanker mülkiyetine sahip olduğunu 

tevsik eden, 
b) Petrol Ofisi'ne ve üçüncü şahıslara olan ve

cibelerin ve cari hesap açığının garantisi olarak 
25 000 TL nakit, 25 000 TL'hk teminat mektubu ve
ya Devlet tahvili veren, 

c) Yılda en az 1 000 tonluk satış yapmayı taah
hüt eden. 

d) Telefonlu bir bürosu olduğunu belgeleyen, 
e) Müşterilerinin brülörlerinde meydana gele

cek arızalan gidermek üzere bir teknik elemanla yap
tığı anlaşmayı ibraz eden, bayilerle bu şartların ye
rine getirilmesini müteakip 5 yıl süreli sözleşme ya
pılmıştır. 

B) Liman Bayilikleri : 
Petrol Ofisi'nin yerli ve yabancı bandıralı gemi

lere gümrüklü veya gümrüksüz akaryakıt ve madeni 
yağ ihrakiye satışlarına devam etmesi kaydıyla, 
esasları bir sözleşme ile tespit edildikten sonra liman 
bayiliği ihdası 14 . 12 . 1976 tarihli, 65/4 sayıh ka
rarla uygun bulunmuştur. 

Hazırlanan sözleşme 28 . 1 . 1977 tarihli; 8/20 
sayıh kararla kabul edildiğinden; inceleme, 28 .1.1977 
tarihi başlangıç alınarak yapılmıştır. 

Bu devre içinde liman bayiliği talebinde bulunan
lardan: 
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1. Bayilik verilip sözleşme yapılanları, 
2. Bayilik verilmeyenleri, 
3. İşlemleri tekemmül safhasında olanları, 
4. Talepleri tetkik safhasında bulunanları, 
Gösterir listeler ilişikte sunulmuştur. 
Liman bayiliklerinin verilmesinde dikkate alınan 

kriterler : 
Liman bayiliği talepleri, bölgenin ihtiyaçları ve 

tüketim durumu, Petrol Ofisi'nin ikmal imkanlan 
ve mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle de
ğerlendirilmiştir. 

Liman bayiliği verilenlerden: 
a) Gümrük ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde 

gerekli işlemleri yerine getiren, Ticaret Odasına kay
dını yaptıran ve bu husustan belgeleyen, 

b) Limanın özelliğine göre sözleşmesi gereğin
ce satış taahhüdünde bulunan, 

c) Limanın özelliğine göre Petrol Ofisi'nce ka
bul edilecek tonajda gemisinin veya deniz vasıtası
nın, 5 yıldan az olmamak kaydıyla kiralık veya ken
di mülkü olduğunu belgeleyen (tonaj miktarı İzmir 
için 250, İstanbul için 350 tondur. 

Diğer limanlar için, özelliklerine göre aynca tes
pit edilmektedir.) 

d) Bayilik teminatı olarak 50 000 TL nakit, 
100 000 TL bk teminat mektubu veya Devlet tahvili 
veren. 

Bayilerle bu şartlann yerine getirilmesini mütea
kip 5 yıl süreli sözleşme yapdmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kâmran İnan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

4 . 11 . 1975 . 5 . 6 . 1977 Tarihleri Arasında Fuel -
Oil Bayiliği Talebinde Bulunup Sözleşme Yapılan 

Bayiler 

Bayi Adı (Bayilik yeri) 
1 1 I . I , , , 

1. Yalçın Kılıç (Adana) 
2. Cihan Nuroğhı (Adana) 
3. Ezher Sangöl (Adıyaman;) 
4. Ahmet Öncebe (Adıyaman) 
5. İhsan Yazıcı (Bolvadin/Afyon) 
6. Yusuf Avni Dundu (Amasya) 
7. Şerafettin Dağıstanlı (Amasya) 
8. İlhan Gerim (Ankara) 
9. Ekrem Güner (Ankara) 

10;. Ay - Pet Ahmet Ayık (Ankara) 
11. Ö. Avni Sürücü (Ankara) 
12. Hasan Bircan (Ankara) 
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Bayi Adı (Bayilik yeri) 

13. Mahmut Ekindi (Ankara) 
14. Süleyman Sanalioğlu (Ankara) 
15. Ersan Demircan (Ankara) 
16. Abdülkadir Ünal (Ankara) 

- 17. Mustafa Şahin (Ankara) 
18. Nihal Birsen (Ankara) 
19. Yusuf Kemal Yaşar (Ankara) 
20. Ağaçlıklar Koli. Şti. (Ankara) 
21. Karadenizliler Adi Kom. Şti. (Ankara) 
22. Ülker Tabak (Ankara) 
23. Ahmet Bölünmez (Ankara) 
24. Fahri Şahin (Ankara) 
25. Şevket Şeker (Ankara) 
26. Lütfi Dinçer (Ankara) 
27. Murat Kandemir (Ankara) 
28. Ulpet - Muzaffer Ulusoy (Ankara) 
29. Abdülkadir Ateş (Ankara) 
30. İhsan Seçkin (Ankara) 
31. Yalçın Petrol Koli. Şti. (Ankara) 
32. Mehmet Kotil (Ankara) 
33. Isıtan Ltd. Şti. (Ankara) 
34. Cemalettin Kanıtarcıoğlu (Ankara) 
35. Tamer Unsal (Ankara) 
36. Ferit Acargil (Ankara) 
37. Hayati Ayaz (Ankara) 
38. Sait Eryılmaz (Ankara) 
39. Mehmet Karaduman (Ankara) 
40. Ziya Uzun (Ankara) 
41. Duman Petrol - Mehmet Karaduman (Ankara) 
42. Cemil Uğurlu (Ankara) 
43. Sekade Tic. Ltd. Şti. (Ankara) 
44. Nuri Hacıalioğlu (Ankara) 

ı 45. Asaf Hindioğiu (Ankara) 
46. Yaşar Aytan (Ankara) 
47. Uluer Engin (Ankara) 
48. Necati Yurttakalan (Ankara) 
49. Petrol Ticaret Ltd. Şti. (Ankara) 
50. Kumrular Ticaret Koli. Şti. (Ankara) 
51. Şark. Aky. Tic. Ltd. Şti. (Ankara) 
52. Aysel Ataman (Ankara) 
53. Edip Yurdakul (Ankara) 
54. Hüseyin Uzel (Ankara) 
55. Ali Aytemiz (Ankara) 
56. M. Cedi Baîkaya (Ankara) 

| 57. Ersin Ada (Ankara) 
[ 58. Mustafa Yorgancıoğlü (Ankara) 
\ 59. M. Şafak Benadam (Ankara) 
İ 60. M. Sait İpek (Ankara) 
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61. Abdurrahman Çak (Ankara) 
62. Ayhan Ozan (Antalya) 
63. Hamit Özkan (Antalya) 
64. Nihat Ömür (Antalya) 
65. Ziraatçılar Koli. Şti. (Aydın) 
66. Tandemir Petrol Koli. Şti. (Balıkesir) 
67. Taylip Coşkun (Bingöl) 
68. Karaman Tic. Koli. Şti. (Tatvan/Bitlis) 
69. Mustafa Göktaş (Gerede/Bolu) 
70. Günsa Turizm Sanayii A. Şti. (Bolu) 
71. Bedrettin Gürcan (Bolu) 
72. Lütfi Kaydanoğlu (Düzce/Bolu) 
73. Tahir Demir (Düzce/Bolu) 
74. Dayıoğlu Koli. Şti. (Burdur) 
75. Ostaş Otomat iv Sanayii ve Tic AŞ.) (Bursa) 
76. Yasa Tic. Koli. Şti. (Bursa) 
77. Caner Tic. Ayşe Muzafer Caner (Bursa) 
78. İdael Petrol Koli. Şti. (Bursa) 
79. A. Çetin Sagınç (Bursa) 
80. Haluk German (Bursa) 
81. Mustafa Tiirkkan (Bursa) 
82. Emin Elam (Bursa) 
83. Avni Demirel (Bursa) 
84. Kadir Koçoğlu (Bursa) 
85. özpet - Kol. - Şti. (Bursa) 
86. Şeref öner (Bursa) 
87. ASF Dokuma - Boya Endt. AŞ (Bursa) 
88. Ömer Taştekin (Karacabey/Bursa) 
89. Cahit Onan (Çan/Çanakkale) 
90. Kuddisi Diker ve Ort. (Çorum) 
91- Kemal Şeydim ve Ort. « Kolk Şti. (Çorum) 
92. Mahmut Kavak (Diyarbakır) 
93. Günaydın ve Aladdin Kavak (Diyarbakır) 
94. Onur Otomativ Tic. Koli. Şti. (Diyarbakır) 
95. Affan Azak (Edirne) 
96. Sait Özel" (Edirne) 
97. Mehmet Bozkurt (Edirne) 
98. A. Ergin Soner (Edirne) 
99. Yasin Aydoğdu (Elazığ) 

100. Yentaş Koli. Şti. (Elazığ) 
101. Aytaçlar Koli. Şti. (Elazığ) 

102. Beyler Canlı Petrol Tic. = Kolk - Şti. (Erzin
can) 

103. Halet Koçak (Refahiye/Erzincan) 
104. Emıbiya Küçük (Aşkale/Erzurum) 
105. Temelli Kardeşler Koli. * Şti. (Erzurum) 
106. Adnan Polat (Eskişehir) 

Bayi Adı (Bayilik yeri) 

107. Fultaş Tic. - Sanayii AŞ. (Eskişehir) 
108. Mustafa Tepeoğlu (Eskişehir) 
109. Emin Koyuncu (Eskişehir) 
110. Emeksizler KolL - Şti. (Eskişehir) 
111. Ar. - Pet. Ltd. Şti. (Eskişehir) 
112. H. Rıza Sönmez (Eskişehir) 
113. irfan Topaloğlu (Eskişehir) 
114. Erol Kısacık .(Gaziantep) 
115. Ali Ergan (Gaziantep) 
116. Veliç Koli. - Şti. (Gaziantep) 
117. Abdullah Kazaz (Gaziantep) 
118. Seyhun Bozdağ (Gaziantep) 
119. Fevzi Kazaz (Gaziantep) 
120. Mustafa Topcuoğullan (Kilis/Gaziantep) 
121. Burhan Atalay (Nizip/Gaziantep) 
122. Doğramacılar Koli. Şti. (Küçükgiİre/Giresun) 
123. Sazbeyli Koli. Şti. (Giresun) 
124. Hüsnü Dabağ (Gümüşhane) 
125. Kıhçoğlu Koli. Şti. (Antakya) 
126. Akın Koli. Şti. (İskenderun/Antalya) 
127. Mehmet Velioğlu (İskenderun/Antakya) 
128. Akar Koli. Şti. (İçel) 
129. Türker Petrol Aky. Ltd. Şti. (İstanbul) 
130. Ali Aytemiz ve Ort. Koli. Şti. (İstanbul) 
131. Mustafa Canruh (İstanbul) 
132. Hüseyin Ellidokuzoğlu (İstanbul) 
133. Isıtan Petrol Tic. ve Ltd. ŞtL (İstanbul) 
134. İpekçi Petrol Koli. Şti. (İstanbul) 
135. Harput Petrol Tic. Koli. Şti. (İstanbul) 
136. Şahin Gümüşel (İstanbul) 
137. Yavuz Petrol İskender Yavuz (İstanbul) 
138. Turgut Petrol Necmettin Turan (İstanbul) 
139. Mustafa Işcanlı (İstanbul) 
140. Halim Petrol Şevket Tayfun Arıksoy (İstan

bul) 
141. Sezen Petrol Okan Sezen (İstanbul) 
142. Evren Petrol Koli. Şti. (İstanbul) 
143. lika Petrol Ltd. Şti. (İstanbul) 
144. Yıldırım Petrol Hüseyin Yıldırmıkaş (İstan

bul) 
145. Hızır Petrol özcan Ergün (İstanbul) 
146. Kırşan Koli. Şti. (İstanbul) 
147. Oyhan Petrol Nehavet Oynayanoğlu (İstan

bul) 
148. Ak - Ba Yakıt KolL Şti. (İstanbul) 
149. Orhan Hacaloğhı (İstanbul) 
150. Pet. -. Sat. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) 
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151. Ali Biberoğlu (İstanbul) 
152. Se. - So. Petrol Sabaha* Kamal (tstanbul) 
153. Güneş Petrol KolL ŞtL (tstanbul) 
154. Hasan Bahar (tstanbul) 
155. tzzet Kirtil (tstanbul) 
156. Ali Namık Önal (tstanbul) 
157. Fosil Fuel - Oü Servis AŞ. (tstanbul) 
158. Öcal Petrol Ahmet Öcal (tstanbul) 
159. Erdoğan Petrol KoU. Şti. (İstanbul) 
160. Engin Coııker (tstanbul) 
161. Orhan Varol (tstanbul) 
162. Yahya Bilgin (İstanbul) 
163. Sel Petrol Abdülkadir Kısacık (tstanbul) 
164. Batu Petrol Ahmet Batu (tstanbul) 
165. Tarık Koçman (İstanbul) 
166. Hakan Petrol Yaşar Asal (tstanbul) 
167. Metin Kaya Çağlayan (tstanbul) 
168. Yalçın Bicioğİu 76 Petrol (İstanbul) 
169. İbrahim Konğu (tstanbul) 
170. As. m Er. Petrol KoH. Şti. TaBp As ve Ort. 

(İstanbul) 
171. M. Rıfat Harputoğlu (tstanbul) 
172. Kar Petrol Umur Gençoğlü (tstanbul) 
173. Özden Petrol Atalay özden (tstanbul) 
174. Murat Tic Mehmet Özoğlu (tstanbul) 
175. Kadir Çıtak - Necati Atilla (tstanbul) 
176. Kurt Petrol - Hasan Kurt » Suat Erbaş (İs

tanbul) 
177. Kurt Petrol = Muammer Ulutürk (İstanbul) 
178. Lav Petrol - Mehmet Şahin - Halit Çelikkıran 

(İstanbul) 
179. Bu Petrol = Abdullah Buberka (tstanbul) 
180. Ar m Petrol Yunus Kurt ve Ort. (tstanbul) 
181. Ekrem Çavuşoğhı (tstanbul) 
182. Sııad iye Petrol •- Yavuz Sara! (İstanbul) 
183. Semih Aktürk (tstanbul) 
184. Se. > Petrol Hasan Hüseyin Susam (İstanbul) 
185. Ali Razak (tstanbul) 
186. Öztaş Petrol Ergün Eraktaş (tstanbul) 
187. Şani Barut (tstanbul) 
188. Şaban Eroğîu (tstanbul) 
189. Güntorm Tic - Vahdettin Pamir ve Ort (İs

tanbul) 
190. Fatih Petrol = Mehmet Zeki Meriç (tstanbul) 
191. Cenk Petrol - Güner Sayar (İstanbul) 
192. Osman Selimoğlu (tstanbul) 
193. Ferhat Su* (İstanbul) 
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Bayi Adı (Bayilik yeri) 

194. Gür Petrol - Galip Dede ve Ort. (İstanbul) 
195. Muharrem Angün (tstanbul) 
196. Hüseyin Perçin - Çınar Petrol (tstanbul) 
197. Hamit Kaya (İstanbul) 
198. Ali Rıza Günçer (İstanbul) 
199. Tem Petrol -. Tahsin Kaş ve Ort. (İstanbul) 
200. Ankara Petrol Tic. Koli. Şti. (tstanbul) 
201. Osman Öztuna (tstanbul) 
202. Te - Servis AŞ (tstanbul) 
203. Er Petrol -. Erdoğan Özden (tstanbul) 
204. Ural Günçer - Cenk Ticaret (tstanbul) 
205. İkiz Petrol - Bahattin Başaran (İstanbul) 
206. Ali Rıza Mete - Anne Petrol (İstanbul) 
207. Erdoğan Aslan (İstanbul) 
208. Pendik Petrol -. Mustafa Babaoğlu (tstanbul) 
209. Ahmet Tangay ve Ort. Alev Petrol (İstanbul) 
210. Aitmiş Petrol Koli. Şti. Şuayip Dümen ve Ort. 

(tstanbul) 
211. Osman Zeki Ora) (İstanbul) 
212. Gün Petrol Mehmet Çctiner (İstanbul) 
213. Süleyman Yegan (tstanbul) 
214. Ali Kadir tzcan (tstanbul) 
215. Suphi Turan Hatipoğlu (tstanbul) 
216. Karadeniz Petrol - Ali Rıza Erten (İstanbul) 
217. Bilginler Koli. Şti. (İstanbul) 
218. Ozan Petrol - Necmettin ozan ve Kardeşleri 

(İstanbul) 
219. Azmi Kurt (tstanbul) 
220. Marmara Petrolleri - Necdet Demirkol ve Ort. 

(tstanbul) 
221. Karabey Petrol - Süleyman Karabey ve Ort. 

(tstanbul) 
222. Nur - Nakliyat Rıza Nur Ateş ve Ort (tstanbul) 
223. Saydam Petrol - Turgut Saydam (tstanbul) 
224. Hakan Ataç (tstanbul) 
225. İbrahim Bayraktar (İstanbul) 
226. Kazdalar Koli. Şti. (İstanbul) 
227. Kaş Petrol (İstanbul) 
228. Salim Demirtaş (İstanbul) 
229. Ali Oktay Morgil (İstanbul) 
230. Ömer Temiz (İstanbul) 
231. Kotiloğulları Koli. Şti. (İstanbul) 
232. Fahrettin Çak (İstanbul) 
233. Ali Tınmaz (tstanbul) 
234. Alaaddin Eren (İstanbul) 
235. Nuri Tanca (İstanbul) 
236. Sadık Eken. (İstanbul) 
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237. Daner Yücel (İstanbul) 
238. İskender Yavuz (İstanbul) 
239. Çalışkanlar Kol). Şti Hasan Bayrak ve Ort 

(İstanbul) 
240. Mehmet Şükrü Yanlı (İstanbul) 
241. Burç Petrol - Mehmet öcal (İstanbul) 
242. M. Zeki Balçık (İstanbul) 
243. Nurettin Çırpıcı (İstanbul) 
244. Eşref Yıldırım (İstanbul) 
245. Faik Topsöz (İstanbul) 
246. Hasan Halil (İstanbul) 
247. Üçcller Tic. Koli. Şti. (İstanbul) 
248. Bülent Baktır (İstanbul) 
249. Nuri Yaman (İstanbul) 
250. Tam Isı KolL Şti, (İstanbul) 
251. Beyak Yakıt Tic (İstanbul) 
252. Yen - Pet. Memduh, Geajşol (İstanbul) 
253. Hasan. Tahsin Mete (İstanbul) 
254. Dursun Alt Erbaş (tstanbuf) 
255. Mustafa Şapoğtu (İstanbul) 
256. Doğan öztürk (İstanbul) 
257. Mehmet Özcelik (İstanbul) 
258. Bizim Petrol ^ Mehmet Odabaşı, (İstanbul) 
259. Ahmet Demiroglu (İstanbul) 
260. Feride Kızıhrmak (İstanbul) 
261. Şevket Kud# (İstanbul) 
262. Eray Tezer (İstanbul) 
263. Binath Koli. Şti (İstanbul) 
264. Doğan Hayrak (İstanbul) 
265. Mustafa Günaydın (İstanbul) 
266. Hasan Kaya (İstanbul) 
267. Ulaş Petrol Oya Erit (İstanbul) 
268. Habib Biber (İstanbul) 
269. Veysel Güven, (fctenbul) 
270. Erhan Hepİ$ (lstapbu# 
271. İsmail Balkaya (İstanbul) 

- 272. Sun Petrol - Dursun Sunar (İstanbul) 
273. özer Taşkın (İstanbul) 
274. Mümtaz Kayagürler (İstanbul) 
275. Özkan KoJtukoğlu (İstanbul) 
276. Pınar Tic. Koli. Şti, (İstanbul) 
277. Ferit Sayman (İstanbul) 
278. Celalettin Tapucu (İstanbul) 
279. Hasan Akçay (İstanbul) 
280. Hikmet Keçeli (İstanbul) 
281. Niyazi Tuna (İstanbul) 
282. Arzum Petrol - Dinçer Ünal (İstanbul) 

Bayi Adı (Bayilik yeri) 

283. Neşet Tahiroğlu (İstanbul) 
284. Doğan Babacan (İstanbul) 
285. Yaşat Zaza (İstanbul) 
286. önder Uçar (İstanbul) 
287. Gür Pınar Isı Tic. Koli. Şti. (İstanbul) 
288. Halit Bingöl (İstanbul) 
289. Erbülent Mushı (İstanbul) 
290. Kilerci Kardeşler (İstanbul) 
291. Nedim Genç (İstanbul) 
292. Hatice Kasap (İstanbul) 
293. Şükrü Ersoy (İstanbul) 
294. Arif Hikmet Sevil (İstanbul) 
295. M. Zeki Piyale (İstanbul) 
296. Kâmil Aydemir (İstanbul) 
297. Nusrettin Yılmaz (İstanbul) 
298. Turan As (İstanbul) 
299. Ali Sadi Tavukçuoğlu (İstanbul) 
300. Kemal Küçük - Kadir Küçük (İstanbul) 
301. M. Haluk Taner (İstanbul) 
302. Taciroğkı Tic. AS (İstanbul) 
303. Emeksizler Motorlu Araçlar (İstanbul) 
304. Ali Bayraktar (İstanbul) 
305. Zeynep Kayhan (İstanbul) 
306. Ayhan Başlangıç (İstanbul) 
307. Şani Barut (İstanbul) 
308. Nejat Dutrkal (İstanbul) 
309. Güvenç Petrol Tic. (İstanbul) 
310. Murtaza Muharrem K^tevanlfott» Şti. 

(İstanbul) 
311. Abdurrahman Babajjoğju (JUtanbu*) 
312. Hüseyin Akkeyunlu (İstanbul) 
313. Ağa Fuat Demufeoi (İstanbul 
314. Güney Petrol - Salib Özdemir (İstanbul) 
315. Şeref Otomativ Tfc. (İstanbul) 
316. Teoman Karan (lstanbui> 
317. Yüksel Uztürk (İstanbul) 
318. Ahmet Karaduman (İstanbul 
319. Ahmet Turan Haşa* (İstanbul) 
320. Empet Petrolcülük Koli. Şiî. - A1İ Bafoğta ve 

Ort. (İstanbul) 
321. Ömer Buyruk (İstanbul) 
322. Müslim Caner (İstanbul) 
323. Ali Hacıaüoğm (İstanbul) 
324. Ömer Faruk Girgin (İstanbul 
325. Bülent Aytemiz (İstanbul) 
326. A. Rahmi İmimoğhı (Istanbnl) 
327. Lef ter Naci (İstanbul) 
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375. Ahmet Doğangün (Kırşehir) 
376. Saydam Metin (tzmit) 
377. Şükrü Cesur (tzmit) 
378. Yeliş Koli. Şti. (tzmit) 
379. Ömer Gençal (tzmit) 
380. Kemal öztoprak (tzmit) 
381. Korhan Petrol Ateş ve Ort. (İzmit) 
382. Cevat Tavukçuoğlu (tzmit) 
383. Vehbi Engiz (tzmit) 
384. Osman Şenses (tzmit) 
385. Kale Tic. Koli. Şti. (tzmit) 
386. Tayyar Özbey (tzmit) 
387. M. Yılmaz Yargıç (tzmit) 
388. Cevdet Yaman (tzmit) 
389. Hayri Burgu (tzmit) 
390. Ömer Faruk Aytaç (tzmit) 
391. Mehmet Selvil (tzmit) 
392. Yusuf Kara (tzmit) 
393. Doğu Koli. Şti. Salih Öztürk (İzmit) 
394. Hakkı Yücel (tzmit) 
395. Mer - Pet. Osman Merzeci ve Ort. (tzmit) 
396. Alemdar tnterkontinental (tzmit) 
397. Kal. Petrol Tic. KoH. Şti. (Derince/tzmit) 
398. tsraet Kılıç (Derince/tzmit) 
399. Abdülkadir Gemalmaz (Derince/İzmît) 
400. Saffer Yıldmm (Derince/İzmit) 
401. Osman Kaymaz (Gölcük/İzmit) 
402. Halit Tanrıöver (Konya) 
403. Refik Koyuncu (Konya) 
404. Tevfik Güleç (Konya) 
405. Nurullahoğlu Koli. Şti. (Konya) 
406. Yahya Koçak (Konya) 
407. Dede Çakıcı (Ereğli/Konya) 
408. H. Ali Atayı (Malatya) 
409. Aksoğan Oğullan Koli. Şti. (Malatya) 
410. İsmet Baki Özkan (Malatya) 
411. Ali Kan (Malatya) 
412. M. Aydın Çıkıkçı (Turgutlu/Manisa) 
413. Sedat Çuhadar (Kahramanmaraş) 
414. Hikmet Bülbül (Kahramanmaraş) 
415. İtimat Koli. Şti.; Ahmet Güngör (Muş) 
416. Saadettin Güven (Nevşehir) 
417. Hayri Akyüz (Niğde) 
418. Oruçlar Koli. Şti. (Aksaray/Niğde) 
419. Lütfi Akın (Ordu) 
420. Ekrem Orhun (Rize) 
421. DiyarbekiroğuHan Koli. Şti. (Adapazarı) 
422. Mehmet Reis (Samsun) 

328. Koray Petrol (İstanbul) 
329. Nedim Sezer (İstanbul) 
330. Bilginler Koli. Şti. (İstanbul) 
331. öz Yakıt SerVis Petrol Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) 
332. Engin Yesarioğtu (İstanbul) 
333. Uludağ Nakliyat Koli. ŞtL (İstanbul) 
334. özer Petrol - Kemal özgener (İstanbul) 
335. Sözer Biraderler Koli. Şti. (İstanbul) 
336. Erdoğan Tanbay (İstanbul) 
337. Murat Mete (İstanbul) 
338. Eroğlu Petrol Koli. ŞtL (İstanbul) 
339. Isı Kurt Petrol Kimyevi Maddeler Sanayii 

(İstanbul) 
340. Tuncer Beyazıt Güngör (İstanbul) 
341. Hüseyin Bayrak (İstanbul) 
342. Taner Yener Yücel (İstanbul) 
343. Memiş Memişoğlu (İstanbul) 
344. Mehmet İnce (İstanbul) 
345. Güney Petrol Erdal Gttneysel ve Ort. (İstanbul) 
346. tnpet Koli. Şti. (İstanbul) 
347. Yücel Petrol Şinasi Yüksekses (İstanbul) 
348. Cihadettin Mutver (İstanbul) 
349. Sabahat Yılmaz (İstanbul) 
350. Yücel Aktemur (İstanbul) 
351. Nuri Binici (İstanbul) 
352. Cemal Yıldırım (Yalova/İstanbul) 
353. Güney Petrol Tic. Ltd. Şti. (Yalova/İstanbul) 
354. Cahit Torbaoglu (İzmir) 
355. Orhan özdemir ve Ort (İzmir) 
356. Ragıp Civan (İzmir) 
357. Mehmet Yeşil (İzmir) 
358. Körfez Petrol Sanayii Tic. Ltd. Şti. (İzmir) 
359. Güngör Keskin (İzmir) 
360̂  Halit Ejder (İzmir) 
361. Mehmet Can (İzmir) 
362. Recep Zıh ve Ortaklan (İzmir) 
363. Orhan Ali Özakahn (İzmir) 
364. Ahmet Cemi Etik (İzmir) 
365. Kâmuran Sağlam (İzmir) 
366. Dündar Cüneyt (İzmir) 
367. Biltekinler KoU. Şti. (İzmir) 
368. Ege Pet Tic Nak. Ltd. Şti, (İzmir) 
369. Muzaffer Yücel (İzmir) 
370. İsmet Aktepe (Ödemiş/İzmir) 
371. Kenan Tan (Kayseri) 
372. Latif Başkal (Kayseri) 
373. Sabri Aksoy (Vize/Kırklareli) 
374. Attınkardeşler KoU. Şti. (Kırşehir) 
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4 . 11 . 1975 - 5 . 6 . 1977 tarihleri arasında Fuel - Oil 
bayiliği talebinde bulunup bayilik verilmeyenler 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

1. Şenol Çeük (Ankara) 
2. Osman Şimşir (Ankara) 
3. Mercanlar Tie. (Ankara) 
4. Recai Ersan (Ankara) 
5. Doğa Ticaret (Ankara) 
6. Bayram Dem&rtaş t Mustafa Köseoğhı (Ankara) 
7. ömeroğhı Ticaret (Ankara) 
8. Altes Ticaret - Koli Ştt (Karabük) 
9. Bey çoban Adi Kom. Şti. (Eskişehir) 

4 . 11 . 1975 - 5 . 6 .1977 tarihleri arasında Fuel - Oil 
bayiliği talebinde bulunup bayilik verilmeyenler 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

10. İbrahim Yaz (Eskişehir) 
11. Seyfettin Oralakaya (Mersin) 
12. Erol Beheç (Bursa) 
13. Sabahattin Aktarkoğju (Bursa) 
14. Hayrettin Akan - Yavuz Alemdar (Bursa) 
15. Muhittin Topçuoğlu (Gebze) 
16. Nazım Ergünhan (İzmir) 
17. Saltuk Karahan (Sivas) 
18. Ömer Faruk AMuntaş (Tokat) 
19. Nuri Yanbay (Turhal - Tokat) 
20. Bekir Demiriz (Erzincan) 
21. Sami Bursahoğhı (Fatsa - Ordu) 
22. Çavuşoğlu Koli. Şti. (Erzurum) 
23. Tahsil Armutçu ve kardeşleri (Trabzon) 
24. Ak Ticaret ve San. Koli. Şti. (Malatya) 
25. Okay Koli. Şti. (Elâzığ) 
26. Cavit Üçel (Diyarbakır) 
27. İsmail lyigüven (Pazarcık) 
28. Fethi Çakmaklı (Urfa) 
29. Ömer Liitfi Durmaz (Malatya) 
30. Nurettin ispir (İstanbul) 
31. Nafi Atıfkeımikoğhı (İstanbul) 
32. Reşat Sönmez (İstanbul) 
33. Ömer Küpeli (İstanbul) 
34. Trakya Petrol (İstanbul) 
35. Tahsin Dede (İstanbul) 
36. Ömer Göktuğ (İstanbul) 
37. özcan Ergül (İstanbul) . 
38. Hasan Özkan (Edirne) 
39. Hasan Çelikyay (Edirne) 
40. Kemal Mısırlı (Edirne) 
41. Meryem Alptekin (Edirne) 
42. İ. Hakkı Özgen (Tekirdağ) 
43. Abdulkadir Gök (Tekirdağ) 

I 44. Eriş Ticaret (Tekirdağ) 
45. Cengiz Şişman (Tekirdağ) 
46. FiüzKarabay (Tekirdağ) 
47. Mehmet Salih Sarıca (Tekirdağ) 
48. Cihat Haindi Aksoy (Tekirdağ) 
49. Resmiye Yenidoğan (Tekirdağ) 
50. Rıfat Hacıosmanoğlu (Tekirdağ) 

423. Başkol Koli. Şti. (Samsun) 
424. Hüsnü Razlık (Samsun) 
425. Mehmet Yüceloğlu (Samsun) 
426. Nuri Yaman (Samsun) 
427. Mümin Uyar (Samsun) 
428. Türkan Koli. Şti. (Bafra/Samsun) 
429. Mukhas Koli. Şti. (Diğriği/Sıvas) 
430). Engin Dölen (Tekirdağ) 
431. Pet - Ser Koli. Şti. (Tekirdağ) 
432. M. Rahmi Kıpçak (Tekirdağ) 
433. Soyuer Otomativ Tic. AŞ. (Tekirdağ) 
434. Ahmet özver (Malkara/Tekirdağ) 
435. Şükrü Tekeli (Turhal/Tokat) 
436. Esen Koli. Şti, Ali Esen (Turhal/Tokat) 
437. Abdurrahman Seymen (Trabzon) 
438. Şerafettin Aydın (Trabzon) 
439. Asım Sun Kutlu (Trabzon) 
440. Kemal Afnnsoy (Trabzon) 
441. İmam Aslan (Urfa) 
442. Mustafa Melih (Urfa) 
443. Halil Aslan (Urfa) 
444. Mehmet Avşaroğkı (Urfa) 
445. Saraçoğlu KoH. Şti. (Yan) 
446. Nedim Erbil (Akdağmadeni/Yozgat) 
447. Mahmut Genç (Bartın/Zonguldak) 
448. Altaş Tic. Koli. Şti. (Zonguldak) 
449. Hamit Çepm (Zonguldak) 
450. Fikret Barın (Çaycuma/Zonguldak) 
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4 . 1 1 . 1975 - 5 . 6 .1977 tarihleri arasında Fuel - Oii 
bayiliği talebinde bulunup bayilik verilmesi kararlaş
tırılmasına rağmen formaliteleri zamanında ikmal et

memeleri sebebiyle kararlan iptal edilenler 

Talep sahibi (Bayilik verilmesi kararlaştırılan yer) 

1/ Akaryakıt Adi Kom-Şti Yüksel 
Alpaslan ve Ort. (Ankara) 

2. Akaray Tic - Ltd - Şti. (Ankara) 
3. A. Ruşen Ersan (Ankara) 
4. Aktaş A.Ş. (Ankara) 
5. Mustafa Çağanlar (Ankara) 
6. Kemal Özçevik (Ankara) 
7. Sunğuroğlu Uluslararası Nakliyat A.Ş. (Ankara) 
8. Zübeyir Doğan (Ankara) 
9. Kaya Karakaya (Ankara) 

10. Mustafa Dursunyangm (Ankara) 
11. Mehmet Nedim Yüksel (Ankara) 
12. Kadir Sabuncuoğlu (Ankara) 
13. M. Şükrü Seymera (Ankara) 
14. Rana Avunduk - Kâmil Tabak (Ankara) 
15. Ertunç Yalçın (Ankara) 
16. Cihat Güngör (Ankara) 
17. Harun Aytaç (Ankara> 
18. Memiş Memişoğafian (Ankara) 
19. İhsan Alanya (Ankara) 
20. Muammer Ercan (Ankara) 
21. Mustafa Erdem (Ankara) 
22. Enver özdemir (Ankara) 
23. Cemil Karahan (Kocaeli) 
24. Burhan Gürkan, (tzmh) 
25. Sedat Çumkar (İzmit) 
26. Ekrem Kayhanyıkhnm (İzmit) 
27. Niyazi Gül (Kocaeli) 
28. RorfKoH-Şth <tzmlt) 
29. Aryak Aky. Ldfc Şti. (İzmir) 
30. İbrahim Gürnıezoğlu (İstanbul) 
31. Ahmet Özbilen - Orhan Ağaoğld 

KolL-ŞtL (İstanbul) 
32. Kadir Dizdaroğkı (İstanbul) 
33. Necati Şenol (İstanbul) 
34. Basri Eryılntaa (İstanbul) 
35. Musatafa Demirci (İstanbul) 
36. Ercan Kazmaz (Istaırtmî) 
37. Klrkor Ginbayan (İstanbul) 
38. Bora Tırpan (İstanbul) 
39. Yak - Pet Tk - Ltd - Şti - Osman Ersöz 

Ekrem Düzgüner (Bursa) 

Talep sahibi (Bayilik verilmesi kararlaştırılan yer) 

40. Bülent Erk (Bursa) 
41. Yüksel Baydaş (Bursa) 
42. Söm - Saydamöz Tic - Koli - Şti.(Kocaeli) 
43. M. Mustafa AJdemir (Tavşantepe/Maflatya) 
44. Ahmet Timuçin (Kayseri) 
45. M. Muhlis özeni (Karaman/Konya) 
46. Hasan Karanıanoğlu (Ordu) 
47. Bedii Toprak (Batman/Siirt) 
48. M. Sıddık Düzgüner (Muş) 
49. Azim KoE - Şti. (Nevşehir) 
50. Santral Ticaret San - KoE - Şti. (Gaziantep) 
51. Mustafa Halis (Mazgirt/Tunceli) 
52. Gürbüz Karaca (Sivrihisar/Eskişehir) 
53. Lâtif Kulak (İskenderun) 
54. Gülhan Turizm Seyahat Tic - Ltd. - Şti. (Bolu) 
55. Salih Gökmen (Ankara) 
56. Ömer Faruk Çelik (Ankara) 
57. Çelikel Koli. - Şti. (Ankara) 
58. Ersin Ada (Ankara) 
59. Ağa Petrol İsmet Kocaoğhı (İzmit) 
60. Şevket Saraçoğlu (Suluova/Amasya) 
61. Nihat Bayramoğîu (Düzce) 
62. Kâmil Altuğ (Gerede) 
63. Ahmet Şevki Cenkçiler (Urfa) 
64. A. Naki Tulgar (Eskişehir) 
65. AtaHa Tekson (İstanbul) 
66. Erhan Petrol - Sevim Doğruer (İstanbul) 
67. Mehmet Demirkaya (İstanbul) 
68. V. Tarık Özsöy (Ankara) 

Fuel-Oil Bayiliği Verilmesi Kararlaştırılıp İşlemleri 
Yürütmekte Olan Bayi Adayları 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

L Dursun Çobanoğlu (İstanbul) 
2.» Türkistan Turanlı (Horasan - Erzurum) 
3< Cengizler Koli - Şti, (Manavgat - Antalya) 
4/ Y. Sevgi Ös (Ankara) 
5. Yandım Çavuş Koli. Şti. (İstanbul) 
6. Haluk Sarayönü (Tavşancıl - İzmir) 
7. Zehra Bilgili (İstanbul) 
8. İbrahim Kaya (Yan) 
9. Nedim Karadeniz (Pazar - Rize) 

10. İhsan Ora! (İstanbul) 
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Lünan Bayiliği Talebinde Bulunup Sözleşme Yapılan 
Bayiler 

Bayi adı (Bayilik yeri) 

İ4 Aytemiz Petrol (İsmail Aytemiz) (İstanbul) 
İt Pet . N a k . A k y . Tic . Ltd. Ştî. {İstanbul) 
3 . Yusuf Kalkavan ve Oğul lan (İstanbul) 
4 . Beyâk - Beyli Yak. Nak . ve Tic. A .Ş . (İstanbul) 
5. Triton Vapur Acentası (Mehmet İnce) (İstanbul) 
6. Denizciler Transport Kol i . ŞtL (İstanbul) 
I* Osman Ayanoğlu (Kurtuluş Petrol) (İstanbul) 
8, A s Yakrt KöB. Şti. (Ayhan Aslan ve Ort.) (İzmir) 

Liman Bayiliği Talebinde Bulunup Bayiine 
Verilmeyenler 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

1. İlhan Karavelioğlu '(İstanbul) 
2, Hikmet Bilgili (İstanbul) 
3< M e n . - Taş . Tic . - Ltd. - Ştü. (İstanbul) 
4. Y i m . Pet. ve Nak . - Tic . - Ltd. * Ştî. (İstanbul) 
5. N ihat Mete (İstanbul) 
6. Akar Petrol (İstanbul) 
7« Türker Petrol (İstanbul) 
84 Tunced Yıldırım (İstanbul) 
9< Alaattin Bahadır ve Ort. (İstanbul) 

IO4 Osman Osmanağaoğlu (Hopa) 
11 , Başkol Koli . Ştü. (Samsun) 
12. Hüseyin Ateş (Trabzon) 

Liman Bayiliği Yerilmesi Kararlaştırılan ve İşlemleri 
Tekemmül Safhasında Olan Bayi Adayları 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

1, Çetinkaya Tic . ve Nak . KoB. Şt!< (İstanbul) 

Liman Bayiliği Talebinde Bulunup Ha len Bayilikleri 
Tetkik Safhasında Bulunanlar 

Talep sahibi (Bayilik yeri) 

1, Etâ Petrol (İstanbul) 
2i Mehmet ve Ömer İkizler (Antalya) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

.1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
il, — Genel Görüşme Önergesi,. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1, — Komisyonlarda açık Ibulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5) 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Çanakkale Milletvekili Orham Çaneri ve 9 

arkadaşının, deniz ile İlişkileılimizin ve denizciliğimi
zin geliştirilememesinin. nedenlerini saptamak amacıy
la Anayasanın • 88 nci, Mıillet Meclisli İçtüzüğünün 
lCj2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (lp|/l) 

2. — Çanakkale Milletvekili Orhan, Çaneri ve 10 
arkadaşının, bitkisel yağ üreticisinin sorumlarını sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Milldt Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca (bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) 

3. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çanerli ve 10 
arkadaşının, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin so
runlarım saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mlil-
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 nlcü maddeleri 
uyarınca (bir Meclis Araştırması açılmasına 'ilişkin 
önergesi. ((10/3) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 
arkadaşının, TRT Kurumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca Ibir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/4) 

5.' — Ordu MMldtvekili Memduh Ekşi ve 10 arka
daşımın, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddelerli uya
rınca Ibir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/5) 

6. — Elazığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 arka
daşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca Iblir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/6) 

7. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkada
şının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik 
sorunlarım saptamak amacıyla Anayasanın 88 ncii, 
Milldt Meclisi İçtüzüğünün İjCı2 ve 10(3 maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/7) 

8. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 
arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aş
kale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılması nedenle-
riini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca Ibir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/8) 

9. —Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 ar
kadaşının, Diyanet İşlerti Örgütünün yönetimi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Mecliisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

10. — Ordu Milletvekilli Temel Ateş ve 9 arkada
şının MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Mecliisi İçtüzüğünün 1CH2 ve 103 ncü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/10) 

İl L — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arka
daşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın-
alınmasında yolsuzluk yapüdığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğün 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına (ilişkin önergesi. (10/1.1) 

(Devamı arkada) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elâzığ Milletvekilli Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Elâzığ - Palu ilçesi deprem felâketzedelerine ilişkin 
îmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1) 

2. — Sivas Milletvekilli Mahmut Özdemirlin, Dö
vize çevrilebilir mevduaıt (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü vsoru önergesi. (6/9) -

3,; — Denlizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi eklici tütün plıyasasma ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/1)1) 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 
Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkim Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/12) 

6. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, ba
ğırsak enfeksiyonlarına 'ilişkin Sağlık Ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alunan önlem
lere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesli., (6/114) 

8. — ^Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastamesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin (birleştirilmesi nedenleri (ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

<7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




