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Sayfa
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/1)

iSayfa
Türkiye'de yetişmiş insanların, özellikle
teknik elemanlarımızın yurt dışına göçme
lerini önlemek ve bu hususta gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/3)
4. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına, Grup Yönetim Kurulu Üyesi
Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ve iki arkadaşının, rüşvet ve yolsuz
lukla mücadele için gerelkli tedbirlerin
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/4)

167

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adıma Grup Başkanve'kili Konya Mililetvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının,
Enerji ve enerji kaynakları konusunu in
celemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/2)
167:168
3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adıma Grup BıaşkanvefciM Siirt Millet
vekili M. Nebil Olktay ve dört arkadaşının,
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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Gümrük; ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş, açı
lacak tütün piyasası hakkımda önceki Birleşim
de konuşan Muğla Milleltvelkıild Ümaıt Deımiır'e
cevap veren ve

güodemdeiki yedini aılactağı ve şurası geldiğinde
görüşüleceği bMiri/lidd.
C. H. P. Grup Ba^kanvelkilliöri İstanbul Milletvelkili Necdet Uğur ve Erzuruım Mülfetvekilâ
(Selçuk Er verdi 'nin, grupların Meclis araştırmaisı ömergeıleri üzerimde hazırilaeırLalıarına imkân
vermök üzere görüşülmelerinin erfelenmıesıkııe
dair önergesi kabul okunarak;
15 Ocak 1974 Sah günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşjiımıe saat 15,30'da son veril
di.

Balılkösir Milllteıtvelkİli Sadulfah USUOÜR de,
10 Ooalk Çalışan Gaaeteoileır Boynamı dolayıısıiyle gündeım dışı birer dıeımıeçtıe bulundular.
Manisa Milfetvefeilli Süleyman Tunoe/lli'ındn,
Millî Savunma Koımlisyomundam çekildiğime dair
öınergeısıi Gemıel Kurulun bilgisine sunuldu.
C. G. P. Grubu adıma Kayseri Millefcveikilâ
Mehmet Altmışyödıioğdu, Van MJillıeıtveikiıli" Salih
Y ı l d ı z v e Mardlin Milleitvelkilğ Talât Oğuz'un;
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 'konusunda Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi oıkundu,

Başlkan
Baışikanvökâli
Kemal Ziya öztürk

Divan Üyesi
Sivas
Enver Akova

Divan Üyesi
Yozgaıt
Mhami Çetin

II. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Sümerbanlka bağlı Sivas Çiimemto Satma
ydı Müessesesinin T. Çimeaiito Sanayi T. A. Ş. ne
devri hakkında kanun tasarısı (1/40) (Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlaırına)

2. — Millî Sıımurflıar dışınıdalki istasyonüiar ta
rafından yapılan radyo yayıniliairısnm önlenımesine dair Avrupa Anlaşmasının onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısu
(1/41) (Dışişleri Koanliısyomuma)

i
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yaoğlu'na dair Çalışma Balkanımdan sözlü
önergesi (6/11)
9. — Mardin Milletvekili Nurettin
ımaz'm, Nusaybin ilıçıesi Mezrilk Köyünün
darmalar tarafından usulsüz arandığına
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/12)

3. — Petrol Aramıa Fonu Teşkili hakkında
kanun tasarısı (1/42) (Sanayi ve Te/kınoloji ve
Ticaret ve Plân 'komisyonlarınla)
Teklif
4. — C. Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atamaoa'nın, Ege Üniversitesi ıburruüıuşu hakkında(ki 6595 sayılı Kanuna ök Bamuıkbaüıe Tıp ve Mi
marlık - Mühendislik FaıkülıteLeri Kuruluş Ka
munu teklifi (2/66) (Millî Eğiştim ve Plân ko
misyonlarınla)

soru
Yık
jan
dair

Yazılı sorular
10. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin,
şoför ve yolcuların emniyet kemeri •kullanmaları mecburiyetine dair İçdşjleıri Bakanından ya
zılı soru önergesi! (7/20)

Sözlü sorular
5. — Muş Milletvekili A. Hamdi ÇeüJebi'nân,
Muış - Bulanık karayoluna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/8)
6. — Muş MüLetvekili A. Hamdi Çelebi'nin,
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu ilBeırine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/9)
7. — Bingöl Milletvekili Hasan CeLâlettin
Ezman'ın, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sı
kıntısına dair Tarım Bakanından sözlü soru
önergesi '6/10)
8. — Adana Milletvekili Osman Çııtırık'ın,
Çalışma Bakanlığı basan uzmanı Gökhan Evl-

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
tereyağının dışardan ithal edilip ucuz satılma
sına dair Ticaret Baklanından yazılı soru öner
gesi (7/21)
12. — Erzurum Millıetvdkiü Yahya Akdağ'ın, Erzurum ilinin yakacıalk ihtiyacına daiır
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/22)
13. — Çorum Milletvekilli Etem Eken'in,
Tuz fiyatlarına yapıılıan zamlara dair Gümrük
ve Tekel Bakanından yazık soru önergesi!
(7/23)

BİRİNCİ OTURUM
Açıüma saati : 15,00
BAŞKAN — Ba&feanıvekil Memıduih Ekşi
DtVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil

(Kayseri), İdriıs Ankan

(Sdirt)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN —Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin, isim plâketlerinin ya
nında bulunan* anahtarları sağa çevirerek be
yaz düğmelere basmalarını rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

1. — Köy İşleri Bakanı Orhan
Kürümoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kurak
lığa dair 27 nci Birleşimde gündem dışı hır ko
nuşma yapan Mardin Milletvekili Talât Oğuz'a
cevap veren demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istekleri
vardır.
Köy İşleri Bakanı 'Saym Orhan Kürümoğlu, Güneydoğu - Anadolu'da hüküm süren ku
raklık hakkında söz istemişlerdir.
Buyurunuz efendim.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜMOĞ-LU — Sayın Başikan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri;
Oeçen hafta'ki birleşimlerden birisinde, Mar
din Milletvekili Saym Talât Oğuz Beyefendinin,
Güneydoğu - Anadolu'daki kuraklık konusunda
yapmış bulundukları gündem dışı konuşma ile
ilgili olarak hem cevap, hem de meselenin deta
yı hakkında izahat vermek makamında bir ko
nuşma zarureti hissetmiş olduğum ve bu gerek
çe ile huzurunuzu işgal etmiş bulunduğum için
özür diliyorum.
iSayım Oğuz'un gündem dışı konuşmasında
sarf ettiği bir cümleyi, hafızalarınızı tazelemek
bakımından tekrar dikkatinize sunmak istiyo
rum.
«Müteaddit İsrarlarımıza rağmen, müteaddit
telefonlarımıza rağmen, müteaddit telgrafları
mıza rağmen; Bakan, umum müdüre emir ver
mekte, umum müdür Bakanın emrini dinleme
mekte; umum müdür şube müdürüne emir ver
mekte, şube müdürü umum müdürün emrini
dinlememektedir.»
(C. H. P. sıralarından «Doğru», sesleri.)
«Devlet idaresi maalesef bir laçkalık içeri
sindedir. Emir verenin kim oldağu, emir ala
nın kim olduğu belli değildir» (C. H. P. sıra
larından «O da doğru» sesleri.)
«Bu memleket ya bir hukuk düzenine gi
rer veyahut d a gider; veyahut da anarşik or
tam bu memlekette yürür ve bu memleket yıkı
lır», diye sözlerini tamamlıyorlar.
Sözlerimin sonunda, olayın nasıl cereyan et
tiğini izah ederek «Doğru» diyen arkadaşları
mın isabetsiz bir mütalâa beyan etmiş oldukla

KONUŞMALAR
rını da zikretmiş olacağım. Bu sebeple şimdi
meselemin anabatları ile izahına geçiyorum.
Dicle ve Fırat nehirileri arasmdaOd sahaya,
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gazian
tep illeri girmektedir. Bu saha içerisinde top
lam olarak 6634 yerleşim ünitesi mevcuttur.
1965 yılı başında bu bölgede susuz 3703, suyu
yetersiz 2428, sulu 503 olmak üzere, toplam
6634 ünitenin % 92'yi bulan sulu ve susuz üni
teleri mevcuttur. iSuıyu yeterli % 8 nispetinde
ünite mevcuttur.
1 Mart 1973 tarihi itibariyle, ki Hükümeti
miz bu tarihten sonra *görev başına gelmiştir,
16 Nisanda göreve başlamıştır, o tarih itibariy
le - susuz ünite adedi 1970, suyu yeterli üni
te adedi 831 ve sulu ünite adedi 4013 olmak
üzere, susuz ve suyu yetersiz ünitesi oranı
% 92'den % 39'a...
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Bakan,
bir yanlışlık olsa gerek; yalnız UrJGa'da 1 100
ünitede su yok.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Aksoy.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz izah
ediyorum.
Oran % 39'dur, yani 1 Mart 1973 tarihinde
oıran % 92'de.n % 39'a düşmüştür. Bu suretle
suyu olan ünite oranı % 61'e yükselmiştir. Biz,
o tarihten sonra Hükümeti devralmış oluyo
ruz,
Beş ilde susuz ve suyu yetersiz ünite topla
mı 2 621 olarak 1 Mart 1973 tarihine devret
miştir. Yapılan hesaplar, - 1971 yılı hesaplarına
göre - 472 426 000 lira ile bu 2 621 ünitemin ta
mamını suya kavuşturma imkânının mevcudolduğunu göstermiştir. Bakanlığımızca bunun
gerçekleştirilmesi için 1973 - 1975 dönemini
kapsayan üç yıllık bir proje yapılmış ve 1973
yılı bütçesi ile bütün Türkiye için verilen 563
milyon lira içme suyu ödeneğinin 130 milyonı
lirası Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Ga
ziantep illerine tefrik edilmiştir. Yani bütün
Türkiye'ye verilen ödeneğin dörtte biri beş ile
tahsis edilmiştir. Böylece beş ilde 3973 yılı içe
risinde 1 457 ünitenin içme suyu ele alınmış,
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bunun 489 adedinin 1973 yılında bitirilmesi
programlanmıştır. 1973 yılı programının uygu
lanmasında, Ocak 1974 yılı başına kadar 374
üniteye su getirilmiştir. Diğer ünitelerin inşaa
tına devam okunmaktadır. Tamamı malî yıl so
nuna kadar, yani program dönemi sonuna ka
dar ikmal edilmiş olacaktır.
Mardin ilinde 1973 yılı içme suyu yapım
programına 20 adet grup ve beş adet münferit
iş alınmış, bunların üzerinde çalışılacak ünite
adedi 371, yılı içerisinde bitirilecek ünite adedi
101 ve proje maliyetleri ise 101 192 000 Türk
lirası tutmaktadır.
1973 yılında harcanması gereken ödenek ise,
- sadece 1973 yılı - 30 122 000 liradır. Bu neden
le genel masraflar dahil değildir. Bu meyanda
Midyat ilçesinde, proje maliyeti 8 607 000 lira
olan 27 adet ünite üzerinde çalışılarak, bunlar
dan 22 adedine 1973 yılı içerisinde içme suyu
getirilecektir.
'Bilindiği üzere, 1973 yılında Güney ve Gü
neydoğu Anadolu'da on ilimizde âfet şeklinde
bir kuraklık meydana gelmiştir. Kuraklık daha
ziyade Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman,
'Gaziantep, Siirt, İçel, Hatay, Adana ve Kahra
man Maraş illerinde kendini göstermiş ve bu
on il kuraklık bölgesi olarak ele alınmıştır. Fiilî
durumu gözönünde bulunduran
Hükümetimiz
halkın âcil ihtiyacı olan içme suyu sıkıntısını
biran önce gidermek maksadıyle Bakanlığın gö
revleri meyanmda bulunmamasına rağmen, tan
kerle su taşıma faaliyetini Bakanlığıma tahmil
etmiştir.
Bu hizmeti yürütebilmek için Müsteşarlık
başkanlığında Bakanlığımızda bir «Kuraklık
Komitesi» teşkil edilmiş, çalışmalar üst seviye
de bu komitece gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ma
hallindeki çalışmaları yöneltmek ve talepleri
inceleyerek süratle karşılamak imkânlarını
araştırmak üzere bölgede, merkezi Diyarbakır
olmak üzere bir «Kuraklık Çalışmaları Yürüt
me Komitesi» kurulmuş ve bu komite 10 ilde de
vamlı ve seyyar olarak görev yapmıştır. Bu me
yanda Hükümetçe alman bir kararla kuraklık
bölgesindeki âcil masrafları karşılamak üzere
Bakanlığıma 10 milyon lira ek ödenek verilmiş
tir. Bu ödenekle 40 adet yeni kamyon ve tank
alınarak tanker haline getirilmiş ve motopomp
la teçhiz edilerek lüzum görülen illere sevk edil
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miştir. Yol - su elektrik ve Topraksu Genel
Müdürlüklerimizin taşra teşkilâtı hizmetlerin
de kullanılan bütün tank ve tankerler kuraklık
-bölgesine sevk edilerek toplam tanker filosu
119 adede ulaştırılmıştır.
Kuraklık nedeniyle söz konusu olan 10 ilde
şimdi arz edeceğim tankerle su taşıma, sondaj
kuyusu açma ve bu kuyular üzerine motopomp
monte etme faaliyetleri yürütülmüştür. Bu
cümleden olarak kuraklık bölgesinde kalan Di
yarbakır, Mardin,. Urfa, Adıyaman, Gaziantep,
Siirt, İçel, Hatay, Kahraman Maraş ve Adana
illerinde toplam 748 üniteye 119 adet tankerle
devamlı olarak sıhhî ve yeterli içme suyu taşın
mıştır.
Ayrıca 77 adet sondaj kuyusu açılmış ve 79
adet motopomp montajı yapılmıştır. Bu çalış
malara ilâveten bölgedeki 10 ilde mevcut tesis
lerdeki arızaları gidermek ve daimi süratle ça
lışır halde tutmak için 14 adet bakım işletme
ekibi teşkil edilmiş ve bu sayede mevcut tesis
lerden yüzde yüz istifade etme imkânı sağlan
mıştır.
Halen bölgede 475 adet muhtelif terfili te
sis bulunmaktadır. Bu havalide yaşayan vatan
daşın ekonomik durumu, bunların bakım ve iş
letmesini yürütmeye yeterli değildir. Bu sebep
le; mezkûr hizmetlerin de gerek kuraklık ne
deniyle ve gerekse yatırımların gayeye matuf
olarak değerlendirilmesi bakımından Bakanlı
ğımca yürütülmesine zorunluk duyulmuştur.
Bu maksatla tesislerin yakıt ve makinist gi
derleri de bakanlığımızca karşılanmaktadır.
Kuraklıkla ilgili çalışmalar meyanmda, Mar
din ilinde, 22 adet tankerle 147 üniteye su ta
şınmıştır. 147 üniteden 44 adedi Midyat ilçesi
köylerine ait bulunmaktadır. Bu ünitelere Ara
lık 1973 ayı sonuna kadar 6 adet tankerle de
vamlı olarak su çekilmiştir. Halen Midyat'ta
2 adet tanker devamlı olarak 3 köye su taşı
maktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalardan
anlaşıldığı üzere, geçici tedbirlerle kuraklık so
rununun halli mümkün değildir. Bunun İçin
köklü tedbirlere gerek bulunmaktadır. Bu mak
satla yapılan çalışma neticesinde, kuraklık böl
gesindeki 10 ilin içme suyu probleminin halledilöbilmesi için, 1973 rayiçlerine göre 1 milyar
250 milyon Türk lirasına ihtiyaç vardır.
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1974 yılı için Devlet Plânlama Teşkilâtınca
bütün Türkiye için verilmesi öngörülen 800 mil
yon lira ödenek, kuraklık bölgesindeki illerde
yapılması plânlanan yatırım şu şekildedir:
1974 yılı program tasarısına göre Diyarba
kır'da 58 milyon 326 bin lira sarfıyle 275 ünite
ye içme suyu getirilecektir.
Mardin ilinde 48 milyon 374 bin lira sarfıy
le 175 üniteye içime suyu getirilecektir.
Urfa'da 67 milyon 14 bin lira sarfıyle 2'32
üniteye içme suyu getirilecektir.
Adıyaman'da 6 milyon 285 bin lira sarfıyle
45 üniteye içime suyu getirilecektir.
Gaziantep'de 10 milyon 39 bin lira sarfıyle 41
üniteye içme suyu getirilecektir.
ıSiirtte 3 milyon 896 bin lira sarfıyle 34 üni
teye içme suyu [getirilecektir.
iîçel'de 111 milyon 95 'bin lira sarfıyle 65 üni
teye, Hatay'da 7 milyon 329 bin lira sarfıyle
59 üniteye, Adana'da 10 milyon 763 bin lira
sarfıyle 83 üniteye, Kahraman Maraşta 15 mil
yon 384 bin lira sarfııyile 16!8 üniteye içine suyu
getirilecektir.
(Böylece, kuraklık bölgesine dahil illerde iç
ime suyu için sarfedilecek para yekûnu 1974 yiJİı içerisinde 238 milyon 505 bin lira ve ünite
adedi 1 168 olacaktır.
ıBu arz ettiğim rakamların değerlendirilme
sinden görüleceği üzere, tüm içme suyu bütçe
mizin üçte biri bütün Türkiye için ayrılan ödene
ğin üçte biri 10 ilin teşkil ettiği kuraklık bölgesine
ayrılmış bulunmaktadır. Eşdeğerlendirme ha
linde bu oranın. % 15 olması gerekmektedir.
Bütçenin % 30'unun ayrılması sayesinde, 1'974
yılında yaptığımız program tasarısı ile, bu böl
geye, diğer illere nazaran % 200 oranında ağır
lık verilmiştir.
1974 yılında vukuu muhtemel kuraklığa
karşı geçici tedbir olarak aşağıdaki hususlar
düşünülmüştür >:
1973 yılında çalıştırılan tankerler halen hiz
mete hazır durumda tutulmaktadır. Kuraklığa
ıkarşı gereken tedbirleri daha geniş şekilde ele
almak 'amacıyle, 10 .ilin valilerinin iştiraki ile,
Gaziantep ilinde önümüzdeki günlerde bir top
lantı yapılması düşünülmüş ve bunun için teşeb
büse geçilmiştir.
Yüksek Meclislere getirilecek 1974 yılı öde
nek talebimizde bu maksat için ayrıca 10 mil
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yon lira ödenek düşünülmüştür. Mevcut tesis
lerin bakım ve işletmelerini temin için, bakım
ekiplerinin faaliyetlerinin devamı sağlanacak
tır.
(Buraya kadar anahatlarıyle izahına çalıştı
ğım kuraklıkla mücadelede, içme suyu bölümü
ile ilgili olarak, arzu buyuran sayın üyelere da
ha detaylı bilgi arz 'edebiliriz.
Kanaatimiz odur iki, önceden hesaplanmaimış'
ve hiçbir tedbir düşünülmemiş olan ve Hüküme
ti devraldığımız gün karşılaştığımız bir sorun
yönünden, hükümetimiz, kendisine düşen hiz
metleri tam bir görev şuuru içinde, ciddiyetle
yerine getirmiştir.
Bayın Oğuz'un tenkidini ve tehevvürünü
haklı bulmamaktayız. Olayın cereyan tarzını
izah ederek Yüce Heyetinizin takdirlerine suna
cağım.
ıSayın Oğuz bendenize makamında müracaat
ettiler, o gün tuttuğum nota göre talep aynen
şöyledir : «Mardin, Midyat, içecek su yok, aci
len beş tanker tahsisi.»
Hangi köyün içecek suyu yoktur? Nerede
sıkıntı vardır? İzahat noksandır. ,Bu ımüracaat
!2 ,. 1 . '1974 günü şahsıma vâki olmuştur. Notu
mun üzerindeki izahat ise şudur : «YSE Genel
Müdür Muavinimiz Vamık beye not ettirildi,
bölge ile görüşecek ve ihtiyaç tespit edilince
derhal sevk edilecek. 2 . 1 . 1974»
Ertesi gün, yani 3 . 1.. 1974 günü Sayın
Oğuz bana telkrar müracaat ettiklerinde (ma
kama gelmişlerdi) yanında, Mardin Valisini te
lefonla buldum ve kendilerine; «ISayın Vali
bey, Diyarbakır bölgesine talimatımız olmuş
tur ; orada şu zat ile temas kurarak, ihtiyacınız
olan kaç tanker ise (ki, biz, Sayın Oğuz'un beş
olarak gösterdiği tanker adedine de iltifat et
medik), kaç tanker ihtiyacınız varsa, Diyarba
kır'dan talimat verin, size göndersinler, ihtiya
cınızı görünüz» dedim. Bizzat Sayın Oğuz'un
yanında Mardin Valisi ile 'görüştüm.
Bilâhara araya Kurban Bayramı girdiği için,
bayram ertesi ilk gün, aynı notun üzerine aldı
ğım ikinci not ise şöyle idi : «Üç köy müracaat
etmiş, bir tanker tahsis edildi. 8 . 1 . 1<974 gü
nü çalışmaya başlamış, başka talep yok.
9 . 1 . 1974»
Bir meselle herhangi bir bakanlığa intikal et
tiği zaman, bu kadar ciddiyetle, bu kadar titiz-
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likle üzerinde durulması zannediyorum ki pek
nadir görülen hâdiselerdendir. Köy işleri Ba
kanlığı olarak vatandaşa su taşıma mükellefiye
timiz yoktur. Hiçbir kanun bunu yazmaz. Ama,
buna rağmen, genel mânada bir âfet telâkki et
tiğimiz içindir !ki, meseleye Hükümet meselesi
olarak baktık ve el atma mecburiyetiri hissetti
ğimiz için, vatandaşın elinden tutma gereğine
inandığımız için bu yola girdik ve 119 tankeri
(koskoca bir filodur bu), 10 milyon lirayla (bü
tün masrafları bunun içinde olmak kaydıyle).
vatandaşın emrine sevk ettik. Motorlu, tekerlek
li vasıtanın gidebildiği her ihtiyaç sahibi köye
su taşımıştır.
Bu konu bir hayli demagoji konusu oldu.
Bunları kesinlikle reddediyorum. Bunun mesu
liyetini, Hükümette, konu müzakere edildiği za
man üzerime almış ve Hükümette konuşma ceıreyan ederken; «Sayın Başbakan, bu konunun
her türlü mesuliyetini deruhte ederek üzerime
alıyorum ve müsaadeniz olursa tek başıma yü
rütmeyi taahhüt ediyorum. Eğer bunu bana tev
cih buyuracak olursa, Yüce Heyetiniz, o zaman
10 ımıilyon lira rica ediyorum ve bununla, bası
na intikal eden ve uzun süre kamuoyunu işgal
»eden bu meseleyi kısa süre içinde kapatmaya
(söz veriyorum»' şeklinde bir beyanım1 olmuştu.
ISaym Başbakan teveccüh huyundular o gün
ve bu görevi bana tevcih ettiler. Ondan sonra
dır ki, lütfediniz, burada konuşan arkadaşları
mız lütfetsinler, o günkü gazeteleri ve ondan
sonraki hafta içerisinde çıkan gazeteleri takibetsinler, yaptığımız çalışmalardan ve götürdü
ğümüz hizmetlerden sitayişle bahsedilmiştir.
Ama buna rağmen burada çıkıp konuşmayı bir
başka maksada bağlamak da mümkündür. Onun
takdirini Yüce Heyete bırakıyorum.
Yalnız gücüme giden taraf şudur : Bu gibi
meseleler Yüce Heyet huzurunda ve kamuoyu
na intikal edecek şekilde dile getirildiği zaman,
hesaplı olunması gereken bir noktası vardır.
ıSayın Oğuz, o noktada maalesef hesaplı olma
mıştır ve meseleyi bir anarşi meselesi olarak
telâkki etmiştir. Anarşiyi kesinlikle önleme ka
rarında olan bıir Hükümetiz; o günden bugüne
kadar icraatımuz bu istikamette olmuştur, n*etıiceiler herkesin gözü önündedir; bundan sonraki
dönemde de son saatine, son dakikasına kadar
aynı şuurla görevimizi ifa ile mükellef oldu
_
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ğumuz inancı içindeyiz. (A. P. sıralarından al
kışlar.)
Bu mâruzâtımı hoş göreceğinizi ümit ede
rek Yüce Heyetinize saygılar sunuyor ve be
ni bağışlamanızı diliyorum. (A. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
2. — Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Ur
fa ilinin geçirmiş olduğu kuraklık nedeniyle Hü
kümetin yapmayı kararlaştırdığı yardım hakkın
da gündem dışı demeci.
BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, arkadaşlarrmızdan beş sayın milletvekili gündem dışı
konuşma isteğinde bulunmuştur. Bize intikâl
eden sıraya göre üç sayın üyeye bu birleşimde;
diğer arkadaşlarıma ise önümüzdeki birleşimlerde söz vermeye çalışacağım.
Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy, Urfa
ilinin geçirdiği kuraklık nedeniyle Hükümetin
yapmayı kararlaştırdığı yemlik ve ekmeklik
yardımı konusunda gündem dışı söz istemiş bu
lunmaktadırlar.
Beş dakikayı geçmemek kaydı ile buyuru
nuz efendim.
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Geçen yıl Urfa ilinin geçirmiş olduğu ku
raklık nedeniyle Hükümetin yapmayı vaaded'ip de yapmadığı ekmeklik ve yenilik yardımı
konusunu eleştirmek üzere huzurunuza çıkmış
bulunuyorum.
ıSayın arkadaşlarım, yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere geçen yıl Urfa ilimiz, tarihlinde görülımemiş büyük bir kuraklık âfeti geçirmiş
tir. 6 milyon dekar ekin sahasında ekinler bit
memiş, otlar yeşermemiş, yüz binlerce insan kö
yünü, evtini barkını terkedereik göç etmeye baş
lamıştır. Bu hazin tablo karşısında gerek be
nim, gerekse diğer sayın Urfa milletvekili arkadaşllarımın, gerekse muhterem basımın uyarı
sı karşısında Hükümet harekete geçmiş ve sa
yın Köy îşleri Bakanı ile Tarım Bakanını ku
raklık âfetini mahallinde tetkik etmek üzere
Urfa'ya kadar göndermiştir.
Urfa'da, Suruç'ta, Akçakale'de, Ceylânpmar
ve Viranşehir'de Sayın Bakanların, yaptıkları
konuşmalardaki vaitleri mustarip Urfalı hem
şehrilerimizi kısmen de olsa teselli etmiştir. Bu
vaitlerin gerçekleşmesini hemşehrilerim safcır163 —
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la.beklemişlerdir. Sayım. Tarım Bakanı bu konunuda Millet Meclislinin 107 nci Birleşiminde ay
nen şöyle konuşmuştur:
«'Bu kuraklık bölgesinde yaptığımız tetkik
seyahatinden sonra, durumu Bakanlar Kurulu
na götürdük. Bakanlar Kuruluma arz ettim. Ba
kanlar Kurulu, vatandaşlarımızın
ıstırapları
nın giderilmesi için kasaba ve köylerin yiye
ceklerinin temini, tohumluklarımın temini, yem
lerinin temini ve kanuna uygun şekilde borç
lanın ertelenmesi için gerekli karara vardı. Bu
itibarla kuraklıktan endişe duyan arkadaşları
ma şunu ifade etmek isterim: Devlet bütün im
kânı ile bu mustarip vatandaşlarnmızin yanın
da olacaktır. Kıtlık ve saire gibi haberler ta
mamen asılsızdır. Elimizdeki imkânlarla bu fe
lâketi, bu kuraklığı zararsız hale getirmeye
muktedir olduğumuzu arz ederim..».
Sayın Tarım Bakamının bu olumlu konuş
ması .'bizleri cidden memnun etmişjtar. Bunu takilbeden Bakamlar Kurulu 14 . 6 . 1973 gün ve
' 7/066/8 sayılı Kararnamesiyle, âfet geçiren böl
gelere 400 milyon liralık yardım yapılmasını
kararlaştırmıştır. Kararnamenin bu bölümünü
müsaade ederseniz okuyayım: 14 . 6 . 1973 ta
rih 7/0858 sayılı Kararname ile Bakanlar Ku
rulu «197'3 yılında kuraklıktan zarar gördüğüTarım Bakanlığımca saptanan il ve ilçelerde, za
rar orarJları yüzde ellinin üzerinde olan ve bu
nedenle ziraî işletmesini yürütemeyecek hale
gelmiş bulunan çiftçilerin, mahallî ihtiyaç komlsyonlarrnca saptanacak yemeklik buğday ih
tiyaçları, fert başıma ayda 10 Kg. hesabiyle top
lam 60 Kg. buğdayı geçirmemek üzere Toprak
Mahsulleri Ofisinin cari baş alım fiyatından;
Tarım Bakanlığı mahallî teşkilâtı ve mahallî
dhtiyaç komisyonlarman karariyle sapltanacak,
hayvanların kesif ve kaba yem ihtiyaçları Top
rak Mahsulleri Ofisinin cari baş alım fiyatı ile;
'bu örgüt dışından sağlanacak yemlerin ise pi
yasa rayiç fiyatı üzerinden, müşterek müte
selsil kefalet esasına müsltenit 'borç senetleri
[mukabilinde 200 milyon lira hayvan yeımi için,
200 milyon lira da ekmeklik buğday için veril
mesine..» seslinde karar aldı.
BAŞKAN •—• Sayım Aksıoy Affedersiniz, ko
nuşma süreniz 5 dakika ile sınırlıdır. Lütfeder
seniz toparlayınız.
NECATİ AKSOY (Devamla) — Tamam
efendim, 5 dakikaya sığdırmaya çalışacağım.

15 . 1 . 1974

O : 1

Bu kararnamenin çıktığı tarihten takriben
İlci buçuk ay sonra, Tarım Bakanlığının 4.9.1973
günlü yazısı ile Urfa köylerinde oturan 362 396
nüfusa 21 742 ton ekmeklik buğday; yine Ta
rım Bakanlığının 18 . 9 . 1973 günlü yazısı ile
70 milyon liralık yem kredisinin tahsis edildi
ği Urfa Valiliğine bild.rildi. Urfa Vilâyeti İh
tiyaç Komisyonu bu tahsisin tevziatını hazır
lama çalışmalarına başladığı sırada alınmış
olan kararın. maatessüf değişmiş o'duğunu gö
rüyoruz. Şöyle M: Yine Tarım Bakanlığımın
5 . 12 .1973 gün ve 91879 sayılı emirlerüyle;
362 bin nüfusa tahsis edilen 21 bin küsur ton
•ekmeklik tahsisinin 5 849 tona ve 1,5 milyon kü
çük ve büyük başhayvan için tahsis edilmiş olan
70 milyon liranın 17 0151'iraya indirildi-ği bild'iliyor.
Yine, Urfa ilinin merkez ve kasabalarında
yaşayan vatandaşlara aylık olarak, bedeli mu
kabilinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
tahsis edilmiş bulunan 1 160 ton ekmeklik buğ
daydan da % 14 nispetinde bir indirim yapıl
dığı ayrıca bildiriliyor.
Geçtiğimiz Cumartesi günü, bu konuyu eleş
tirmek ve tetkik etmek üzere Ziraat Bankası
Cenel Müdürlüğüme gilttim. Ziraat Bankası Cenel Müdür yardımcılarımdan, bu işle ilgili Sa
yın Zekeriya Beyle temas etltim. Zezeriya Bey
den aldığım malûmat neticesinde, Ziraat Ban
kasının 400 milyon lirayı 100 milyon liraya in
dirdiğini ; emisyonu önlemek maksadiyle Merkez Bankasının Ziraat Bankasından 1 milyar
küsur milyon lira para talebetmesi karşısın
da, kuraklık bölgesine Ziraat Bankasının maa
lesef bir tek kuruş yardıım yapamayacağını
üzülerek öğrendim.
Sayım arkadaşlarıım, durumu sizlere olduğu
gibi arz etmiş oluyorum. Bu durum muvacehe
sinde, Hükümetin vaûdini yerine getirmemesi
cidden şayanı teessürdür. Milyonlarca inşamın
ekmeği ve millî sesvet olan milyonlarca hayva
nım yemi için borç olarak yapılacak yardımın
yekûnu 400 milyon liradır.
BAŞKAN — Sayım Aksoy, Lütfen konuş
manızı tamamlayınız.
NEOATÎ AKSOY (Devamla) — Toparlıyo
rum.
80 milyar lira bütçesi olan bir Devlet için
10 vilâyete 400 milyon liralık mir kredi bulun-
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maması; bir Hükümetin, çıkardığı kararname
yi uygulayamaması cidden hazinidir. Seçimler
den öince kararlaştırılan bu yardımım, seçim
lerden sionra yapılmaması, kafalarımızda ister
istemez bir istifam yaratmaktadır.
Kaderine terkedilmiş 'benim, asil hemşehri
lerim bu yardımı alamazlarsa, alışageldikleri
yoksullluğa bir müddet daha tahammül ede
ceklerdir. Ancak, Hükümetin vaidinıi yerine
'getirtmemesi vatandaşta, Devlete olan güvenci
zayıflatacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
seslerii, alkışlar)
Sayın Hükümetin, Devleti
böyle -bir duruma düşürtmesini doğru bulmu
yorum. Sayrın Hükümetin, rue pahasına olursa
olsun bir kaynak 'bularak vaadini yerine ge
tirmesini temenni eder, hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarımdan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını Aksoy. Sayın arkadaşlarım; konuşmalar bildiği
niz gibi, İçtüzüğümüze göre 5 dakika ile sınır
lıdır. Bundan sonraki konuşmaların lütfen 'bu
sınırlar içerisinde kalmasını istirkalm ediyo'ruim.
3. — Huğla Milletvekili TJrtat Demir'in, TA
RİŞ tarafından üreticiye ödenmeyen pamuk be
delleri hakkında gündem dışı demeci.
BAŞKAN _ Muğla Milletvekili Sayın Ünaît
Demir, «TARİŞ tarafımdan üreticiye % 60 ci
varında ödenmeyen pamuk 'bedelleri hakkın
da» söz istemişlerdir.
Buyurunuz efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan,
Yüce Heyetin muhterem üyeleri;
14 Ocak 1974, yani dün, İzmir'de Türkiye
Ziraat Odalarının, tütün ekicilerinin bu yıl pi
yasadaki durumunu tartışmak üzere, tertibetmiş oldukları toplantıya bir parlamenter olarak
iştirak ettim. Çeşitli il, ilçe, köy ve kasabalardan
gelen çiftçi hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız,
(ki, hu meyan da Ziraat Odaları yetkililerinin
•de ağzından işittiğimize göre halen TARİŞ ta
rafından da ödeme yapılmamıştır) ekiciye öden
meyen % 60 civarındaki pamuk ekim parasının
•ödenmemesinden çok Ibüyük sızlanmalarda bu
lundular. Bunun, ilgili mercilere, Parlâmento
tnezdinde iletilmesini mutlak surette Ibizden is
tediler. Bu vesileyle huzurlarımızı işgal etmiş
.bulunuyorum.
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Bu ekiciler, gerek yıllık ihtiyaçları için es
nafa yaptıkları borçlar ve ıgerekse yüksek faiz
li ziraî kredilerden dolayı çeşitli sıkıntıların
içindedirler. Yani, sadece bu paraların ödenme
siyle yalnız çiftçiler değil, çiftçilerin alış - ve
riş ettiği ticaret ertbaibı da sıkışık duruma düş
mektedir.
ıŞayian, bu milyarı aşkım meiblâğm TARİŞ'e
verilmemesinde Hazine Genel Müdürünün bir
azizliği olduğunu işitiyoruz. Şayet bu doğru
ise, acaba hangi maksada matuftur? İlgili mer
cilerin, bunu süratle vuzuha kavuşturup, ekici
nin bu astıranını giderme yolunda harekete geç
mesini riea eder, Yüce- Heyetinize saygılar su
narım efendim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın
mir.

De

4. — Kars Milletvekili
Hasan
Yıldırım'ın,
bu yıl yapılmayan hayvan ihracatının Doğu bölgesindeki sonuçları hakkında
gündem dı§ı de
meci.
(BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Hasan
Yıldırım, Doğu .bölgesinden bu yıl yapılmayan
hayvan ihracatının sonuçları hakkında söz iste
mişlerdir; buyurunuz efendim.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Türkiye'nin, özellikle Doğu - Anadolu bölge
sinin sorumları çoktur. Tabiat dahi, Doğu - Ana
dolu bölgesinde yaşayan soydaşlarımıza vahşi
davranmaktadır. Kasım ayının ilk haftasında
Sivas'a kadar kar yağmış; Erzurum, Kars, Ağrı
illerinde ulaşım kesilmiştir. Kars'ın Posof ve
Çıldır ilçeleri, kar nedeniyle, mahsur kalarak,
orada yaşayan soydaşlarımızın il merkeziyle
irtibatları kesilmiştir.
Doğuda, iklim şartlarına bakılmaksızın, kıt
lık vardır. Bu ıbir gerçektir; Yüce Meclisin hu
zurunda ifade etmek zarureti doğmuştur. İnsan
yiyeceği bakımından kıtlık vardır, hayvan yiye
ceği bakımından kıtlık vâsrdır. K a r s t a , belki de
inanılmaz, 70 kiloluk unun torbası 250 liraya,
otun kilosu 200, samanın kilosu 150 kuruşa sa
tılmaktadır. Kars ve 'çevresinin; yol, su, elek
trik ve okul sorunu hâlledilmiş değildir. Osman
lı İmparatorluğundan bugüne dek Doğu tama
men ihmal edilmiştir; hiçbir sorununa ciddî şe
kilde el atılmış değildir.
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Doğu bölgesinde yaşayan soydaşlarımız,
sağlanmıştır. Firma, Kars köylüsünü açıkça dolan
yoksulluğa, cehalete terk edilmiş, kendi kader
dırmıştır. Ardahan, Göle, Arpaçay, Çıldır ve Ağrı
köylüsünün hayvanlarını bono karşılığında, bir
leriyle foaşbaşa bırakılmıştır. İşte, - Doğu Ana
kâğıt parçası karşılığında almış, aldığı hayvan
dolu bölgesinin durumu budur değerli milletve
ları (belediye 'mezbahasında keserek etini İran'a
killeri.
göndermiştir ve karşılığını da tamamen firma
Doğu - Anadolu bölgesinde yaşayan soydaş
almıştır. Kars köylüsüneı 500 bin lira borçlanan
larımızın tek 'geçim kaynağı hayvancılıktır.
firma,
köylünün parasını ödememiş; dolandırı
Doğu - Anadolu bölgesi hayvancılığına lâzıımcılık
yüzünden
Arslan Çokgüngör isimli fir
gelen önem verildiği takdirde, yetişen hayvan
ma ortağı, Ankara Asliye Ceza Mahkemesince
miktarı, bırakınız Türkiye'nin, Orta - Doğu
tutuklanmıştır.
nun et ihtiyacını bile karşılayabilir durumda
dır. Ancak, diğer sorunları gibi, Doğu - Anado
Ticaret Bakanlığına soruyorum, kendileri
lu köylüsünün kalkındıracak hayvancılık soru
huzurlarınızda yoklar, bu ne perhiz, bu ne la
nuna da el atılmamıştır. Bunu üzüntü ile ifade
hana turşusu? Devlet eliyle hayvan ihracatına
etmek isterim.
izin verilmez de, nasıl olur sözü edilen firmaya
1972 yılma kadar Kuzey komşumuz Rusya
lisans verilir? Bu hususun açıklanmasında za
ile yapılan canlı hayvan ihracatı, inandırıcı ol
ruret vardır değerli arkadaşlar.
mayan nedenlerle, 1973 yılında yapılmamıştır.
Evet, Doğu köylüsünün kalkınmasını ve sömü
Müstahsilin hayvanı elinde kalmış veya yok
rüden kurtulmasını istiyorsak, hayvancılığın ve
pahasına hayvanını elinden çıkarmak zorunda
hayvan ürünlerine önem vermemiz lâzımdır.
kalmıştır. Zamanın Hükümeti ve bütün başvur
Yeni kurulacak Hükümet, geçmiş Hükümetle
malara rağmen, 'Ticaret Bakanlığı herhangi bir
rin
hatasına düşmemelidir. Zaman kaybetmeden ve
çareye başvurimamış, sessizliği tercih etmiştir.
E t kombinalarının alım gücünü artırmamış, Do- | sömürüye meydan vermeden Hükümetçe geniş
alım pazarları kurulmalı yahut da Doğudan. >
ğu köylüsünü dolandırıcıların âdeta eline itmiş
canlı hayvan ihracatı için Sovyet Rusya ve Gü
tir. Ticaret Bakanlığının !bu sorumsuzca davra
ney komşularımızla ticarî temaslar yapılmalı
nışımın yarattığı sonuç Doğu köylüsü için feci
dır. Kuşkulanmasınlar, et buhranı olmaz. Zira,
olmuştur. E t 'buhranı olacaktır diye ihracat ya
Doğu, Ortadoğunun et ihtiyacını yıllarca kar
pılmaz, öte yandan ise özel ve ne olduğu bilin
şılayacak bir hazinedir.
meyen firmalara Kars'tan İran'a et ihracatı için
Durumu bilgilerinize saygı ile arz ederim.
lisans verilir.
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Bu cümleden olarak, Ankara - Necatibey
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl
caddesindeki Arslan Çokgüngör isimli bir fir
maya, İran'a bin ton et verilmek üzere lisans | dırım.
B)

TEZKERELER

YE

ÖNERGELER

1. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur edil- \ Üyesi Sayın Naim Talû, bir Koalisyon Hükü
metinin kurulması ve sürmekte olan Hükümet
miş bulunan \Cumhuriyet Senatosu Üyesi Naim
buhranına
biran önce çare 'bulunması amaciyle
Talû'nun, Bakanlar Kurulunu kurma hususunda I
lüzumlu temas ve istişareleri yapmış ve bütün
olumlu bir sonuca varamadığını bildirdiğine dair
imkânları denemiş olmasına rağmen, olumlu bir
Cumhurbaşkanlığı-tezkeresi
(3/149)
sonuca varamadığını 10 Ocak 1974 gün ve
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
1/1401 sayılı yazısıyle «bildirmiş bulunmakta
vardır, okutuyorum. '
dır.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi. : 15 Aralık 1973 gün ve 44397 sayılı
yazımız.
I
İlgi yazlımızla Balkanlar Kurulunu teşkile
memur edilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosu I
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Bilgilerinize arz ederim.
Fahri S. Korutürk
CumJhurbaşkanı
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167
dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Bele
diyesine satılması hakkında kanunun bir daha
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (1/43, 3/150)
'Millet 'Meclisi Başkanlığına
İlgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar
Müdürlüğü
6488 - 48790
sayılı
yazınız.
T. C.
Anayasasının
93
ncü
maddesine
istinaden igönderilen 26 Haziran 1973 tarih
ve 1776 sayılı (Atatürk Orman Çilftliği arazisin
den 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında .Kanun)
dolaiyısiyle yapılan incelemede:
1. Devletimizin kurucusu Atatürk'ün 13 yıl
süren .emek ve çalışmalar sonucunda, tarım
usullerinde örnek bir tesis olarak vücuda ge
tirdiği çiftlikler arasında, (Ankara Orman Çift
liği) de 11 Haziran 1937 tarihinde tarafların
dan, Hazineye hibe edilmiş ve bu arazide, 24
Mart 1950 tarih ve 5695 sayüı Kanunla (Ata
türk Orman Çiftliği) kurulmuştur.
2. Atatürk'ün 'Türk Milletine 'bir vediası
olan bu çiftlik arazisinin, Ibizzat kendileri tara
fından (belirtilen amaçlar dışında kullanılmaıması ve bütünlüğünün korunması maksadıyle, yu
karda belirtilen kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki sınırları içinde bulunan gayrimenkullerin gerçek ve tüze1! kişilere devir ve temliki ve
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kamulaştırılması, ancak özel bir kanunla izin
alınmasına (bağlı olacağı saptanmıştır.
3. Bu cümleden olarak, 1953 - 1959 yıllaırı
arasında kalbul' edilen 6000, 6238, 6947 ve 7310
sayılı kanunlarla çiftlikten ayrılan bir milyon.
dekardan fazla l)ir arazinin 'büyük bir kısmij
kamu ihtiyaçları için lüzumlu" görülen tesislerin
yapımı veya Devlet yolu inşası veyahut askerî
maksatlar için kullanılmış; bir kısmı ise, istek
lileri veya Yapı Kooperatiflerine tahsis edil
miştir.
4. Bu defa, yukarda sözü edilen 1776 sa
yılı Kanunla, Ankara Belediyesine satılmasına
izin verilen 167 dönüm 500 metrekare arazi, ye
ni toptancı hali yapılması gibi, Ankara şehri
halkının .önemli bir ihtiyacını karşılama amacı
nı gütmekte ise de, t>u tasarruf, çiftlik arazi
sinin, Atatürk'ün bu çiftliği tesis etmekteki
asıl maksat ve hedefinin
gerçekleştirilmesine
engel olacak derecede küçülmesi sonucunu do
ğuracağı gerekçesiyle uygun görülmediğinden,
T. C. Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince
(bir dana görüşülmek üzere 'geri gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN —- Yüce Meclislin bilgilerime sunul'muişjtur.
ıSayıın mlMıetveMleri, şiimdi gündemimizle
göne Meclis araştırmaları önergderinıin müzar
kerelerinie başlıyoruz.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grubu
adına Grup Başkanvekili Konya
Milletvekili
Vefa Tanır ile Siirt Milletvekili
M. Nebü Ok
tay'ın,
resmî israfın
önlenmesini
sağlamak
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına
dair Öner
gesi (10/1)

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

BAŞKAN — Bu önergenin görüşülmesi için
İçjtüzjüğümüzıün 63 ncü maddesi uyananca Hüiküanetiin yerimi allmıasıaıı riea ediyoırum...
(«Yoik» sıesleri.)

BAŞKAN — Bu önergıemM görüşülanasii scçiaı
Hükümet...

BAŞKAN — HüJkülmlet yoik; bu konudaki gö
rüşmeyi bir sıonraikji bitfleşilmje erteliyorum..

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başfeatnıım, esasıem konumum. ımüzakere edallmiemesi lâ
zımdır. ÇMinlkü, önergeyi veremler zaten haJihazırda Hüfeümıetltıe bukunuyorlıar, kendi'lerâ
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Bakanıdırlar., Ba'kanlılktian çdkiliifncfeye
kadar
fbu husustun müzakere ledilmıemes'i lâzımıdır.
BAŞKAN — Efendim, bir foa#:a Hükümet
üyesinin yıertimi ılıması hallinde müzalkeıre edile(biileoeğıi! kanaati Başlkanlığıımızdıa hâlkkndür.
Bu koınıu daha .evveli' Başikanllıjk DİVanunda gö
rüşülmüştür. Bu sebeple Hükümeti arıyorum.
Hükümelt yok. Bu îkonıudaki görüşmeleri
İde biir birleşim sonraya <er!teiliiyar!ujm.
5. — Cumhuriyetçi
Güven Partisi
Grubu
adına Grup Ba§kanvekili Siirt Milletvekili M.
Nebil Oktay ve dört arkadaşının,
Türkiye'de
yetişmiş insanların, özellikle teknik
elemalarımızın yurt dışına göçmelerini önlemek ve bu hu
susta gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/3)
BAŞKAN — Bu konuyu görüşımiek
Hükümet... Ydk.
Bu /konudaki görüşmıellerft ide gelecek
rime entelliyorum,

üzıere
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4. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri Millet
vekili Mehmet Altmışyedioğlu ve 2 arkadaşının,
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için gerekli ted
birlerin saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi (10/4)
BAŞKAN — Bu komünün görüşmesine geç
mek için de HükümiejtJi arıyoruz; Hükümet...
Yok.
Bu konudaki göırüşımieleri ide geûlecıek bklleşime ve bir defaya ımiabsaıs olmialk üzfeıre erteli
yoruz.
Değerli ımffllılıeityelkillllerli, gündemimizde görü"
şüleoefc başka konu yolktur. Gündemde bulu
nan diğer konuları da görüşımıefe üzene yaran,
16 . 1 . 1974 Çarşamba günü saat 15,O0'te itoplianılmalk üzene Birleşimi 'kapaltıyonum ©fendim.

birile
Kapanıma saialti : 15,55

t>G<İ
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Saat : 15,00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KUEULA
SUNUŞLARI
1. — MiHietVıeflrilierdınıiin anjdâçmuesd
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Ouımhuriyeıtçi Giivieın Partisi Gralbu
adına Grup Başjkanvefaiii Konya Mülltetvefkli'M
Vefa Tanır âîe Sürt MilletveMH M. Nebil Ok
tay'ın, resmî israfın önlenmıesiini sağlamak!
atmacıyla Anayasanın 88 neli maddesi uyarımca
Ibfîr Meclis .araştırması açılımiasına daür önerge
mi (10/1)
2. — Cuimhuıiyetçi Güvlen Partisi] Graibu
adımıa Grup BaştoanvetoM Konya Milletvekili
Vefa Tanır ve iki arkadaşının, enerji ve enerji
ikayaakları Ikanusıunıu dlneellemieik, gerekli tleıdbir-

leriın altamasını sıağlıamaJk 'am&cıyle Anayasanın'
88 nci maddedi uyanınca blir Meclis araştırması
•açııllmasılna dair önergesi (10/2)
3. — Cumhuriyetçi Güven PartiM Grubu
(adına Grup BaşıkaınvelMlii fâdirt MMeıtvtekili M.
Nebil Oktay ve dört 'arkadaşının, Türkiye'de
yetişjmiiış i l a n l a r ı n , özellikle ıteikiriik elemanlıarımızm yurt dışına göçjmeilıeıttnıi önlemek ve bu
hususta gerekli tedbirleri lallmıafc amıacıyle Ana
yasanın 88 nci raaiadjdesi tuyarınea biır Meclis
araşîtırmiası açıkmasınıa dair önergesi (10/3)
4. — Cumhuriyetçi Güven Pıartiiisi Grubu
•adına, Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri
Milletvekilli Mehmet Alitmıışyedioğlu ve 2 ar'kadaşının, rüşvet ve yoilsnzlukla mücadele içini
gerekli tedıbMerin saptianıması atouaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bâr Meclis araşItırması açılmasına dair önergesi (10/4)
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER

