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yeni bir kanun tasarısının hasırlandığı ve
bu kanun tasarısı içeresine &Q bu intıbakisıızilıkl'arm giderilmesii yolunda madde konul
duğu malûmdur ve tasarı Başbakanlığa iletilmiş
durumdadır. Yalanda Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunacaktır.
'Öğretmenlerin, bilhassa okul idarecilerinin
ve okul müdür yardımcılarının yan ödeme ala
mamaları
meselesi Personel
Kanunundan
ileri gelmektedir. Yeni hazırlanan tasarıda
da bu hususun düzeltilmesi için bir madde
vardır ve yakında tetkikinize arz olunacak
tır.
öğretmenlerin
ders ücretleri hakkında
Sayın TJğrasızoğlu'nun buyurdukları doğru
dur. öğretmen, evvelce hakikaten on lira, on
beş lira gibi ders ücreti alırken, şimdi maa
şıyla birlikte vergiye tâbi tutulması dolayısiyle bu miktar 375 kuruga kadar düşmek
tedir. Bu, açık bir haksızlıktır. Bu konu
üasrinde Maliye Bakanlığı ile müştereken ça
lışma yapılmaktadır.
öğretmenlerin büyük şehirlerde
tekasüf
ettiği, buna mukabil Anadolu'nun birçok li
selerinde öğretmen ihtiyacımızın bulunduğu da
açıktır. Ancak, mer'i bulunan Tâyin ve Nakil
Yönetmeliğine göre, bu tâyinlerin yapılması
imkânsız bulunmaktadır. Bunun için bir araş
tırma yaptık; Nakil ve Tâyin Yönetmeliğinin
kısa samanda değişikliği ile bu fazla öğret
menlerin Anadolu'ya şevkine çalışıyoruz. Bunu
yakın zamanda bitireceğiz.
ISaygılarımı sunarım.
3. — Dış ekonomik ilişkiler Bakanı Özer
DerbiVin; tarım ürünlerinin taban fiyatları
nın bu yıl erken ilân edilmesi ve fındık üre
ticilerinin bâzı sorunları konularında Ordu
Milletvekili Ata Topaloğlu'nun gündem dışı
demecine cevabı.
BAŞKAN — Sayın Dış Ekonomik İlişkiler
Bakam, siz de Ata Topaloğlu'na cevap ver
mek istiyorsunuz. Buyurun efendim.
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI
ÖZER DERBİL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Tesbit edilmiş olan fındık destekleme alım
fiyatlarında, özellikle ortak içi alımlarında or
taklardan kesilen % 5 oranındaki pay fiyat
ları ortak dışı fiyatların altına düşürmemek-
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tedir. Diğer bir deyimle; 850 kuruş olan or
tak içi alımlardan % 5 pay • düşüldüğü tak
dirde, ortak içi alım fiyatları 811 kuruş
civarına gelmektedir.
Ancak, bu % 5 payın kesilmesinin tevüU
dettiği bâzı sakmcılar göz önüne alınarak,
bu sakmcıları telâfi edecek tedbirler üzerin
de çalışılmaktadır. Gerekli tedbirler alına
caktır.
kaygılarımla.
4. — Gümüşane, Milletvekili Mustafa Kara
man9 m, TRT «Meclis saati» yayınlarının ta
rafsız ve objektif olmadığına, dair gündem dışı
demeci; •
BAŞKAN —Sayın Mustafa Karaman; Mec
lis Saati neşriyatının tarafsızlık ve objektif
likle alâkasının olmadığı hakkında gündem dışı
söz istemiş bulunuyorsunuz. Buyurun efen
dim.
MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) —- Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri;
Kurulduğu günden bu yana, tarafsızlığı ve
yaptığı neşriyat ile TRT nin tutumu bütün çev
relerce tenkid ve münakaşa mevzuu olmuştur.
Koalisyon hükümetleri zamanından tutun da,
bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin ve
siyasi çevrelerin şikâyetleri kesilmemiştir. Ana
yasa değişikliğinin partiler arası komisyonda
kesinleştiği şu günlerde dahi TRT, tutumunu
değiştirmeye lüzum hissetmemiştir.
TRT nin neşriyatı hiçbir zaman objektif ve
tarafsız olmadığı içindir ki, Anayasadaki TRT
ile ilgili maddenin değiştirilmesine zaruret hâ
sıl olmuş ve bu zaruret gerek efkârı umumiye
tarafından ve gerekse Hükümet ve siyasi parti
ler tarafından benimsenmiştir.
TRT, bugüne kadar tutum ve neşriyatı île,
program ve haberleri ile hiç kimseyi tatmin ede
mediği gibi, efkârı umumiye nezdinde de ger
çekleri söyleme, objektif olma ve tarafsızlığı
yönünden itimat telkin edememiştir. En taraf
sız program ve neşriyatı olarak gözüken Mec
lis saatinde dahi, objektifliğini ve tarafsızlığı
nı muhafaza edememiştir ve halen de edeme
mektedir.
Meclis saatinde, o günkü müzakerelerde ge
rek grupları adına konuşan hatiplerin, gerekse
şahıslan adına veya gündem dışı konuşan ha-

