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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — C«lsn kâğıtlar 

m. 
i v . 

nusları 

Yoklama 

Başkanüığıaı Genel Kurula su-

A) Gündem dışı konuşmalar 

Sayfa 
234 

235 

237 

237 

237 

1. — Eskişehir Milletvekili İbrahim Et-
lıem Güngör'ün, haşhaş ekimine müsaade 
edildiği takdirde alınması gereken tedbirler 
konulunda gündem dışı demeci. 231:238 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
haşhag ekiminin serbest bırakılması ve 
Amerikan Temsilciler Meclisi iki üyesinin 
diplomatik düzeyi aşan tutumları hakkında 
gündem dışı demeci. 236:240 

3. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut özal'ııı, Eskişehir Milletvekili 
İbrahim Ethem Güngör ile Burdur Millet
vekili Ali Sanlı'nm haşhaş ekimi konulan
daki gündem dışı demeçlerine cevabı. 240:241 

Sayfa 
4. — Çorum Milletvekri Yasin Hatib-

oğlu'nun, Cumhuriyetin 50 nci yılı nede
niyle İstanbul'un Karaköy semtinde diki
len heykel konusunda gündem dışı demeci. 241: 

242 
B) Tezkereler vı Önergeler 242 
1. — Sayın Üyelerden bazılarına liain 

verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/174) 242:243 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri 243 

1. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 
9 arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava 
Yollarına ait DC - 10 - 10 tipi Ankara uça
ğının hangi şartlar altında alındığının ve 
bu konudaki diğer bütün iddiaların ince
lenmesi için Anayasanın 88 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırmayı açılmasına dair 
önergesi (10/6) 243:244 

V. — Seçimler 244 
1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere 

secim. 244 
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VI. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

Sayfa 
245 

245 

24<5 

245 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim 
Hortoğlu'nun, Gaziantep'in su sıkıntısının 
giderilmeline dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/39) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Ekeu'in, 
tuz fiyatlarına yapılan zamlara dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Tuncel'in, Ege ekici tütün piyasası açıl
madan önce Bakanlıkça tülün randıman
larının açıklanıp açıklanmayacağına dair, 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesi (G/64) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz-
tunç.'un, işçilerin konut kredisine dair Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergeyi 
(6/20) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl.Paydaş/m, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligoz köyünde meyda
na gelen olaya dair İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/24) 

6. — Ankara. Milletvekili Rauf Kande-
mir'in, Devlet kuruluşlarındaki israfın ön
lenmeline dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekilli Engin Un
salın, Türk Hava Yollarının pilot ihtiya
cına dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Haindi Çe-
lebi'nin, gcçicıi olarak tayin edilen ilkokul 
öğretmenlerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü suru önergesi (6/28) 

9. — İçel Milletvekili İbrahim Gökte-
pe'nin, İçel'in bazı ilçelerinin televizyon 
yayın sahası içinde bırakılmasına dair 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in. 
sözlü.cevabı (6/30) 245 «247 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'ini, pey mir üretim ve tüketimine 
dair Ticaret Bakanından S'üzlü soru öner
gesi (6/31) 247 

245 

245 

245 

245 

245 

245 

Sayfa 
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz' 

un, toprak tevzi komisyonlarına dair Köy 
İşleri ve Kooperatdfler Bakanından söz
lü soru önergesi (6/32) 247 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, MİT Teşkilâtına dair Başbakandan 
sözlü L'oru önergesi (6/34) 247 

13. —- Bingöl Milletvekili Abdullah Ba-
zeııcir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadro
larına dair Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) • 247 

14. — İstanbul Milletvekili I. Fehmi 
Oumalıoğlu'nun, Zeytinyağı Skandalimi 
dair soruya ve Adalet Bakanı Şevket Ka-
zaıı'm sözlü cevabı (6/36) 247:253 

15. — Denizli Milletvekilli Sami Ars-
laırm, Karaların Memctleri adlı tiyatro 
oyununa dair Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Orhan Birgit'in sözlü cevabı (6/37) 253:256 

16. — İstanbul Milletvekili Cemil Ya
vaşın, hâkim ve savcılara dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Şevket Kazan'm sözlü ce
vabı (6/38) 256:260 

17. — Antalya Milletvekili. İhsan Ata-
öv'iin, öğretmenlere dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü Loru önergesi. (6/41) 

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlr-
nm, Türkiye Şeker farbikalarmda uygu
lanan ihale yöntemine dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

19. — Kastamonu Milletvekili Mehdi 
Keskin'in Orman muhafaza memurlarına 
dair Orman Bakanından sözlü yoru öner
gesi (6/43) 

20. — Ltaııbul Milletvekili Gülhls 
Mankut'un, ev kadınlarının sosyal güven
lik haklarına dair Başbakandan sözlü ujra 
önergesi (6/44). 

21. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif 
İslâm'ın, bazı suçlardan tutuklu ve hü
kümlü sayısı ile milletvekili dokunulmaz
lık dosyalarına dair ujrusıı ve Adalet Ba
kanı Şevket Kazan'm sözlü Ci/bavı (6/46) 

260 

260 

260 

260 

260: 
269 

2,9,9. 
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Sayfa 
22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay' 

m, Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve 
mutemetlerine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/47) 264 

23. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Parlar'm, Kamu Araştırma Kurumlarına 
dair Devlet Bakanından UJZIÜ soru öner
gesi (6/50) 264 

24. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'm, Samsun'da kurulacak televizyon is
tasyonuna dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü yoru önergesi (6/54) 264 

25. — Sivas Milletvekili Enver Akova' 
nın, Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/55) 264 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldı
rım'm, Kars Devlet Hastanesinin doktor 
ihtiyacına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergeni (6/57) 264 

27. — Kars Milletvekili Yasin Boz-
kurt'un, Kars Çimento Fabrikasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü uoru 
önergesi (6/59) 234:235-

28. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı 
Çelebi'nin, 1950 yılından evvel emekli olan
ların özlük.haklarına dair Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/29) 265 

29. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz' 
un, teminindeki güçlük zanıımınıa dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/33). 265 

30. — İçel Milletvekili İhraihim Gök-
tepe'nin, TRT Geneli Müdürünün tayiiniıi'o 
dair Başbakandan sorusu ve Barbakan adı
na Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Bir-
git'in sözlü cevabı ('6/45) 205:271 

31. — İstanbul M'iîletvekfö Mustafa 
Paırlar'm, Elbistan Termik Santralına dair 
Maliye ve Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar ba 
kanlarından sözlü soru önergesi (6/5,1) 271 

32. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Parlar'm, İşçi dövizlerine da'r Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/52) 271 I 

Sayfa 
33. — İstanbul Milletvekili Mühtafeı 

Parlar'm, Devleıtleştiıilen özel yüksek 'Okul
lara dair. Millî EğiÜtim Rakamından sözlü 
•soru önerge&i (6/53) 271 

34. —• Sivas Milletvekili. Enver Ako
va'mm, 4. demir - çelik fabrikasının ku
rulmasına dair Sanayi ve Teknoloji Ra
kamından sözlü sora önergesi (6/56), 271 

35. — Kars Milletvekilli Hasam Yıldı-
rımı'm, Kars'ın Çıldır iliç esine bağlı Küt-
kale nahiyesini Hamak ilçesine bağlaya
cak olan yolun yapımına dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/58) 271 

36. — İstanbul Milletvekili Engin Un
sal 'm, (Sosyal Sigor'taMaır Kurumu kap
samında olup emekliliğe hak kazanan lişç'ı-
llere dair Çalışma Balkamınldan -sözlü soru 
önergesi (6/80) 271:272 

37. — Kars Milletvekili Yasin Rozkurt' 
un, Devlet ormanlarınla dair Orman 'Baka
nından sözlü sora önergesi (6/62) 272 

38. — Denizli Milletvekili, Sıaımıi Ars-
laıı'ın, Ziraat Bankası İzmir - ÇiğOi şube-
~lı.ilciki yolsuzluğa .dair Ticaret Bakanın
dan sözlü &cı:u önengesi (6/63) 272 

39. — Kars Mıilletvek li Yasin Boz-
kurt'un, Kars'a havaalanı yapılmasınla 
lalr Ulaştırma Bakanından 'sözlü sora öner

gesi (6/61) 272 
40.' — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

3v'ün, bütçe tasarruflarınla iliişlkiıı Mail iye 
LU;ı'lamından sözlü .sora önergesi (6/6'5) 272 

VII. — Görüşüleoı işler 272 

1. — İsparta Milletvekili (Süleyman 
Demire! ve 214 arkadaşının T. C. Ana
yasasının 68 nci ımaddesinin değiş!tirikn)e-
ıaine ve referandumla kabul edilen igeçici 
11 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
Anayasa değişikliği teklifi ile Zomıgulldak 
Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşımın, T. C. Anayasasına bir geçki mad
de eklenmeıai hakkında teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/67, 2/114) (B. İSa-
yısı : 19) 272 
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Sayfa 
2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 

ısayılı Askerlik Kanununun 59 ucu mad
desinin değlştirilımesi hafckmda kamun 
tasarısı ve Millî Savunma. Komisyonu ra
poru (1/47) (S. Sayısı : 15) '27 

VI. — 'Sorulaır v® celvıaplaır (Dfslvıaım) 
B) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül-

Iker'in, yapılan zamlara dair Başbakandan 

2:273 
274 
i/4 

Sayfa 
sorusu ve Başbaikau adına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Balkanı Cahit Kayra'nm 
yazdı cevabı (7/65) 274:279 

2. — İçel Milletvekili Nazmı Baş'ın, 
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Savd
ılar fcöyüııdefci i şikene e iddialarına, dair 
sorusu ve İçişleri Balkanı Oğuzhan Asil-
tür'k'ün vazıh cevabı (7/68) 279:281 

t>e< 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Kanahıisar Millet;vekili Mete Tan, 
Hükümetin sağlık politikası ve Sağlık ve Sos
yal Yandım Bakanının beyanları, 

Kastamonu Milletvekilli Hasan Tosyalı, ya
tıranların geri ikalımış bölgelere yöneltilmesi ve 
orman kesim ücrfetferi ve,. 

İeel Milletvekili Nazım Baş da, 14 Mart 
Tıp Bayramiimn 147 nqi yıldönümü müuasebe-
tıiyle sağlık: hizmetleri ve sağlık sorunları (ko
nularımda gündem. dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 033 
sayılı Diyanet İşleri Başkanllığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddeısi-
ıni.n değiştirilmesi lıaiklkındalki (kanun teklifinin 
(2/85), İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmasına. dair önergesi, yapılan gö-
r üzmelerden sonra, reddolundu. 

•Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda açık 
'bulunan 3 üyelik için seçilen 6 adayın 832 .sa
yılı Kanıiüiun 6 ncı ımaddesıi gereğince seçimi
nin yapılması halfckmcla Sayıştay Başkanlığı 
tez'keresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(3/167) (S. Sayısı ': 21) üz'erine; Fikret Ulu-

•damar, Yaşar Aydın ve Behıiç Erdenı'in üyelik
leri; 

Açık bulunan Sayıştay Birinci Bıaşkanlığı-
na 832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğin
ce seçüm yapılması haildkında Sayıştay Başkan
lığı tedkteresi! ve Bütçe Kanma Komisyonu ra
poru -(3/142) (S. Sayısı : 22) üzenine, Mehmet 
Kara.bacakîn Sayıştay Bininci Başkanlığı; 

Sayıştay 'Geneli KıırnJîıuımca Sayıştayda açık 
bulunan 4 daire Başkanlığı için S'eçilien 8 ada
yın 832 sayılı Kanunun 6 ncı .maddesi gereğin
ce seçimi ya.pilm.asi halklkında Sayıştay Başkan
lığı tezikeıiesi ve Bütçe Karma Konıisyonu ra
poru (3/14]) (S. Sayısı : 23) üzerine de İhsan 
Tanyıklız, Osman Cebi, Orhan, Saltcan ve Ali 
Oıbon'un Daire Başfcanllklan onaylandı. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerdi Karana Komis
yonunda açık bulunan «1» bağımlsız üyelik dçdıı 
yapi'lan seçim sonucunda Gineli Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıl diğurdan; 

19 Mart 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,15'te ıson verildi 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Anlam 

Divan Üvesi 
Yozgat 

İlhamı Celin 

— 234 — 

http://ya.pilm.asi
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

15 . 3 . 1974 OiîKia 

Teklif 
1. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesıii ve 

3 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu tadil eden 1327 sayılı Kanunun 35 nei 
(maddesiyle değiştirilen 83 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/142) 
(Plan Komisyonuna) 

C. Senatosundan Gelen Z,j 
2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/106) 
(Plan Komisyonuna) 

Sözlü sorular 
3. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 

köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/69) 

4. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

Yazdı sorular 
5. —. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 

nın, boykota katılan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eği/tim Bakanından yazılı soru önergesi (6/79) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/80) 

18 . 3 . 1974 

Tasarılar 

1..— 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/65) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kamunu tasarısı (1/66) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/67) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

4. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/68) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

5. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı (1/69) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataüv'ün, 
Antalya'da yapılan otel inşaatına ilişkin Turizm 
ve Tanıtana Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/81) 

8. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet 
Su İşlerinin Adana bölgesindeki bir müteaıhhi-
dine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sana
yi ve Teknoloji bakanlarından yapılı soru öner-
gesi (7/82) 

9. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göneü-
loğlu'nun, yapılan zamlara ilişkin Bıaşfoakandan 
yazılı soru önergesi (7/83) 

10. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, 1974 yılı turizm programına ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/84). 

1.1. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
nerinin, karasularımızda baltık gemilerin çıka
rılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/85) . 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin, Biga barajına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/86) 

Pazartesi 

6. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/70) (Bütçe Karana Komisyo
nuna) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/71) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/72) (Bütçe Ka rma Ko
misyonuna) 

9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/73) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

10. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/74) (Bütçe Karma Ko-
misj'onıına) 
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11. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/75) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/76) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/77) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

14. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/78) (Bütçe Karma.Ko
misyonuna) 

15. — Devlet Üretme Çiftlikleri Gıenel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/79)' 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/80) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

17. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/81) (Bütçe 
Karana Komisyonuna) 

Teklif 
1. — 'Bolu Milletvekili Mjiif it Bîayrafctar'ın, 

657 sayılı Devlelt Memurları Kanununun 36 neı 
•maddesini değiştüren 1327 sayıilı Kanunun 9 ncu 
maddesinin VII nci bendinin 1 nci ve 2 nci fılk-
ıra'smm değiştJrilrnesine dair klanım teklifi 
(2/145) (Plân Komisyonuna) 

Meclis araştırması 
'2. — îzmir Milletvekili A,lev Coşkun ve 9 

arkadaşının, Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına 
aiit DO - 10 - 10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar .altında 'alındığının ve bu konudaki diğer 'bü
tün iddiaların İncelenmesi için Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması) açılmasına dair 
önergesi (10/6) 

Sözlü sorular 
3. — Kastamonu- Mille tv ekili Mehdi Kes-

kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mâlara 
ilişkin Başbakandan! sözlü sara. önergesi (6/72) 

4. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kln'in, köylerin ilçelere telefon bağlantısına 
''C'lşkin îç'şleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/82) (Bütçe Kar
nı a Komisyonuna) 

19. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/83) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/84) (Bütçe 
Kanma Komisyonuna) 

Teklifler 
21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 

657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen 90 nci maddesine ek 
ıgeçiei madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/143) (Plân Komisyonuna) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Na
zım İııebeyli'nin, Genel Sağlık Sigortası Kuru-
ımu kuruluş ve görevlem hakkında kanun tek
lifi (2/144) Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân Ko
misyonuna) 

5. — Kastamfonu Milletvekili Mehdi Kes-
Mn'drı, Kastamonu'ya teilövizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Blaşbalkandan sözlü soru öner-
gcEfi. (6/74) * 

6. — Kastamonu Milletvekilli Mehdii Kes-
kinı'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta 
oT;an b araj lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaıynak-
lar Baklanından sözlü soru önergesii. Co/75) 

'7. — Ivars Mİ-lla'Jvek'ili Yas'ın Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tanını ve Hay
vancılık Bakanımdan sözlü sıoru önergesi. (6/76) 

8. — Anlbalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
yımıtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
İSpor Bakanından sözlü soru önengesi. (6/77) 

9. — Denizli Milletvekili Sami AiKİan'ın, 
Cuimhuriyetiu 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da el kilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/78); 

Yazılı Sorular 
10. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemaıl 

Erkovan'ın, teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lan projelere ilişkin Başbakandan yazdı soru 
önengesi. (7/87) 
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ili. —• Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğ-
lu'mm, Dışişleri Bakanlığında bulunan hediye
lik eşyalara il'^kin Dişisierd Baikanmd.lan yazılı 
ıs ora. önergesi. (7/88) 

12. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
ecr.'in, Trabzon - Güınüşıhane - Erzurum transit 
yoluna ilişkin Bayındııllik ve Enerji ve Tabiî 
Kaynalkla.T Bakanından yazıılı soru önergeyi. 
(7/89): 

13. — Aydın Milletivek"ili Nahıit Menteşc'nin, 
Aylin' in Söke ilcesine ağır ceza teşkOlatı ve 
açık cezaevi kuralnıasına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/90) 

14. _ Antallya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elnı'ailı ve Finike ilçelerJnde spor, 
«aha ve tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından yazıılı s'oıiı önergesi. (7/91) 

15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya gil' 
vn, ilk ve 'Cirtaüğratılnrde yenileşmelye ilişkin Mil
lî Eğitim Balkanından yazıılı soru önergesi. 
(7/92) 

16. — Kars Milletvekilli Yasin Bpzlcurt'un, 
Kars 'E'c Kombinasına i'ıişkin Ticaret Bakanı n-
klan yazılı soru önergesi (7/93) 

17. — Kars Milletvekili! Y'asiıı Bıozkurt'un, 
Kars teiief'on santralının genişi cıtilm esin e ilişkin 
Uiaiştırma Bakanından yaziı sora önergesi. 
(7/94)' 

18. —• ICaihranuan Maraş Milletvekili Ali Zül-
fikâroğılu'nun, Kahraman Maraş'm Andırın ilçe-
s'ı Kargaiçayın köyü ilkokulu öğretmenime iliş
kin Millî • Eğittim Bakanından yazıılı ısoru öner-
geçi. (7/95) 

19. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İz
mir'in Çeş'me ilçesi kaymakamına illişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/96) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Raşhanvekili MemJduıh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERÎ p Tufan Boğan Avşargil (Kayseri), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN - - Millet Meclisinin 54 neü Birleş'mimi 'açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. Sayın üyelerin önlerinde bulunan 

beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemi devam 'etmektedir. Sonnadan 

gelen sayın üyelerin yoklamaya kat il mala nm 
rica 'ediyorum. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş 

meler? başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Eskişehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Güngör'ün, haşlıa§ ekimine müsaade edildiği tak-
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündem 
dışı konuşma istemleri vardır. Bakanl ığa ge
liş sırasına göre üç. saym üy&ye söz vereceğim. 

Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Etkeni 
Güngör, «Haşhaş içkimi» konusunda gündem .dı
şı söz istenmişsiniz. 

Buyurunuz Sayın Güngör; görüşme süreniz 
5 dakikadır. 

İBRAHİM ETIÎEıM GÜNGÖR (Eskişehir) — 
iS'ayııı Başkan, sayın nıilleit;velki'lıleri; 

Seçim çevremde yaptığım incıelerne gezisi sı
rasında; haşhaş ekimıi ile ilgili olarak bana iri-» 
tikal lettirilen âcil bir durumu ilgililerin dikka
tine sunuyorum ve acele tedbir almamasını işiti
yorum. 

Resmî ağızlardan, «Bu yıl haşhaş ekimine 
müsaade ^edileceği» nin bildirilmesi üzerine; haş
haş ziraata ile uğraşan 'ekicimiz tarlasını buna 
göre hazırlamış, ekim müsaadesini beklemıeklıe-
dir. Ailesinin gelir ve geçimini haşhaş ziraatına 
bağlayan ekici, .en geç önümüzdeki ay içinde 
ekim yapamaması halinde büyük sıkıntıılara uğ
rayacak ve mağdur olacaktır. Bu nedenle şim
diden acele tedbir alınması zarurî ve kaçınıl
mazdır. 

İkinci husus, üretim istasyonlarında hazırla
nan tohumun dağıtılmasının yanı sıra, yıllardan 
beri (üreticinin mahalli tabiat şartları ve (tarla 
bünyesine uygun yetiştirip -evinde sakladığı to
humu kullanmasına imkân ve müsaade verilme
si, birçok yönİerdyle ekici lehine yararlar .sağla
yacaktır. 

Haşhaş lekimine müsaade edildiği takdirde, 
ıekim yapılacak il ve ilçeler arasında önemli bir 
ayırım yapmak gerekecektir, öncelikle geçimi
ni bu tarım türüne bağlamış bölgelerim ,ekim 
alan:ına alınması lâzımdır. 

Diğer taraftan, özellikle dağ köylerinde 'kı
raç, taşlı ve bu tür bitki yetiştirmeye elverişli 
yerlerde, vatandaşlarımızın biraz olsun gelire 
(kavuşması için haşhaş ekiminle öncelikle alınma
ları görüşündeyiz. Zira taban ve sulu arazide 
ekim müsaadesi verilmesi, hem sosyal açıdan, 
hem kalite ve verim yönünden yarar sağlaya
maz. Zira Eskişehirlimizin belli bölgelerinde 
uzun yıllardan beri haşhaş yetiştiril miskte, köy
de yaşayan vatandaş] arımızın büyük bir kısmı 
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haşhaş airaati ile geçinmektedir. Hattâ köylü
müzün ekmeğinin katığı, aşının yağı, hayvanı
nın yemi demektir. 

Bu hususlar incelenerek varılacak sonucun 
her hakle 'en geç önümüzdeki aya kadar kesin 
bir sonuca bağlanması, ekim mevsiminin gecik
ti rllmîcüiesi, lekinı mevsimi geçtiği takdirde ha
zırlanan arazinin boş kalacağının düşünülmesini 
ve netice olarak, bir yıl daha haşhaş ekemeyen 
vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal açıdan 
son deroae mağduriyetlerinin devam ledecıeğini 
hatırlatır, saygılar sunarım. (A. P. şuralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gün
gör. 

Dış Türklerle ilgili haricî •politikamız hak
kında Yozgat Milletvekili Sayın Aü Fuat 
Eyüboğlu gündem dışı söz istemişsiniz. 

Sayın Eyüboğlu buradalar ımı efendim? 
Yclk.' 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, haş
haş ekiminin serbest bırakılması ve Amerikan 
Temsilciler Meeclisi iki üyesinin diplomatik dü
zeyi aşan tutumları hakkında gündem dışı de
meci. • 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, haşhaş ekimi
nin serbest bırakılması ve Amerikan Temsil
ciler Meclisi iki üyesinin politik düzeyi aşan 
tutumları hakkında gündem dışı söz isteımiş-
aiuiz. 

Buyurun efendim, Sayın Sanlı görüşme 
müddetiniz beş dakikadır. 

ALİ SANLI ((Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Türkiye'de haşhaş ekiminin serbest bırakıl-
ıması ile ilgili olarak Amerikan Ikımsilelle'r 
MeeX'Sİ iki üyesinin diplomatik düzeyi aşan 
tehdit ve baskı niteliği taşıyan girişimlerini 
Yüce Metilisin sayın üyeleri dikkatle izlemiş
lerdir sanırım. 

Sayın üyeler, Tüılkiye'de afyon üretimimin 
yasaklanması, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türkiye'ye yaptığı sürekli taleplerin sonucu
dur. «Türkiye'den gelen haşhaş Amerikan genç
liğini bozmaktadır» sloganı ile dünya ve Ame
rikan halikı şartlandırılmak istenilmiştir. Uyuş
turucu maddeler, dünyada bu kadar ülke du
rurken, acaba niçin en çolk Amerika'yı etkile-
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önektedir? Niçin <en çok bu ülkemin gençlerini 
sarmıştır? 

Gerçekte sorunun özü Amerikan toplum ya
pısında yatmaktadır. Amerikalı yöneticiler 
gençlerinin yozlaşmasının nedenlerine ânmcksi-
zin, topluca uyuşturucu, maddeler deyip işin 
içinden çıkmaktadırlar. 

Uyuşturucu maddeler Amerika gibi bir ül
kede öyle durup dururken bir tutku olmamış
tır. Amerikan toplumunda bir uyuşturucu (mad
deler ortamı vardır. Temel neden; pragmatik 
bir öğretim gören Amerikalı gençler yeryüzün
de var olan köklü kültür ve öğretileri hemen 
hemen hiç bilmemektedirler. Kafaları birtakım 
ucuz ticarî ve mökaniik sloganlarla doludur. 

Günümüzün Amerikan gençleri başka kül
türlerin insanları ile diyaloga ,gimne!k, onları ta
nımak istemektedirler. Anlatılanı değil; var 
olan gerçekleri öğrenmek çabasındadırlar. Bu
nun için de arınmak için sahte bir düş dünya
sına en kestirıme yoldan 'katılmaktadırlar. 

Amerikan yeraltı basını (iki, tam kadrolu 40 
yeraltı gazetesi ve 100 bağımsız üniversite ga
zetesi ile iki milyonu. aşkın tiraj n vardır) uyuş
turucu maddelerin kullanılmasının felsefesini 
ve propagandasını yapmaktadır. 

Nitekim Nixon 6 . 2 . 1972 tarihli Newyork 
Times'e verdiği beyanatta aynen; «Ne yazık iki 
Amerika zenginleştikçe eski Yunan ve Roma 
medeniyetleri gibi birtakım kötü sonuçlara, sü
rükleniyor,» diyerek tarihsel bir doğrultuyu tes
pit ediyor. 

Uyuşturucu maddeler, 'kültünü geri kalmış 
ülkelerin yeni yöntemlerle sömüriilmesinin, ül
kesindeki sosyo - politik ürünüdür. Gerçekte 
Amerikalı yöneticiler kendinden sonraki gençli-* 
ğe güvenememıektedirler. Son 10 yılda % 29 - 32 
oranına varan gençliğin yetiştirilme sorumlulu
ğunu başka uluslara yıkarak, Amerikan yöneti
mli kendi halkı önünde temize çıkmaya çalışmak
tadır. Kaldı iki, Türkiye'den kaçak olarak çı-
kartılahildiği hesaplanan baz morfinin Ameri-
ka'daki 250 bin eroinmana ancak 15 gün yeti
şebileceği bilimsel olarak saptanmıştır. 

Ayrıca Amerikan gençliğinin Türkiye'de 
1961 de 21 ilde yapılan haşhaş ekimi sırasında 
değil de; •eikim alanının 8 ve 4'e indirilmiş ol
masından sonra baştan çıktığım ileri sürmek 
bir hayli de güldürücüdür. 
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Türkiye'de yasaklama kararının baş sorum
lusu, ara rejimin Başbakanı Anayasa Profesörü 
Erim'dir. Ülkemizin ekonomik zararlarından 
başka ortaya; bağımlıyız, bağımlı değiliz gibi 
Tüı'k halkının onurunu zedeleyecek bir tartış* 
ma atması tüyler ürpertici bir durum olmuştur. 
Bir yığın yumak bırakarak gitmiştir. 

Türk haşhaş üreticisi bir oldu bitti ile taım 
5 milyar 475 milyon Türk lirası zarar etmekte-» 
dir. Çünkü yüzbini aş'kin Türk köylüsü (ki bu 
son 4 ile ait rakamdır) anatarım ürününü eke
memektedir. Sakızı, yağı, kapsülü, küspesi, bö
rek - çörek ve pidesi, yakacağı, toprağa yararı 
ve halen benim dahi haftada bir gün yemeden 
yapamadığım tatlısı ile halkımız, büyük bir ke
siminin 'kişiliğini oluşturan bir gıda maddesin
den yoksun bırakılmıştır. 

Halkımız bu ürüne tiryakidir. Nasıl İd çay, 
kahve, hamsi gıdasal bir tut'kudur, bu da öyle
sine bir tutkudur. Türkiye'de, günlük gıda an
lamında bunu kullanmaya alışmış bir halk ke
simi vardır. 

Değerli milletvekilleri; Türkiyemiz afyon sa
kızı bakımından afyon üreten ülkeler arasında 
C ncı sırada olup, toplam üretim % 9.64'tür. 
Amerika'ya giren kaynağın % 60'ı, ki 700 tonu 
aşkın, linetimi ile altın üçgen adı ile adlandırı
lan Burma, Tayland ve Laos'tur. 

Bu yasaklama kararı 'köylümüzün yoksullaş
masına, ülke ekonomisinin zararına ve utu&lar-
aıası illegal borsalarda uyuşturucu maddelerin 
fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. 

Amerikan genel seçimlerinde başlayan poli
tik ve polisiye sosyal amaçlı tedbirler, progra
mı uygulamada fiyasko vermiştir. Azaltılması 
şöyle dursun, arttırılmış ve üstelik sentetik ze
hirlere gün doğara'k daha cazip bir hale gelmiş
tir. 

Marijuana içimi ise gündelik hayatın bir ol
gusu halinde olup, içimi için yasal öneriler, bu
gün ülkemizi ziyaret eden komisyon üyelerinin 
de bulunduğu 'komisyondan geçmek üzeredir. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı müddetiniz bitmek 
üzeredir. 

ALÎ SANLI (Devamla) — Değerli (milletve
killeri; Nixon'un başı derttedir, Türkiye'de af
yon ekiminin yasaklanmasını bir başarı olarak 

| halkına sunmuştur. "VVa'tergate skandalmdan 
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sonra Türkiye'de afyon 'ekiminin serbest bıra-
•kılması, şartlandırılmış Amerikan halkının kar
şısında Nixon'u güç durumda bırakacaktır. Bu
nun için kendi -ülkesinin ilâç firmaları ile Hin
distan'da üretimi teşvik edip 'afyon ithali için 
teşebbüse girişirken, iki Temsilciler Meclisi üye
sini Türkiye'ye ulu orta tehdit için gönderebil-
mekteclir. 

. Değerli .milletvekilleni, iç işlerimize müdaha
le anlamını taşıyan bu davranış karşısında si
yasî parti liderlerimizin ulusal onuru koruyan 
fikir bütünlüğüne varan tutumları, gerçekten 
övünç verici olmuştur. 

«Haşhaş eikersen iasJkerî yardımı keserim» 
sözlerinden Türk halkı Amerifeaaı yardımının 
temelindeki felsefeyi bir kez daha görmüştür. 
Bu olay Türk - Amerikan ilişkilerinin gerçekçi 
açıdan bir kez daha gözden geçirilmesi gerekli 
olduğunu da göstermiştir. 

Biz afyon ekimi ile afyonlanan politikanın 
'söküleceğine inanıyoruz. 

Yüce halkımıza ve Yüce Meclise saygılar su-
natmı. (C. II. P. sıralarından 'alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 

3, __ Q%da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın, Eski§ehir Milletvekili İbrahim 
Ethem Güngör ile Burdur Milletvekili Ali S an
lı'nm ha§ha§ ekimi konusundaki gündem dışı de
meçlerine cevabı. 

BAŞKAN —- Hükümet adına cevap vermek 
üzere Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sa
yın özal buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Kamuoyumuzu çok uzun bir süreden heri ya
kından ve büyük önem derecesi ile işgal lefcmiş 
bulunan haşhaş ekimi mevzuunda konuşma yap
mış olan değerli üyelerin ortaya attıkları soru
lara cevap verme gayesi ile söz almış bulunu
yorum. 

Bazı hususları, belirtmek gerekmektedir. 
Bir kere §u hususu ifade etmeik isterim ' ki, 
haşhaş ekimi meselesi münhasıran Türkiye'nin 
bir iç meselesidir. Türk Hükümeti haşhaş 
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•ekimi 'meselesinde hükümranlık haklarını milletin 
've memleketin menfaatlerini en iyi • bağlayacak 
şekilde itam çerçeveyle kullanma kararındadır. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Afyonun 'dünya narkotik buhranında bir de 
dış yüzü vardır. Bu yüzle ilgili olarak Türk Hü
kümetinin, imzaılaımıış olduğu beynelmilel anlaş
maların dışında herhangi bir mükellefi yeti de 
yckltur. Bundan ikibuçuk $ene önce haşhaş ekimi
ni tamamen yasaiklama yönünde alınmış olan ka
rarın acele veriimi'ş ve birtakım temel meseleleri 
halletmeden ıverilnıiş !bir karar olduğu ortadadır. 
Nitekim millettin 'oylarıyle teşekkül etmiş bulu-
uan Parlâmentonun (iktidar veya muhalefet) bü
tün kanatlarının bu 'mevzuda ifade etımiş (bulun
dukları /beyanlar da,, (bundan ikibuçuk sene önce 
alınmış yasaklama kararının Tüıkiye'nlm menfa
atlerini ıtclmsil edici bir karar olmadığı yolunda 
birleşmekl'edir. ©en, iktidar ve muhalefet parti
lerinin ittifak ettikleri bu hususu, bu konuda, gö
türeceğimiz politikanın en sağlam .hareket nokta
sı olarak ifade etımtk kter'im. 

Hükümet programımızda haşhaş mevzuundaki 
tutumumuz gayet sarih olarak ortaya konmuştur. 
Meselede iki yön vardır. Birincisi, alınmış olan 
ıbu acele ve meseleleri çöztme'yen kararın birta
kım problemler 'içimde bıraktığı, «ayısı yüzbinleri 
'bulan çiftçilerinizin problemlerini yapıcı ve kök
lü bir şekilde çö-zm'o kararımızdır. İkincisi de, 
afyonun gayıimeşru trafiğini önlemek ve dolayı-
'Siyie uaıkctik (mevzuun'da bizim de taraf olduğu
muz beynelmilel taahhütlere riayet etme kararı 
Vardır. Biz inanıyoruz ki, Hükümet programı
mıza girmiş olan (bu İki maksadın, haşhaş ekicile
rimizin problemlerinin halli ve beynelmilel kay
gıların önlenmesi hususlarının bir arada yapıcı 
bir çözüme kavuşturulması imkânı vardır ve Hü
kümetiniz (bu çözümü 'ileri bir seviyeye getirmiş 
bulunmaktadır. 

Biraz evvel 'sayın konuşmacıların ifade ettik. 
leri gilbii, bu kararlarımızın ilk safhası olarak, 
yüksek kalitedeki Türk haşhaşının ç/imlenme gü
cünü kaybetmemesi imaksadıylc Devlet kcntrolun-
daki çeşitli çiftliklerde tohum üretimi faaliyeti
ne başladık ve (bunu (kamuoyuna da arz etmiş bu
lunuyoruz. 

Bunla ilâveten, alınmış karardan dolayı çok 
yönlü problemlere (düşmüş ve bu problemleri Hü
kümetinizce çeşitli yönleriyle gayet yakından ve 
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derinlemesine değerlendirilmiş foulunan 'haşhaş 
ekicilerimizin, bu meselelerden 'taimanıen uzak, 
sağlaım ve uzan. vadeli ibir çözüme kavııştural'm'a-
sı için, geçmiş htikümetleıvmizin aOmış olduğu 'ka
rarların 'zorl'ayıcı çerçevesi içinde dalı! meseleyi 
yajpıcı ibir noktaya götürecek çalışmaları da son 
merhaleye 'getirmiş bulunmaktayız. Üm'it ediyo-
ruımki, Ibu çalışmalarımızın kısa 'bir zaman için
de vardığı neticeler ve .çerçeveler kamuoyumuza 
arz edilecektir. Biz, arz 'edilecek Ira neticenin ve 
çerçevenin burada izhar edilmiş c'lan temennile
rin hepini ıtatmin edecek bir şekilde olduğuna 
da 'inanıyoruz. 

Durumu bu şekilde Yüce Meclisin ıttılaına 
arz öder -ve hu çalışın alların kısa Kalmanda sizlere 
unit'ikal 'ettirilecek neticelerine intizar ötmenizi 
bilhassa 'istirham ediyorum. 

Teşekkür eder'im Sayın Başkan. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — • Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4, — Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu'nun, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle İstanbul'un 
Karaköy semtinde dikilen heykel konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyetin 60 nci yılı nede
niyle İstanibul'un Karaköy semtine dikilen hey
kel hakkında, Çlorum Milletvekili Sayın Yasin 
Hatiboğlu, buyurunuz efendim. Süreniz beş 'da
kikadır. 

YASİN HATİBOĞLU (Corum) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Cumhuriyetin; üzerinde titrenen, bu idare 
ile idare edilen insanların maddî varlıkları ka
dar manevî değerlerine de hürmet gösterilme
si lâzım geien bir idare sistemi olduğunu ka
bulde müttefikiz. Bunda ihtilâfımız olmadığı
na göre, hangi zihniyettir ki Cumhuriyetin 'ellin
ci yılını bahane 'ederek bu milletin manevî de
ğerlerine, bu milletin namus, haysiyet, iffet ve 
dürüstlük anlayışına balta vururcasma, gürz 
indirire esine, balyoz sallarcasma hakaret edil
sin ve Cumhuriyetin ellinci yılı gerekçesiyle bu 
millete kabıü ettirilmeye çalışılsın. 

Muhterem. Milletvekilleri, İstanbul, «Bu şeh
ri Stanbul ki bî misli bahâdır, bir sengine yek
pare acem müllktü fedadır.» Biz ,güzel İstanbul'u, 
bütün hayasızlıkiarıyla sırıtan, bütün iffet ve 
namus 'anlayışından mücerret bir heykelle mi 

j temsil eittirecektik? Güzel İstanbul bu mu? Cum
huriyetin elninci yılında, .gerek (tarihî eserleriy
le, gerek Osmanlı İmparatorluğunun ve gerek
se Dünyanın gözbebeği olan İstanbul'u aşüfte 
bir heykelle mi temsil ettirecektik'? Cumhuri
yetin ellinci yılının -temsil vasıtası çırılçıplak 
bir kadın heykeli midir? 

Muhterem Milletvekilleri, İstanbul'u fethe
den, «Le tüfiehannel Kos'ta.ntiniyyete ve leni-
mel emîrü emîrüha ve le nîmel ceyşü zalikel 
eeyş» : O şehir, o güzel şehir; onu fetheden ku
mandan, onun fethine kan döken asker ne mü
barek insandır! (M. S. P. ve C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) Siz, bu kadar takdis edilmiş bir 
şehrin, hem göbeğine, ortasına, büt/ün idarelerin 
en güzeli olduğunu iddia 'ettiğimiz Cumhuriyet 
idaresinin ellinci yılında çırılçıplak bir kadın 
heykeli koyacaksınız ve «Ellinci Yık» adını bu 
suretle mazur göstermeye, bu yolda gayret sarf 
ettiğinizi millete inandırmaya çalışacaksınız. 

Fatih, o yüce insan! Fatih'in İstanbul'u fet
hettiği devrede kiliselerde halâ çanlar çalıyor
du. -Bir adalet örneği idi bu. Fatih'in İstanbul'u 
fethettiği devrede hâlâ herkes kendi âdet ve 
ananesine sadık kalıyordu. Ama nerede bugün? 
•Cumhuriyetin ellinci yılma ıgelmişiz; nerede 
âdetlerimiz, nerede örfümüz, nerede ananemiz? 
Japonya bugün Dünyaya iktisadî yönden, kül
türel yönden, ekonomik yönden kafa tutuyor. 
Dolan mağlûp etti, Mark'ı mağlûp etti. Sebe
bi? Örfüne ve âdetine, ananelerine bağlı olu
şu tLdandır. Nerede) . 

'Muhterem milletvekilleri, dert acı. Bakınız 
kitaplara, sizlere bile gelmiştir: «öğretmenleri
mizi sağlam, Avrupalı, G-reko - Lâtin kültürü 
Atatürkçü temellere dayandırmadıkça her tür
lü çalışma diplomalı yeteneksizler ordusu yetiş
tiren büyük boşlukların kaynağı olacaktır. «Bir-
ıçok 'Öğretmen Okullarını, İmam - Hatip Okul
larını kapaltıp, bu ödemeklerle öğretmenlerimi-

j zi Avrupa'da yetiştirirsek her iş düzelir» diyen 
i kitaplar bugün piyasada satılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bunları muraka
be -etmekle görevliyiz. Bu fakir millet/bizleri 

. buraya bunlar m murakabesini temin için gön
dermiştir. Yeminimiz, kellemiz namusumuza ke
fildir. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunla- I 
rı bize değil, Erbakan'a söyle, 

YASİN HATİBOĞLU (Dey anıl a) — Herke
se söyleyeceğiz, herkese söyleyeceğiz. Haktan, 
dadadan ayrılana, herkese söyleyeceğiz. Şunu 
iyi biılesi'niız ki, hiç birimiz Hazreti Ömer'den da
ha âdil değiliz. Ona dahi kdıcı ile cevap veren 
reaya vardı. Bizim inancımız budur. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız Fatih'i bir 
aşüDte ile.. 

BAŞKAN — ıSayıaı Hatiboğlu, müddetiniz 
bitmek üzeredir, lütfen toparlayınız ve konunun ı 
içinde kalım; efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Topar
layayım efendim. 

Muhterem milletvekilleri, istanbul'u (temsil 
edene bakınız, Fâtih'i unutuşumuza bakınız. Bir 
Boğaz Köprüsü yapıldı, koskoca İstanbul'u bize 
yeran Fatih'in adım bu köprü ve veremedik; 
Babamız bize bağ verdi, biz ona bir salkım 
üzüm veremedik. 

«Çöktiüyse hücumunla birer dağ gibi setler 
Çiğnenmedi at nallan altında cesetler. 
Allafha kavuştuysa ezan sesleri yerden, 
Bir ıgün bile kesilmedi iç anlar 'kulelerden. 
Bir köhne çağın hükmüne son verdiğin anda, 
Hükmünle senin bir yeni çağ doğdu cihanda. 
Fetlhetmedin İstanbul'u yalnız Ibu seferle, 
Serbaddiui 'tuttun vatanın aynı zaferle. 
Tuttun ve muhafız ıgllbi durdun başucunda, 
Fatih (kılıcım kabzelmin hâlâ ucunda... 
Ruhun beş asır s'onra vücudun ıgibi canlı, 
Hâlâ kırat üstünde yağız bir delikanlı..» 
BAŞKAN — (Sayın Hatipoğlu, müddetiniz (bit

t i efendim, lütfen "bitiriniz. I 

B) TEZKERELER 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin verilme- I 
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/174) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarmı, 'bir tezke
re vardır, okutuyorum efendim. j 

IGenel Kurula 
Aşağıda adları yazılı (Sayın- Milletvekillerinin 

hizalarında (gösterilen müddet ve sebeplerle va
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 14 . 3 . | 
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YASİN HATİPOĞLU . (Devamla) — Bitti 
-efendim, bir ıkıt'a kaldı efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (Sayın Hatipoğ
lu, konu ile ilgisi yok sanıyorum 'efendini. Zaten 
müddetiniz de bitli. Lütfen Başkanlığa yardım
cı 'olunuz efendim. 

YASİN HATİPOĞLU <(I>evamla) — Yar
dımcı lolaıeağım. efendim. Bu (heykelin bizim örf 
ve adetimiz yönünden, kültürümüz yönünden 
ne ifade ettiğini 'bir kıt'a ile nakledeceğim, mü
saade Ibuyurimaz mısınız? 

İşte (Cumhuriyetin 50 nci yılını yozlaştıran-
lara söylüyorum; 720 000 lira hu. Dört tane kö
yün ilkokuludur hu bir tane kasabanın ilkoku
ludur. Bu parayı bu aşüfteye veremezsiniz (A. P. 
ve (M. iS. P. sıralarından, alkışlar) Bakınız, işte 
bunu dikenlerle aramızdaki zihniyet farkı bu. 
Bunu kim diyor biliyor musunuz? Merhum Çam-
lıbel diyor": 

«iSen, anlayan bir gözle süzersin uzun uzun, 
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. 
Biz, duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, 
'Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. 
Başka 'sanat bilmeyiz karşımızda dururken, 
Yazılmamış bir destan ıgiibi Anadolumuz, 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, 
ıSaııa -uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz.» 

(MJS .P . ve C. H. P. •sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem Başkanlığa 'hürmetler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Bayın Hati
boğlu. 

VE ÖNERGELER 

1974 tarihli toplantısında uygun mütalaa edilmiş
tir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz 'olunur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı. 

iSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 55 ,gım 
hastalığına binaen. 29 . 1 . 1974 tarihinden iti-
(baren. 
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Sivas Milletvekili İhsan Karaçam 57 gün 
hastalığınla binaen. 30 . 11 . 1974 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, ayrı ayrı 
oylatacağını efendim. 

«(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 55 
gün, hastalığına binaen.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Sivas Milletvekili İhsan Karaçam 57 gün, 
hastalığına binaen.» 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

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

BAŞKAN — Değendi arkadaşlarım, bir Mec
lis Araştırma önergesi vardır, Yüce Meclisin 
bilgisine sunuyoruz efendim. 

(Millet Meclisi 'Başkanlığına 
4 Mart 1974 günü içinde yolcu ve mürette

bat olarak 346 kişi bulunan Türk Hava Yolla
rına ait DC-10-10 tipi (Ankara) jet uçağı Pa
ris'ten Londra'ya giderken düşmüş ve maalesef 
hiç kimse kurtulamamıştır. 

(Bütün dünya basınında, bu olay Dünya Ha
vacılık tarihinin en büyük uçak kazası olarak 
belirtilmiş ve sadece ülkemizde değil bütün 
'dünya kamınoyımda önemli etkiler yaratmıştır. 

'Türk ve yabancı basında bu büyük uçak ka-
za,sımn teknik ve idarî nedenleri üzerinde çe
şitli iddialar ileri sürülmüştür. Bu iddiaların 
belli başlıları özet olarak şunlardır. 

1. "— DC-10-10 1ar yeni bir tip uçağın ilk 
imalâtıdır. Bu uç>aiklar Japonların reddine rağ
men THY tarafından satmalınmıştır. Avrupa' 
daki havayolları şirketleri tarafından rağbet 
gürmemiiş bir serinin ilk tipleri okluğu için 
imal eden firma hemen daha gelişmiş tipleri 
olan DC-10-30 lan yapmıştır. 

2. — Bu uçakların sat malının aması için bâzı 
yetkili nıalkaın ve kurullara önceden uyarılar 
yapılmıştır. 

3. — Bu uçakları, beynelmilel sigorta şirketi 
LOYD önce sigorta etmek istemişken, daha son-
na ağır şartlarla teigorta etmiştir. 

4. — 1969 - 1970 yıllarında hazırlanan jet 
uçakları projcai ile 'denenmiş uçak tipleri alın
ması öngörüldüğü halde, 1971 yılında bu proje 
bir kenara itilerek belli bir tip öneren şartna
meye .göre, denenmemiş olan DC-10-10 1ar alın
mıştır.. 

5. — Düşen Ankara'nın eşi olan aynı tipteki 
İstanbul yolcu uçağı Londra'da, motoru arıza
lanarak mecburi imiş yapmıştır. Aynı tip uçak 
Kanada üzerinde uçarken bagaj kapısı açılmış 
•bavullar ve bir cenaze uçmuştur. 

•6. — DC-lö-10 uçaklarının orta motorunun 
sık sık arızalandığı belirtilmektedir. Bu uçak
lar bir kez Kanarya Adaları üzerinde, bir kez 
Posedana çölünde, bir kez de Los Angeles şeh
rinde arızalanmış ve orta motor yanarak infi
lâk etmiştir. 

7. — Yabancı basında, DC-10-10 uçaklarının 
sık sık motor ve arka kapı arızalan yaptıklan 
belirtilmektedir. 

8. _ DC-10-10 tipi uçaklarının Türkiye da
hil bütün dünyada arka bagaj kapılan, bu 
uçakları imal eden firmanın isteği üzerine per
çinlenerek: dptal edilmiştir. 

Müessif olayda 346 kişi vefat etmiştir. Mad- . 
di zarar milyarları aşarken, mânevi zararın öl
çüsü sonsuzdur. Üstelik, halen THY'nın elinde 
aynı tipten uçaklar vardır. Konu ü^erinde hız
la eğilinmediği takdirde yeni facialar meydana 
gelebilir. 

Bütün bu nedenlerle, Paris'te düşen DC-10-10 
tipi Ankara uçağının : 
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(Hangi şartlar altında alındığının, alım plâıı-
larmasında ve şartnamelerde 'değişiklik yapılıp 
yapılmadığının, yapılmışsa sebeplerinin, îbu 
uçakların Japonlar :ve Avrupa Havayolları şir
ketleri tarafından kabul edilmediği iddiasının 
doğru olup olmadığının, denenmemiş uçak al
manın hata olup olmadığının ve bu konudaki 
diğer bütün iddiaların incelenmesi için Anaya
sanın (88 mci ve Meelis İçtüzüğünün 102 nei 

maddeleri gereğince bir'Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ve öneririz. 

14 . 3 . 1974 
İzmir Milletvekili 

Alev Goşkun 
ve 9 arkadaşı 

(BAŞKAN — Değerli 'arkadaşlarım, önerge 
gündemdeki yenini alacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

- TMŞKAN — Şimdi Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Karma Komisyonunda bağımsızlara, ayrılan 
bir üyelik için seçim yapacağız. 

/Oy pusulaları sayın üyelere dağıtılacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, üç. isayııı üye bir yer 
için adaylığını !koymuş bulunmaktadır. Listede 
yazılı üyelerin dışında ba,şka bağımsızlardan 
aday var mı efendim?.. Yok. Aday arkadaş!an
ımızdan sadece bir taneyi için tercihinizi kullan
manızı isthbam ediyorum efendim. 

Şimdi Tasnif Komisyonu için beş üye isini çe
kiyoruz efendim. 

Sayın Hasan Değer? Yok. 
(Sayın Hasan Yıldırım.? Burada. 
Bayın Kinyas Kartal? Yok. 
Bayın: Hüseyin üavit Erdemir? Yok. 
Bayın Süleyman Genç? Yok. 
Bayın Mehmet Dclikaya? Yok. 
Bayın Hasan Tosyalı? Burada. 
Bayın AbdullabBazencir? Burada. 
Bayın Halil Dere? Burada, 
Bayın Hüseyin Öz demir? Burada, 
Bayın üyelere oy pusulaları dağıtılmıştır. 

İsim okunmak suretiyle oylar toplanacaktır. 

Adana ilinden itibaren oy verme işlemine baş
lanacaktır. 

(Adana 'Milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Bayın Hasan Yıldırım, Bayın Hasan Tosyalı, 
Bayın Abdullah Bezencir, Sayın Halil Dere ve 
Bayın Hüseyin Özdemir, tasnif için buyurunuz 
efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliği 
için yapılan seçimle ilgili .tasnif komisyonu ra
poru gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonunda açık bulunan bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçime 300 üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Hasan Yıldırım 

tîye ' 
Abdullalı Bezencir. 

Üye 
Hasan Tosyalı 

Üye 
Halil Dere 

Üye 
Ilüseyin Özdemir 

Kemal Erkovan : 172 
Mustafa Timisi : 120 
Fuat Fırat : 4 
İptal .• 4 

BAŞKAN — Bu suretle Bayın Mustafa Ke
mal Erkovan yeterli oyu alarak komisyon üye
liğine seçilmiş bulunmaktadır. (A. P. sırala
rından alkışlar). 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu? Yok. 

iSayın Bakam?. Buradalar. 
Soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 

2. •— \Corum Milletvekili Eteni Eken'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair 'Gümrük ı»e Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (1) 

BAŞKAN — Sayın Eken? Burada. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı ? Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

3. — 'Manisa Milletvekili Süleyman TunceV 
in, Ege ekici ıtütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (1) 

BAŞKAN — Sayın Tünce!? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
(Soru önergesi ertelenmiştir. 

4; — İstanfoıd Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Öztunç ? Yok. 
Sayın Bakan ?. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
5. — Vrfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, 

Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

BAŞKAN — iSayın Paydaş?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Sözlü so-ru önergesi ertelenmiştir. 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı 'maddesi uyarınca söz
lü soruya çevrilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kandenıir?.. Yok. 
.Sayım Başbakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?.. Burada. 
•Sayım Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğret
menlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/28) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi ..Yok. 
Sayın Balkan'.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

9. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
İçel'in bazı ilçelerinin televizyon yayın sahası 
içinde bırakılmasına dair Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Orhan Birgit'in sözlü cevabı (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Göztepe?.. Buradalar. 
Baş/bakan adına Sayın Birgit buradalar. 
Söîilü soru öınıergesind o'kutuyoruım efen

dim. 

•Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdalki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından sözlü olarak eovaplandırılmlasmın te
minini saygıyla a,rz ederim. 

13 . '2 . 1974 
İçel Milletviekâlıi 
İbrahim Gölktepe 

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ta
rafından Çukurova T efe vizyonunun 27.1.1974 
günü faaliyete geçirildiği .maluımiai'.mızdır. 

İçel ilini de yayın sahası içime aldığı söy
lenmekle -heraiber, İçel ilinin Silifke, Gülnar, 
Mut ve Anamur il çeleninin Çulkurova Televiz
yonunun yayın sahası dışında bırakılmasının 
sebebi nedir? 

2. İçel'in kültürel, sosyal, tük'isadî bakım
lardan daha az gelişmiş olan bu il e ellerinin de 
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televizyon yayınlarından faydalandırılması dü
şünülmekte .irilidir? Bu ne zaman mümkün ola
caktır ? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına Sayın 
Turizm ve Tanıtma Balkanı OHhaııı; Birgit, cevap 
Vermek üzerle buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TA
NITMA BAKANI ORHAN BİRGİT (İstan
bul) — Sayın Boşikan, ımuhtereım arkadaşla
rım; İçel Milletvekili İbrahüm Göktepe'nin so-
ıru önergesine arzı cevap ediyorum. 

İşletmeye açılmış bulunan Adana Televiz
yon verici İstasyonu, mesafenin çok uzak oluşu 
ve Toros dağlarının engel teşkil etmesi sebe
biyle, Silifke, Gülnar, Mut ve Anamur ilçele-
ııimden izlenemeırmelktedir. Bu ülıçeler/in Acla-
na'da kurulan televizyon istasyonunun yayın 
sahası iç emsinde bırakılması bahis konusu de
ğildir. Bu ilçelerdin bulunduğu bölgeyi kap
samak, aynı zamanda da Kıbrıslı soydaşlarımı
zın Türkiye televizyonunu izleımeleri ilmlkânını 
sağlamak ımaksadıyle, Silıifkıs televizyon verici 
istasyonu 1974 yılı yatırım programına alınmış, 
.gierekli etüt ve projeler hazırlanmıştır. Ge-
reikli ihaleler 1974 'yılında yapılacaktır. Siiif-
,'ke televizyon verici istasyonu 1976 yılında iş
letmeye açılacak şekilde planlanmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşelkkür edenim Sayın Ba

kan. 
Buyurun Sayın Cröktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekillileri; 

TRT Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 
Çukurova Televizyonu 27 . 1 . 1974 günü yapı
lan açılış töreni ile faailiiyete geçirmiş bulummak-
ttadır. 

TRT'nin bu hizınıe.tinıi, Çukurova'nın bir 
evlâdı olarak, şükranla Ikarsıladığımıızı peşinen 
ifade etmek isterim. 

Ancak, Çukurova Televizyonu yayın saha
sının İçel ilıini de kapsadığı ileri sürükneikle 
beraber, gerçekte, İcelin yalnız Tarsus, Mer
sin, Erdemli kazaları televizyondan istifade et
mektedir. Geri kalan Silifke, Anamur, Gül
nar, Mut ilçelerimiz televizyon yayınlarından 
istifade imkânları bulamamısla;rdır. 

Böylece, vilâyet ınüfımumiiızun % 35'i tele
vizyon yayın saikası dışında kalmış bulunuyor. 
Televizyon yayın sahası dışında kalan bu ilçe
lerimiz, İçel'in sosyal, kültüre!, iktisadî yön
lerden 'daha az gelişmiş bölgeleridir. Televiz
yonun bu illerimizin sosyal ve kültürel alan
lardaki kalkınması bakımından yapacağı müs
pet tesir inkâr edilemez. 

Diğer taraftan konumun ikinci önemli bir 
yanı vardır. Silifke'den Anamur'a hattâ An
talya'ya kadar uzanan sahil bölgemiz devamlı 
olarak çeşitli yabancı televizyonların tesiri al
tındadır. Yabancı televizyonları seyredeibi-
len bu .bölge halkı kendi televizyonundan mah.-
rum bulunmanın ıstırabını duyimıaiktadır. 

Sayın Milletvekilleri, meselenin bir önemli 
yanı ela şudur: Bilindiği gibi, illerimiz ımülkî 
bütünlüğe dayanan birer mahallî ünitedir. Bu 
bütünlük sadece illerin mülkî hudutlarını ko-
ruımıaikla muhafaza edilemez; illerin hizmet bü
tünlüğünü de korumaya mecburuz. Bu zavi
yeden bakınca bir ilin bir kısanının herhangi 
bir hizmetten yararlanırıken, diğer tbir kısmı
nın bundan mahrum edilmesi veya istifadesi
nin geciktirilmesi terviç edilemez. 

Bu sebeple, Sayın Bakanın 1974 yıllında ko
nunun ele alınacağı beyanını memnuniyetle 
karşılamış bulunuyoruz, bunu bir teminat ola
rak kabul ediyoruz. Yalnız fconunun 1976 yı
lından evvel bitirilmesi imkânlarının araştırıl
masını da Hükümetten rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bunu temenni ederken 
bir endişemizi de ifade etımeik isterim,. 

Endişemiz, daha evvel C. H. P. muhalefe
ti tarafından televizyonun devamlı olarak bir 
mutlu lazmMk' aracı olarak tavsif edilegelmiş 
olmasından doğmaktadır. Nitekim 27 Hazi
ran 19 07 tarûhinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü olan bir zat bu Meclisle şöyle 
demişti: «Televizyon ve İstanbul Asıma Köprü
lü gibi göıStreiş yatırımları ile milleti oyalamak' 
hatalı bir gidiştir. Bu iki gösteriş yatırımı
nın planda yer alması, planlı ıkalkınma felse
fesinin reddinden başlka bir ••anlam taşımaz.» 

Bu sözcü aynı konuşmada, televizyonu, 
«mutlu azınlığın televizyonu» olarak tavsif 'edi
yor. 

Şimdi, televizyonun, «mutlu azınlığın tele
vizyonu» olarak tavsif ine devam edilmek mi
dir? Bu takdirde bizim İçel kazalarına tele-
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vizyon istemelimizin ve Sayın Balkanın da yapı
lacağını söylemesinin bir manası kalmaz. An
cak, milletimizin sosyal ve kültürel alanda kal-
Ikınmasından önemli yeri olan bu medenî vası
taya gerekli önem verildiği takdirde, bizim 
talebimizin bir manası olabilir. 

Tatbikatı zaman gösterecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gök-
tepe. 

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

BAŞKAN — Sayın Çane^i 'buradalar anı?.. 
Yok. 'Sayın Balkan buradalar mı?. Burada. Bir 
•defaya mahsus1 olmak üzere soru önergesi ertelen-
ımişıbir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Oğuz buradalar mı? Bu
rada. Sayın Bakan 'buradalar mit Yok. Soru 
önergesi ertelenmiştir. 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Aiaöv'ün, 
MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar mı?.. Bu
rada. Sayın Başbakan veya adına cevap Yerecek 
Bakan var mı?.. Yok. Soru önergesi ertelenin1.* ş-
tiı\ 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından Sözlü soru önergesi 
(6/35). 

BAŞKAN — Sayın Bazenelr buradalar mı?.. 
Burada. Sayın D'ovlet Bakanı buradaki? mı?.. 
Yük. Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

14. — İstanbul Milletvekili 1. Fehmi Cur.ıdl-:-
oğlu'nun, Zeytinyağı skandalin a dair .tor'.ısv, ve 
Adalet Bakanı Şevket Kazan'rn söz'ü cenabı 
(6/36). 
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BAŞKAN — Sayın Gumalıoğlu (buradalar 
mı?. Burada. Sayın Adalet Bakanı buraıcMar 
mı?.. .Burada. 

Sözlü öoru önergesini okutuyorum. 
14 . 2.1974 

"MJilldt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 'sorulanınım sözlü olarak muh'e-

rem Adalet Bakanı tarafındam cevaplandırıl1; a-
sıııa dalâletlerinizi saygı ile arz ve talep eder .'m. 

İstanbul MiHetvekik 
1. Fehmi Cumaiıoğlu 

Bamnımızda ve b'Hıassa Deımckrat İzmir Ga
zetecinde yıllardan ibeni fasılalarla, yapıilan neşri
yatlar ile Sam'i Gcmel 've Gomelleıin hissedar ol-
;drjk'ları • Gomel - Zi'gn'a Şirketi iştirakçilerinim, 
ihraç 'eibtikleri ve piyasaya sürdükleri zeytin yağ
larına parafin gibi sağlığa, zararlı maddeler ka
rış tııdıklam yolunda ortaya atılan 'iddialar üze
rine efkârı umuımıiy'ede büyük 'bir lıoyecaın ve 
merak uyanmıştır. 

Yine 'basın haberlerinden, sanıklar hakkında 
1987 yılından Ibeıi kanunî tafcJbat yapılmakta ol
duğu öğrenilmiştir. 

Bu mevzuda yetkili adalet merciinin sön ve 
kor/n kararını merakla 'bekleyen kamuoyunu ay
dınlatmak tmakgadıyle aşağıdaki sorularıma ce
vap lütfedilmeğini istirham ödüyorum. 

1. Demokrat İzmir Gazetesinin 20.1.1971 ta
rihli nüdhasında açıklandığına göre,- 500 ton «Ze
hirli Zeytinyağı skandali» dâvasının sanıkları 
olarak İzmir 'Sulh Oezla Ve Ağır Ceza mahkemele
rinde yargılanarak beraat eden Gomel - Zigna 
Şirketi iştirakçileri, delil kifayetsizliğinden mi 
beraat etmişlerdir? 

2. Bu davaikria iîigil savcılar, bu malhke-
mclenin kararlarımı temyiz etto'şlermidir? Tem
yiz etmemişlerse sebebi ned'r? llımal'mildir, ka-
naatmudır, bir yan -tesirmidir? 

3. Adı geçen gazetenin aynı nüshasında, 
beraet kararının, Adalet Bakanlığı tarafından 
25 sayfalık bu* gerekçe ile 'bozulduğu yazılmak-
tadıı:\ Bakanlık mahkeme kanarında usmlî hata
lar r.u bv.lnıuştur, yoksa ejasdan mı bazulmuş-
tur?. 

4 Y - 'gıtaJym bozma karar arının gerekçe
leri eler ir? 

— 247 — 
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5. ıBııı dava, İzmir Sıkı Yönetim. K ılığı A|s-
kerî Mıaihkeıme'sine de intikal etmiş m ıdir. Etmiş
se arjkerî mahkeme b'ir* 'karar vernıişmidir? 

6. Delilleri ve sanıkları ortada bulunan 
böyle 'bir davanın bugüne kadaır uzamasının se
bebi nedir? 

7. YÜk^ek dereceli mason oldukları söyle
nen Gomıel biraderlern, muhtelif suçlardan 
haik'armda, takübait yapılmasına rağmen, bugüne 
kadar adaletin pençeisimc düşmemelerine, mason 
localarının bir etkisi olmuşmıudur ? 

Yoksia büıtiiıı ithamlara rağmen bu sanıklar 
as İr nida 'masum m udu r ? 

'8. T9G7'd'en beri süre g ellen bu davaya kak
ımakla yetkili ve görevlü merci ve mahkeme han
gisidir 

9. Bu 500 tondan ayrı olan 215 tonluk 2 uci 
•«Zehirli yağ skandali, davasına başlanmışmıdır? 
Dava safhası nedir? 

110. — ÇJk'acaık o'lan Af Kanunundu «Gloımei-
ılerin 'suçlarınım affGidilmemesi» hususu millet 
vicdanının üzerinde ittifakla birleştiği! bir te-
mıenhidir. Af Kanununda 'böyle bir hüküm dü-
şünülmekt emidir ?' 

İli. 2'3 Ocak .197.1 tarihli Demokrat İzmir 
Gazcteisindc Gomellerin İsviçre bankalarına 
mırlyonlareia dolar' dövilz kaçırdığı ve 31.1.1971 
Itarjhli nüî'ihasinre. birinci sa^yfaöında büyük pun
tolarla «(Açıklıyoruz: Gomel'in kaçırdığı mil
yonlar, İsvierenin IVısse Naıtîiıomal Bankasının 
56.12 numaralı hesapta y ait iyon*» ibareli enini sav-
cıkik bir ihbar kaibul ederek; takibata geçmiş -
•midir1? Bu durum Devi eltin yetkili mcre.il erine 
intikal ettıhilmişmidir? Bu hesaptan İsrail'e ne 
kadar milyon lira gönderilmiştir? 

12. Bu davalarda ihmal ve ka's'dî .hatası gü
rül en hâkim ve savcı varmıdır? 

fi o. iSorgun Haklimi A. Yedat Altun'a, vic
danının sesine, mesleğinin haysiyçitine uyarak, 
suç. deli Terini ve .suçları ortaya 'koyan, sorum-
lıdin.rı uyaran kitap, yazı ve .broşür neşrettiği 
için mi Yüksek Hâkimler Kurulunca, disiplin] 
eczaisırıa çarptırılmıştır. Bu hâkim hakkında ve
rilen 'disiplin eczaları ve gerekçeleri nelerdir? 

1-1. «Adalet islıiyorum» ileni ekten 'başka su
çu İni hin m a ılığı, şerefli ve faziletli bir hâkim 
olduğu amme viedanınca tescil edilmiş bulunan 
Muhterem A. Vedat Akuma'nın sürgünden cıski 
bölgeline ve edkl MklııYk 'makamına iadesi dü-
15 ünülıııekt emidir ? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) —. Sayın Başkan, 
usul hakkımda söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bu sorunum 

Meclis kürlsüsünde, Mecliste görüşülemeyece
ğine dair usul hakkında süz istiym-um. 

BAŞKAN —- Gündeme girmiş.. 
TALÂT OĞUZ (Maıdn) - . Anayasanın 

132 nci maddesine göre, bu sorunun Mıeclls kür-
'süsünd'e 'görüşülemeyeceği hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayı'n Oğuz, Anayasanın ilgili 
hükmü Başkanlıkça da bilinmektedir. Sayın 
Bakan konuşmasında, sanıyorum ki, Anayasa
mın bu hükmüne riayetkar şekilde 'konuşacak
tı r. Buna aylkırı konuşma yapmadan, peş'n OLU-
rak, sizin bu konuda hüküm vermeniz mümkün 
değil. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
«nailin tamamı Anayasanın kapsamı içine gir
mektedir. Sualin büitün (bentleri, bütün madde-
l'eıü Aua'yia'sunrn. 132 nci maddesine aykırıdır. 
Bir ıi'.'iul tartışması açmanızı istiyorum ve di-
reniyiorum. Sayın B.akaıı da, sual hakkında söz 
akıp cevap veremez. Bu sorular Meclis 'kürsü
sünde it artışına konusu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, Anayasanın ilgili 
hükmünü Sayın Bakan bilmektedir, Başkanlık 
da bilmektedir. Sorunun muhtevasında Anaya
saya aykırı bir husus var'sn, Sayın Bakam el
bette bu konuyu cevaplandırmayacaktır. Ama 
sorunun genel durumu .dikkate alındığı takdir
de, bazı konularda, cevap verine imkânı var
dır ; Say:uı Bakan Yüce Meclise, herhalde bu 
konularda cevap arz edeceklerdir. 

Buyu mu Sayın Bakan, süreniz 10 dakika
dır efendim. 

ADALET BAKANİ ŞEVKET KAZAjN (Ko
caeli) — Sayııı Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Bu konuda sadece sorulmuş olan soruya, da
valım daha doğrusu davaların hangi istikâmet
te seyrettfığin'i ve ne safhada bulunduğunu 
a ç ık 1 ama 1:1 a i'k ti fa ed e c e ğ i m. 

:Soru sahibi İstanbul Milletvekili Saym Feh
mi Ciıınaiııoğlu'nun sormuş bırunduğu sözilü 
soru önergesinle, açıklanması gereken teknik 
yönleri arz ediyorum. 

243 
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Gıda Maddeleri Nizamnamesinle 'aykırı ola- j 
Kalk, sabunluk zeytinyağı im'al ve saltığa arz et
mek suçlarından sanık Sami Gomel .hakkında, 
İzmir Beşinci Sulk Ceza Mahkemesine aeıılan 
kamu davasının yapılan duııışması neticesin
de, sanığın bera etine ve mineral yağ küırışımı 
olduğu tespüt edilen salbun'lnk zeytinyağları- • 
rai Gıda Mjaddelerİ 'Nizamnamesine göre hangi 
dşllerde kulanıİması gerektiğini Belediye Baş
kanlığınca tayin olunmasına dair adı geçen 
mahkemece 25 . 12 . 1967 tariMnde karar veril
miştir. 

Ayrıca saıtıt-şa arz ve İtalya'da «Sairo» fir
masına ihracettikleri zeytinyağına (parafin li
kit) madenî yağ kan'ş'ti'rmaik't'an sanık Gomel 
ve ortaklarından Sami Gomel:, Reşat Gomel ve 
(bunların dâhilti zeytinyağ alım ve satımında or- I 
taklan elan Zdgna Kolektif Şirketinden 'Moıiz 
Neon, Nesıim Neon, M'oiz Azriki ve diğer sanık
lar Metome't Kemal Özsaran, Mustafa Çetlin ve 
Ramazan Fahrettin Işığan'ın izmir Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları neti
cesinde sanık Sami Gomel, Reşat Gomel, Moiz 
Nöon, Nefesim .Neon, Moiz Azriki ve Ramazan 
Fallırettin Işığan'ın beraa'tılerine; sanıklardan 
yalnız Musitafa Çetiin'in suç delillerini yok et
mek ve adlî mercileri yanıltmak suçlarından 
Türk Ceza Kanununun 296 neı maddesinn bi
rinci fıkrası 'gereğince 15 gün hapsine ve sam'k 
Mehmet Özsaran'm da safoilt görülen fiilinden 
Türk Ceza "Kanununun 395 ve 80 nci maddeleri 
gereğince takdiren ve tcediden 10 ay 15 gün 
kapris ve 1 750 1 ra ağur para e azan ile rnırıkkû-
nıiye'tıine; dava mevzuu 35 varil zeytinyağının 
müsadere ve imhasına talep dairesinde ve itti
fakla 1 . 11 . 1968 tariMnde karlar verildiği; 

Her iki hükmün Temyiz edilmeyerek kesin
leştiği; ancak vâ'kı şikâyet ve müracaatlar üze
rine, dava dosyalarının Bakanlığifmızca celp ve 
tdtkik edilmesi neticesinde, her ildi kararda da 
isabet bulunmadığı ve konunun Yargıtayca in
celenmesi gerektiği nelticesine varılarak, .bir 
yandan kara/ra iştirak eden hâkimler lıakkın-
dakli şikâyetiler dolayi'sıyle gereğinin yapılması 
için 45 sayılı Kamun ımucübince keyfiyet Yük
sek Hâkimler Kuruluna İntikal eti irilmiş; di
ğer yandan kanuna muhalif görülen sebepler j 
etraflıca zikredilmek suretiyle Tüıik Ceza Ka- j 
numtn 343 ncü madde&i 'hükmüne 'tevijikan her I 

I iki lıüikmün yazılı emir yoluyle Ibozulmasınm 
istenmesi için dava dosyalan Cumhuriyet Baş-
savculığına tevdi lolunmuşltur. 

Yargıtay 1 ve '2 nci Ceza daireleri tarafın
dan incelenen dosyaüai'la. (bozma (sebepleri yerin
de ve varit görülerek her iki hüküm sanıklar 
aleyhine ve esastan bozulanıjtur. Bunu 'lalkÜben 
'bozma ilâmları Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanlığına gönderilerek 'beraat kararına işti
rak eden hâkimler hakkında rıuktezannırı ta
yin olum ı,<-. da :ayr: co, xi'jll ed • ..ı tir. 

İTıkso: ILÜtimler Kr u'r, 3 jkaır ğı dan 
alman sicn. karşılık yarJlır, da, •. ,\r mjler..«.. 'iki
si .haldkmda-kovuşturma (izni ve yer 'değiştirme 

r cezalsıı uygulanmasına ve iki hâkim hakkında 
•da kavuşturma izni verilmesine karar verildi
ği ve ıbunu takiben karana iştirak eden 'hâkim
ler hakkında Manisa Ağır Ceza Mahlkemecıince 
ver ien ıson soruşturma kararı üzerine, Ihaklarm-
dalki (davanın Hâkimler Kanunu gereğince Yar
gıtay 4 ncü Ceza Dairesine intikal ettiği an-
laşılmışJtır, 

İzmir 5 nci Sulh Ceza Mahkemesince veri
len beraat -kararının 'bozulmasına 'dair Yargı
tay ilâmında özetie şöyle denilmekt'ed'r: 

Yağların 'talıilil raporlarına ve zeytinyağı:;na 
madenî yağ karışt: rıf dığmm kabujü gere'-ri-
ğine işaret edilmiş, bu eühetler hakkında in
celeme yapılmadan ve yağların sıhhate zarar-
dılık derecelerinin dahi araştırılmasına dÜ2um 
görülmeden ve yağ imalâtçısı sanığın küçük 
ma'iıalfe arasında; L 'bir er:ııafm bCL» yata: aya-
cağı şekilde 'başkalarından to'playııp tiaihr.il; et
meden zeyitinyağını sattığı yolundaki savun
masına dayanılarak ve sıhhati i'Mâl edecek mağ
şuş zeytinyağı satmak ve satışa hazır halde bu
lundurma fiilî Tüıik Ceza Kanununun 395 nci 
maiddesine gireceği ve bu seSbepile görev oihe-
tıinin düşünülmemeli yanında, müsadere ve im
hasına karar veri mesi gereken zeytimıyağları-

I nı neticeten sanıığm istifadesine bıraıkıÜrnası-
I na karar vcLİlme® nin yolsuz diduğu ifade edi

lerek esastan »bozulmuştur. 

İzmir A;ğır Ceza Mahkemesince verilen ka
rarın (bozulmasına daıir Yargdtay ilâmında da 
özetle; hâdisenin oiuş şekline ve raporlara 

| işarelt edilerek, sanıkların savunma'lanının ye-
| rinde ve varit elmâdijğı ve ihraç ediilen 2 :y-
I 'tinyağlarına 'bilgÜer-i re iştirakleni 'Cİlmaidan 
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ımıaldenî yağ karrştı'rılamayacağı,. beraat eden I 
•sanıkların İtalya'ya ihraç edilen zeytinyağına 
insan sağlığı için tehlikeli 'olacak e/ıırette ma
denî yağ karış'bidılkları ve diğer kanıklarla 
işbirliği. halinde ibu zeytinyağla-naıı piyasaya 
sürdükleri ve hareketleri Türk Ceza Kanunu
nun 394 ncü maddesine uyduğu 'halde', lolaym 
cereyan şekiine ve mahiyetine uymayan 'bazı 
mütalaalarla ıberaatleiiline 'karar verilmesinin 
yoksuz 'cllduğu belirtilerek esastan bozulmuş- I 
tur. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3-13 
ncü maddesi hükmüne tevfikan, vaki elan 'bu 
'bozmalar aleyhe tesir etmemekte, diğer bir ifa
deyle yazılı emir yoluyie bozmalar üzerine da
vaların yen'den 'otomatikman rüyeti ntümikün 
bulun'mamıaktadır. Ancak, ayın Ikanunun 330 
ncu maddesinin üçüncü fıkrasıı yönünden 
aleyhe muhakemenin iadesi bakımından key
fiyet, yetkili izmir. Cumlhuriyet 'Bavcısı tara
fından incelenmiş ve ilgili hâkimler 'hakkında 
yapılmakta olan .adlî işlemlcııin kerJüz eionuç-
lanmıaJmış ibulunma'sı sebebiyle 'aleyhe ialdeî mu
hakeme yoluna başvurulmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda, yapıldığı arz olunan ha/kimlerle 
ilgili muamele sonueuna göre; yetkili. mere'ler 
tarafından bu konuda kanunî gereği takdir ve 
teemmül olunacağı tabiîdir. 

Öte yandan, hâkimler hakkındaki muame
leler neticelendikten sonra ilgili Cumhur'yet 
Savcı yard.ıme:,ilanna taalluk eden iddialardan 
dolayı da kanunî mullutezası tayin olunacaktır. 

Bunlar dışında, -diğer -bir dava konusu »ola
rak, satışa arz etilken zeytinyağına parafin + li
kit karıştırmak suretiyle umûmun sitili at'n i teh
likeye düşürmekten sanık Mioiz, Boşat :Gomel 
ve suç ortakları haklarında İzmir 'Sıkıyönetim 
•Askerî İMalıkemıeüiııe bir 'diğer dava açılmış, 
adı geçen malhkome 24 . 2 . 1972 tarihinde gö
revsizlik kararı vermiştir. Aynı davada İzmir 
'Bı.rinei Ağır Ceza Mahkemesi de "7 . 5 . '1973 ta
rihinde görevsizlik kararı verdiğinden, olumsuz i 
görev uyuşmazlığının, halli için keyfiyet Yar
gıtay Ceza Genel Kuruluna intikal ettirilmiş ve 
Genel Kurull 25.6.1973 tarihinde Askerî ,M,a;hke-
imenin kararını kaldırarak •dosya bu mahkemeye 
tevdi 'edilmiş ise de, Sıkıyönetim Askerî .Mah
kemeyi görev ihtilâfının hallinin, uyuşmazlık: 
Mahkemesince çözümlenmesi gerektiğinden ba- j 
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I ihlale ve bu mahkemeye gönd'erilüi'ek üzere dos
yanın 9.1.1974 tarihinde Askerî 'Savcılığa tev
diine karar vermiştir. 

İkinei dava sebebiyle vâki görev uyuşmaz
lığı1, üyuşnıazkk Mattkenıesince çözümlendik
ten sioura İbu ikinci dava, tayin edilecek merek 
cc .sonuca ulaştırılacaktır. 

Önergede ayrıca, İzmir Eski Sorgu Hâkimi 
A. Vedat Altuna hakkında disiplin've nakil 
yönünden Yüksek Hâkimler Kurulunca yapı
lan işlemlerin mahiyeti de Kioıruilmuş bulunmak
tadır. 

İzmir eski Bkmcii Sorgu Hâkimi A. Yedat 
Aıltuna'nın milletvekili ve senatörlere gönderil
diği mallbu 'bayram tebrikinin bir yüzünde ay
nen : 

«A. Vedat Altıma 
izmir Birimci Sorgu Hâkini 
Bayramınızı tdbrik .eder, her yönde başarı

lar diler, saygılarımı sunanın.;» 
Kartın a ika. yüzüne ise; 
ı«lîer 'bakımdan millî lolan (Adalet ifstiyo-

rum) k/İmli kitabimi, isiz! er de dalhil bütün sa
yın 'bakanlara ve mllletvekillerime ve senatör
lere ve diğer ilgiı'ilero 'bir paket sigara parası 
cilan 5 TüıJk lirasına ödemeli olarak göndermiş
tim. Fakat, maalesef, isknl.ei.dni tbikâhara neşre
deceğim ;bıı millet meselesiyle uğraşması ge
reken ilgililerden kitaplaıım geri gelmiştir. 
Her ihtimale karşı neticenin tarafrma, bildiri1-
m ekini rica eder, bilvesile saygılarımı sunarım.» 
şeklinde 3razılar yazmak suretiyle hâkimlik ve 
meslek onuruyle kabili telif olmayan, meslek 
itibarını zedeleyen hareketlerde bulunduğu an-
laşıickığından, Yüksek Hâkimler Kurulu 3 ncü 
ibölümüneo, adı gcwn Sorgu Hâkimine, Hâkim -
lor Kanununun 89-1 maddesi gereğince tevbih 
cezası uygulanmasına 15 . 3 .1972 tarihinde ka
rar verilmiştir. Bu karara vaki itirazının da, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun 
11 . 5 . 1972 günlü kararı öle reddcdfilliğl an-

I kısılmıştır. 

Adı geçen hâkim'n, Sayın Cumhuıfbaşkam-
n.a, Sayın, Barbakana ve muhtelif makamlara 
hitaben yazıp gönderdiği 30 . 1 . 11)73 tarihli 
mektuplarda «Zeytinyağı skandali davası» diye 
adlandırılan olaya Are bu dava dcir.ıyısıyle yol
suzluğu ileri sürülen İşıl emle re, kendkikkn bun-

I ca tahrik, .gayret ve telkinlerine rağmen mer-
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cilermoe ilgi gösterilmediği zehabını kamuoyun-
da yaratmak tmaksadıyle, sistemli şcikilde hare
ketle ilgili makamları devamlı surette meşgul 
etmekte ve fuzuli yazışmailaıa sebebiyet verdi
ği anlaşılmak]a hakkında Yüksek Hâkimler 
Kurulu 3 ncü Bölümünce alınan 27 . 6 . 1973 
günlü 'karar ile tevibih ve aylık kesme ceza ki
riyle tecziyesine karar verilmiştir. Ye Genel 
Kurulun 20 . 12 . 1973 tarihli karariyle itira
zının da ıreddedi'Jdiği görülmüştür. 

Yüksek Hâklmlcır Kurulu tarafından A. Ye-
•dat Altıma, hilâhaıa Ordu Sorgu Hâkimliğine 
tayin edilmiştir. Yüksek malûmları brllunduğu 
üzere, nakil ve itayin keyfiyet: de dâhil olmak 
üzere hâkimlerin özlük işleri ha!kkmda karar 
vermek yetkisti Anayasaya ve Yüksek Hâkim
ler ve 'Savcılar Kurulu Kanunu hükümlerine 
göre Yüksek Hâkimler Kuruluna ait keyfiyet 
bulunmaktadır. 

Önergede, ayrıca 'alayların hu şekilde inki
şaf etmesinde yüksek dereceli mason idldukla-
rı söylenen 'sanıklar 'hakkında Mason localari'-
nun ibir etkisi olup olmadığı 'da sorulmuştur. İn
celenen ve Bakanlığımıza intikal •ettiirilen yazı 
ve dosyalarda 'bu konuda herhangi ibir bilgi 
g ö steri İm emiş tir. 

BAŞKAN — Süreniz "bitiyor Sayın Bakan, 
lütfen... 

ADALET BAKANI ŞEYKET KAZAN (De
vamla) — Önergede, sanıkların işlediği iddia 
olunan döviz kaçakçılığı sucundan dolayı De
mokrat İzmir Gazetesinde yapılan neşriyatla il-
gilli işlemlerin 'mahiyeti de sorulmuştur. 

Konu, gerek önergede helirlikndcn ve ge
rek adı geçen gazetede yor alan neşriyattan da
ha şümullü olarak soruşturma mercilerince e1 e 
almmı'ş, Maliye müfettişlerince de (yapıdan in
celemeden sonra tahkikat i/km al edilerek 
28 . 1 . 1971 -tarihli' iddianame ile Sami Gonıel 
suç. .ortaklan hakkında tamir Birinci Ağır Ce
za Mahkemesine kamu id av ası açılmıştır. 

Görevsizlik ve merci ıtayiıü 'bakımından sa
fahat geçiren dava, halen mezkûr mahkemede 
rüye't •eıclllimekle ve duruşması 26 Mart İD74 ta
rihine talik edimiş »bulunmaktadır. 

Görülmekte TmLunan mezkûr dava ile ilgili 
İni maruzatımızın kâfi görülmesini istirham 
ederini. 
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Mezkûr suçların, çıkarılması düşünülen ge
niş kapsamlı af Kanunu şümulüne alınıp alın
mayacağı 'hususunda tevcih huyundan suale 
cevalben de; 'hu konuda siyasî pantılîeıiimûzce ha
zırlanan müteaddit tekliflerin Yüce Parlâmen
toya sunulmuş 'bulunduğunu ve Komisyondan 
geçtiğini ve Anayasamızın 64 ncü maddesi hük
müne tevfikan bu mevzuda mutlak .. takdirin 
Yüce meclisieıilnize aıldolduğunu ve önıümüzde-
kl günlerde yapılacak Af Kanunu çalışmaları 
sırasında muhakkak ki konu üzerinde gerekli 
hassasiyetin gösterileceğini ibilıgüleriniz e arz 
eder, saygılarımı sımau'inı. (C. II. P. ve M. S. 
P. sıralarından afcşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bayın Cumalıoğlu, buyurunuz efendim. Sü

reniz 5 dakikadır. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (istanbul) — 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Bakanı muhterem Şevket Kazan 
Bey'e, kamuoyunun aydınlanmasına vesile olan 
cevap ve izahlarından dolayı şükranlarımı arz 
ederim. 

«Mülkün temeli adalettir» düsturu, bütün 
mahkeme salonlarımızın şeref köşelerini süs-
lemiektedir. 

Üç Ikıtaya asırlarca hükümran olan, dünya
ya örnek medeniyetiter kuran mübarek ecdadı
mız, devlet idare ve otoritesini, huzur ve em-
niyetini kılıçla değil adaletime payidar kılmış
tır. Cihanda adalet ve hak ölçülerini ehedileş-
tirenlierin evlâtlaırı olan büyük milletimiz, nan
körlüklere, zulüm ve haksızlıklara, hile, suiis
timal ve adaletsizliklere karşı çok hassastır. 
Milletimiz, yedi seneden beri bu zehirli zey
tinyağı skandalinin sanıklarını, yardımcıları
nın durumlarını basınımızdan ve yakından dik-
Ikatle ve ibretle takip »etmektedir. 

Suç vasıta ve delilleriyle suçu işleyenler ve 
iştirakçileri de bellidir; falkat suçlular hâlâ ada
letin pençesine tevdi etMlememiştir. Bu ge
cikmiş adaletten amme vicdanı incinmekte
dir, hattâ adalete »gölge düşürüldüğünün endi
şe ve üzüntüsü (içindedir. 

Gomel - Zigna Şirketi tarafından İtalya'ya 
ihraç edilen; falkat zehirli olduğu gerekçesiyle 
gönderilen 500 ton zeytinyağının italya'da ve 
Türkiye'de yapılan tahlillerde, bu yağların pa
rafin ve diğer sağlığa zararlı maddelerle mağ-
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şuş olduğu rıesımî raporlarla tespit edilmiş ve 
•bu mallar Gamellerm depolarına girmiştir. Ya
pılan aldlî takibat, .bugüne kadar henüz bir ne
ftice vermemiştir. Efkârı umumiyede, Gameli! 
biraderlerin Masoniik çevreler tarafından hi
maye edildiği kanaati belirmiştir. 

Basımımızda, bilhasısıa Demokrat İzmir Ga
zetesinde senelerden beri yapılan neşriyatlar
da «Skandali» ve «İfşaat.» başlıklarını taşıyan 
itham ve haberlerde; hile, dalavere, çeşitli 
döviz ve tarihî hatıra (kaçakçılığı vakalarına 
sıık sik isimleri karışan, müteaddit defalar halk
larında ihbarlar yapılan, adeta suç kahraman-' 
l an olarak -tanınan, bazen tutuplanıp 'kefalet
le serbest bırakılan S'amuel Goımel, Gomeller, 
Gomel Şirketi iştir ak çileri hakkımda efkârı 
mmumiyenin kanaati tebellür •etmiştir ve men
fidir. 

Zeytinyağı skandali dâvası sanıkları hak
kında adaletin gecikmiş hükmünü beklemeden 
amme vicdanı, Goımel - Zigna Şirketi iştirakçi
lerini, .meşhur Samulel Goımel, Goımel biraberl'er/i 
ve onlara yardım edenleri suçlu olarak çoktan 
mahkûm 'etmiştir. 

Şu 'hakikati da belirtelim ki, adaletin hay
siyetini korumak için, hak için, hukukun üs
tünlüğünü ve kanun ••eşitliğini savunmak için, 
gerçeği meydana çıkarmak için bu ınıillî dâva
ya ivazsız sahip çıkan, gerçek suçluları ara
yan ve bulan, /delilileri ortaya koyan, ilgilileri 
uyaran, vazife ve adalet aş ilki İzmir Sorgu 
Hâkimi muhterem Vedat Altuna'nın takdir ye
nine tekdir görmesi, Yüksek Hâkimler "Kuru
lunca disiplin cezası ile tecziye edilmie.si ,İz-
ımirVlen alınıp Ordu Sorgu Hâkimliğime nakle
dilmesi kamuoyunda şüpheler ve 'endişeler uyan
dırmıştır. 

Bugüne kadar basına sebepleri a çıkl ana/ma-
ya.n, haklı veya haksız bir karar olup olmadı
ğı -anlaşılamayan bu uygulama, hakka yömcl-
ımiş ruhlarda bir istifham ve eleım tortusu bı
rakmıştır. 

Maddî çıkar .duygusundan, .terfi ve istik
bal endişesinden sıyrılarak, adalet uğruna fi-
'zi'kî ve ruhî 'gücünü harcayan bu faziletli hâ
kim halkkında tatbik edilen baskı ve disiplin 
cezalan ne olursa olsun; bu -azimli, halksevieır, 
vatansever tutumu ille o, maşerî vicdanda ma
nevî şükran tahtına oturmuştur. 
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! Büyük milletimiz daima, hakkı ve adaleti 
arayanların yanında olmuştur. Biz de şahsen, 
her zaman bu muhterem hâlkıimin safında bulu
nacağız, onu bu millî dâvada ve bu mücadele
sinde yalnız 'bırakmayiacağız. 

Adaletin tecellisine emgtel olanların, engel 
olmaya çalış anların, millî servetimizi Avrupa 
/bankalarına ve oradan İsrail'e1 kaçıranların ve 
onlara yardımcı olanların, fırsat buldukça sık 
sik bu kürsüye gtslerelk isimlerini açıklayaca
ğız. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem /milletvekilleri... 
BAŞKAN — iSaym Cumalıoğlu, süreniz dol

mak üzeredir efendilm; lütfen toparlayınız. 
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 

Muhteremi mllletvelkilleni, Gomel biraderleri' 
»masonıük çevrelerin himaye ettiği yolunda ka
muoyunda ıkölklü bir kanaat vardır. Bilindiği 
gibi bu vatandaşlarımız mason ve musevidir. 
Elimdeki, «Masonluk Şu Meçhul» adlı kitap
ta, »masonluğa giren her Türk'e ilik tekriıs me
rasiminde, Tevrat üzerine (dikkat buyurun, 
Tevrat üzerine) sağ 'ellini (koyarak şu yemini 
yaptırmaktadırlar: «Bana öğretilecek masonluk 
sırların], hakikî bir masondan başkasına asla 
ifşa etmeyeceğim.. Bütün mason kardeşlerimi 
.seveceğim, onların yardımlarıma (koşmaya, ma
sonluğun müdafaası için her türlü fedalkârlığı 
yapmaya beır zaman ve 'her yerde hazır olaca
ğım. 

Bu taahhütlerimden vazgeç mefctens e, onla
rı bozmaktanısa; ölmeyi tercih edeceğime ye
min ederim ve imzalarım» diyor.' 

Şu hailde, mason Gomel biraberilere, her 
Türk mason birader, mason olması doliayıısiıyle 
yardım otmıelkle yeımıinM ve yükümlü bulunu
yor. Masonluk bilindiği gibi, Tevrat hurafe
lerine dayanan, Yalhudilik tarikatıdır; bunu 
masonlar da açıklamaktadır. Mason locaları
nın tertibi, töremleri, kullanılan masoniik fceli-
imelerin, eünılelerıin 'kâffesi Tevratm içindeiki 
İbrani kelimelerinden aynen alınmıaiktadır. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, süreniz bi
tiyor, bitti »efendiim. Süreniz bitti,- lütfen to
parlayın, bitirin (efendim. Lütfen, lütfen. 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Toplayayım ofendıiım. 

Muhterem General merhum iSahit Kara-
man'm 1943 yılında neşrettiği «Yahudi Tarihi 
ve Siiyon Önderlerinin Protokolleri» ilsimli ilci 
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tapta; Yahudi ükamasının, ıbütün devletlerin 
siyasî ve iktisadî hayatına mason locaları va
sıtasıyla listilkaımlet verdikleri açıklanmaktadır. 
Bu hususa Yüce Meclisin dikkatini çekerim. 

.Masonluk »bugün, kanun dışı olmasına rağ
men yürürlıölktedir ve bu 'davada da, anason 
olan -musevi 'vatandaşları himaye eden masonik 
çevrelerin rolü bulunduğm ıhakkında, efkârı 
umumiyiede bir kanaat vardır; fakat Türk Mil
leti 'hâkimlerine (güvenmektedir; yakında ada-
lietin tecellisine inanmaktayız ve beki emekte
yiz. 

Yüce Millet Meclisini saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN '— Teşekkür icderim .Sayın Cuma-
lıoğlu. 

15. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Karalanıl Memetleri adlı tiyatro oyununa dair 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in sözlü ceva
bı (6/37) 

BAŞKAN — Sayın Arslan buradalar mı 
ıef endim ? 

SxlMl ARSLAN (Denizli) — Buradayım. 
BAŞKAN — Sora sahibi 'burada. 
Hükümet adına, Sayın Turizm Balkanı bu

radalar. 
Soruya okutuyorum efendim. 

Millet İMcclisii Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Başba

kan tarafından cevaplandırılmasının teminini 
sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

15 . 2 . 1974 
Sami Arslan 

'Denizli Milletvekili 

1. — rîj 14 Şubat 1974 tarihlerinde televiz
yonda 'gösterilen (Karaların Memetleri) adlı 
tiyatro oyunundan haberiniz var mıdır? 

2. — Türk Milletinin; dinî inanç, adetleriyle 
alay eden, Devlet güvenlik teşkilâtını (küçük 
düşüren bu oyun, Hükümet programı ve koa
lisyon protokoluna uygun mudur? 

3. — Milletin verdiği vergi ile kurulan 
TRT televizyonundan Milletin dinini tahkir .edi
ci yayın yapanlar hakkında aldığınız tedbir ne
dir? Bu tür oyunların ısrarla oynatılmasında 
millî, yönden fayda umuyor musunuz? 

4. — Bu oyunun yazarı kinidir? Yazarı 
haikkmda şimdiye kadar aşırı solculuktan tafci-
ibat yapılmış imidir ? 

5. — Hükümet programında yer alan ah
lâk derslerinden TRT için de düşünüyor mu
sunuz ? 

BAŞKAN — Cevap vermek: üzere Turizm 
ve Tanıtma Balkanı Sayın Birgilt, (buyursunlar. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Türkiye Radyo - 'Televizyon Kurumunun 
Televizyonunda, Sayın Arslan'ın bahis konusu 
etıtiğd '«Kanalların Memetleni» adlı tiyatro yapı
tı oynanmış; birinci bölümün oynanmasından 
sonra iSaym Başbakanın yazılı emini eriyle, bu 
oyunun oynanma nedeni, Kurum Genel Mü
dürlüğünden tarafımdan sorulmuştur. 

O -tarihte henüz Sayın Arslan önergesini! 
'vermemişlerdi. 

Öğrendiğimize göre, «Karaların Memetleri» 
adlı oyun 1973 yılında Devlet tiyatrolarında 
repertuvara alınmış, Ankara ve izmir'de ayrı 
ayrı oynanmış ve 1974'e kadar saılıncde (kal
mıştır. 

Yapıt, 20 . 11 . 1973 tarihinde, yani Hükü-
ımetimizin kurulmasından önce, Televizyon Dai
resi tarafından programa alınmış ve 27 - 30 
Kasım 1973 tarihleri arasında, yani Hükümeti-
ıinizin kurulmasından önce, Televizyonun «Or-
Ikut (Stüdyosu» nda banda alınarak hazır haile 
getirilmiştir. Dolayısiyle, sayın ar'kadaşıımın 
sarularıniiı -birincisine bu şekilde cevap arz 
et miş oluyo ram. 

«Türk (Milletinin dinî inanç, âdeıtleriyle 
alay eden, Devlet güvenlik teşkilâtını küçük 
düşüren hu oyun, Hülkümeıt programı ve Koa
lisyon protokoluna uygun mıudur» diye soru
yorlar. 

Bu oyunla ilgili olarak Ankara Savcılığı 
9 . 2 . 1974 tarih ve 74/49 sayılı yazı ile kovuş
turma 'açtığı için, oyun .haikkmda eleştiriye 
girmiyorum. Yalnız, tüm olarak kendilerine 
arz edeyim ki, milletin televizyonumdan; mil
letimizin dinini, örfünü, gelenelklerdui alay ko
nusu >edeeek hiçbir yapıtın gösterilme-simi Hü
kümetimiz tlenviç etmem ektedir. (C. H. P. ille 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 
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•iSanıyonmı, huzurunuzu fazla işgal etmemek1 

içıim değerli aTfkadaşımım 3 neü soruyla yönelt
ilmek istediği hususları da bu şekilde cevaplan
dırmış oluyoruz. 

Oyunun yazarı hakkında heırhangi bir bal
iğim yoktur. Bakanlığımı Adalet Bakanlığı ol
madığı Ve adlî "titri bulunmadığı için yazarla 
ilgili ısicillıi sorulan 'Cevaplamdıramıyorumı. 

Değerli arkadaşıma, «Karaların Memctl'eıri» 
.•adılı oyunla ıilgilıi düşüncelerimizi açıklamak 
fırsatını verdiği için teşekkür ederim. 

[Saygılarımı sunarımı. 
BAŞKAN — Teşekkür eder/im Sayın Bakan. 
iSayın Aııslan söz istiyor musunuz? 
SAMİ ARlSLAN (Denizli) — Evet Sayın 

Başkan; istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Süre 5 dakikadır Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Muhterem 

Başkam, sayım. milletvekilleri; 
Hükümet adına cevap veren 'Sayın Turizm ve 

Tanıtıma Balkanı Orhan Birgit'e teşekkür ede
rimi. 

«Karaların Momcitleri» atili oyunun zamamla-
rında hazırlanmadığını (beyanla, yine zam konu-
'sunda yaptıkları g'Jbi 'bir taktiğe girdiler. (O. II. 
P. sıralarımdam gürültüler.) Zamanlarında ha,-
zırlamma'mış, daha 'evvelki Hükümet zamanında 
(tiyatrolarda oynatılmış, zamanın Hükümeti se
yirci kalmış. Sonra o Hükümet zamanında bu 
oyunun 10 'milyon Türk'e gösterilin es inde fayda 
umulmuş, (bantla alınmış; birinci bölümü oyna
tılınca Hükümet uyanmış, tehlike olduğumu anla
mış ve «Bu nasıl oynuyor?» 'diye SOKÎIUŞ; fakat 
aldırı cevapla oyunun evvelden hazırlandığını 
öğrenince, «Nasıl olsa,, tezgâh kuran başkası, ku
mu kizden de .sormazlar» diye oynamasına 'müsa
ade ötmiş. 

Şimdi 'soruyorum: Arkadaşlar,/madeni bu oyu
nu tehlikeli 'görmediniz de, birinci bölümünü gör
düğünüz zaman niye TRT Genel Müdürüne sor
dunuz? Demekkl sizim de kafanızda (bir soru 
Ibdlıirdi. İşte 'biz o soruları belirtmek İçin kürüü-
yo geldik. 

Sonra, Sayın Bakan buyurdular ki, «Ben Ada
let Bakanı 'olmadığım için, yazar hakkımda bir 
malumat verebilecek dununda değilim...» 

Zaton bem ıbunu sizden sormadım ki; Sayın 
Başbakandan sordum. Başbakan, Türküye Cum
huriyetinin 'bütün bakanlarının İresaıbını (burada 
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i vermeye mecburdur. O mecburiyeti Varken; si-
zin, buraya çıkıp da «Ben Turizm Bakanıyım, 
'buna cevap veremem.» dememizi yadırgadım. Çün
kü, kümiye Bakan olarak değil, Başbakan marnı
ma 'Çıktınız. 

Sayın m'iiletvckilleri, hu oyun üç bölümdür: 
Biri, «E itmiş Memet». TRT Genel Müdürlüğün
de İslâm Dinini derinliğine bilen 'bir eleman yok
tur. Hükümet de, TRT'de gösterilen film ve oyun
lar felâıma uyuyor mu, millî mefkureye uyuyor 
mu diye sorma ilıtiyacını duymaz. İşte Ermiş 
Memei de, E ı (iniş Meımet 'bir şeyhî; tarikata. bağlı, 
kemale ermiş kir kişiyi canlandırır. Rüya&ımda 
şeyh'ni görür. Şeyhi der ki; «Oğlum Meımet, 
kalk Ali'yi öldür. Bu dünya azap dünyasıdır; 
Aliyi Cennete gönder». Uyanır, çeker 'silâhı, Ali' 
yi vurur. Bu ermiş Memct'i yakalamaya gelen 
iki jandarma da «Dokunmayın, (bu adam. 'ermiş
tir, çarpılırsınız» denince, Devletin 'emniyet kuv
vetini temsil eden jandarma., katilin elini öper... 

Sonra da, aynı 'Ermiş Memet «Yangım Me
me t» olur. Aşık olur; ama kan davası 'bakımın
dan, «Filânı öldürmeden kıza kavuşamazsın» de
niz. 

Aynı Ermiş Memot, üçüncü bölümde «Kerpiç 
Memet» olur. Boynunda mmJkası 'vardır, «Buna 
kurgun işlemez» düşünce'siyle, karakolda bekleyen 
Jandarma Recep; «Aman ha, ona dokunmayın, 
yiğidini hakkım verin. Ona kurşun 'işlemez» der. 
Perişan kir vaziyette, tabancasını Kerpiç M'e-
(inet'c aldırır. . 

Sayın miild t vekilleri, Mâm Dininde «Bu ada
mı öldür, ben şeyhim, ben böyle emrediyorum.» 
diyen ne bir şeyh, ne bir âyet, ne de bir hadis 
vardır. Bu, Mâm düşımanlannm Müslümanlığa 
vurdukları hanlın, 'siyoııkanin, masonluğun 'bir 
tertibidir. (D. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» scöleri, alkışlar.) 

Bu oyun hakkında savcılık takifoat açtığı, İla
hiyat Fakültesi (bilirkişi raporu ile, bu oyunun 
zararlı olduğu, din aleyhinde bulunduğu ve mil
lî âdetleri rencide ettiği tespit edildiği halde, bu
mun oynatılmasında Hükümet ısrar eder ve bu
nunla da yetinmez: Daha gecem gün, (Sayın Ba
kanın helki yine malûmatları yoktur.) ıbir eniş
tenin, çek 'güzeli (baldm ile nasıl aşk hayatı yaşa
dığını 'camlandıran; Türk ailesini sarsam, «Kadın 
ve Eıkek» adlı kötü bir oyunun oynanmasına yi
ne müsaade edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Aralan, müddetliniz biti
yor. Sövmediğiniz konuyla da ilgili değil ifade 'bu
yurduğunuz fikir. 

SAMİ ABSLAN (Devanda) — Konuya geli
yorum Sayın Başjkan. 

Saym milletvekilleri. elimde helgoler de 
var: 7 Şubat 1974 tarihli Milliyet Gazetesinde 
Başbakan 'Sayın Ecevit; Abdi İpe.kçi'ye görüş
lerini açıkladığı zaman şöyle bir başlık görmüş-
sünüzdür. Soruya 'karşılık Başbakan diyor ;ki, 
(«Görevimiz Tehlike» çok tehlikeli bar prog
ramdır. Bu filmlere, programlara son verilebi
lir.) Şimdi 24 Şubat tarihli Tercümanın «İnci» 
si bakınız ne diyor: (Ecevit'in .arzusuyla-, «'Gö
revimiz Tehlike» adlı filmin görevine son ve
rildi.) 

(BAŞKAN — Sayın Aralan, lütfen bitiriniz 
efendim. 

iSAMİl ABSLAN ('Devamla) — Bitireceğiz 
Sayın Başkan. Demin 10 dakika, 15 dakika ko
nuşanlara himmet buyurdunuz da, bize gelince 
susturmayın; 'bugün bize de müsamaha göste
rin, 'adalet yerini bulsun. 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Arslan. 
ıSize de, gereken müsamaha gereken ölçüde ya
pıldı sanıyorum. 

iSAMİ ABSLAN (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Şimdi, 40 milyon vatandaş içerisinde,' TBT 
Genel [Müdürlüğü yapacak başka kimse yoktur 
zannederek; Devlet dairesinde şimdiye kadar 
bir gün vazife görmeyen, 10 yıl hizmet görmüş 
olmak kaydı bulunmasına rağmen hakkında 
özel kararname çıkararak getirdikleri TÜT Ge
nel Müdürünün, Sayın Bülent Ecevit'in... 
(C. II. P. sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Arslan, Sayın Arslan 
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 
Süreniz doldu. Lütfen, konu ile ilgili 'son cüm-̂  
lenizi bağlayın ve bitirin efendim. Bize yardım
cı olun lütfen. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bu söyledikleri
nin konuyla ne ilgisi var 1 

«SAMI ABSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan müsaade buyurun, TBT den şikâyet ediyo
rum. (C H. P. sıralarından 'gürültüler) 

BAŞKAN — TBT den değil; «Karaların 
ıMemetleri» ile ilgili sözlü soru önergesi vermiş
siniz. Bayın. Arslan.... 

SAMİ ARSLAN (Devamla) —. -«Karaların 
Mometleri» oyununu oynatan 'TBT den şikâyet 
ediyorum. Bu oyunu televizyonda oynatanın) 
tutumundan yalanıyorum ve burada dile geti
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen son cüm
lenizi söyleyin ve biltirin. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya.) — Biraz ev
vel, (Millet Meclisi (kürsüsünde şiirler okundu, 
müsaade edildi ve müdahale etmediniz Sayın 
Baş;kan. 

BAŞKAN — 'Sayın Önsal, istirham ederim 
siz müdahale etmeyin, kendileriyle konuşuyo
ruz efendim, ('0. II. P. sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA KUBİLAY kMEB (Konya) — 
Zülfüyâre dokundu. 

SAMİ ABSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ^ir noktada 'ben... 

(BAŞKAN —• 'Konuyla ilgili olarak son cüm
lenizi lütfen söyleyin ve bitirin sayın hatip, 
yoksa sözünüzü (keseceğim efendim. 

SAMİ ABSLAN (Devamla) — Ben patlayı
cı bomba değilim, endişe etmeyiniz. ('C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

DAVUT AKSU (Kars) — Bomba olsan ne 
yaparsın ?• 

ISAMIİ ABSLAN (Devamla) — Fikir özgür
lüğünü müdafaa eden ele sizlersiniz. Müsaade 
edin de, korkmayın konuşayım. 

BAŞKAN — İçtüzük .kuralları içerisinde ol
mak kay eliyle. 

SAMİ ABSLAN (Devamla) — İçtüzük sa
rih efendim, 

Ben 'TBT Genel Müdürlüğünden şikâyetçi
yim." TBT Genel Müdürlüğünü böyle çalıştıran 
Hükümetten şikâyetçiyim, Başbakandan şikâ
yetçiyim. İslâm düşmanlarından, .milliyetçi düş
manlarından. şikâyetçiyim; onun için 'konuşuyo
rum. Kimden şikâyet edeceğim? (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip, 
müddetiniz doldu, ç-oık teşekkür ederim. 

SAMİ ABiSLAN (Devamla) — Bitmedi Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti, süreniz bitti 
Sayın Arslan. 

SAMİ ABSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, demin Fehmi Cumalıoğlu burada 12 daki
ka konuştu. 
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BAŞKAN — .Sizin kaç dakika konuştuğunu
zu 'biliyor musunuz Saym Arsla,n? Lütfen, lüt
fen1; sözünüzü bitirdiniz, bize ĝ öre müddet bit
miştir; lütfen .kürsüyü .terk edin efendim., lüt
fen. İstirham ediıyoruım Sayın Aralan. 

ISAM ARSLAN (.Devamla) — Sayın Baş
kan... 

(Başkan tarafından •mikrafon kapatıldı) 
'BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
SAMİ ARSLAN (Devamla).— Hayır! Cüm

lemi bitireyim. 
BAŞKAN — Bitirdiniz, bitirdiniz efendim, 

lütfen buyurun. Sayın Arslan; lütfen kürsüyü 
terk edin efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Başkan, sö
zümü kesmeyin, tatlıya bağlayın şunu. Bir cüm
le söyleyeyim. 

BAŞKAN — Söylediniz Sayın Arslan, söy
lediniz efendim, dstirham ediyorum bize yardım-

*cı olun; lütfen. 
' S A M İ ARSLAN (Devamla) — Söyleyeyim 

diyorum Sayın Başkan. Nereden biliyorsunuz? 
Ben, «söylemedim» diyorum. 

BAŞKAN — Müddetinizin bittiğini biliyo
rum Sayın Arslan, lütfen kürsüyü terk edin 
efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Müddet bitti, 
ama başkalarına aynı şeyi yapmadınız ki... 

BAŞKAN — Lütfen terk edin efendim. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, iki cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa yardımcı 

olun Sayın Aralan. Bağladınız. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Arkadaşla

rım, fikir özgürlüğünü bu kürsüde tanımayan
lar, özgürlükten bahsedemezler. (D. P. Sırala
rından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — TRT sana 

ne yaptı? 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Battı mı sana, 

battı mı (D. P. ve C. II. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen.. 
DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, 

böyle söyleyemez, ceza verin bu adama. (C.H.P. 
ve D.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun. 

16._ —* İstanbul Milletvekili Cemil Yavaş'ın, 
hâkim ve savcılara dair sorusu ve Adalet Bakam 
Şevket Kazan'ın sözlü cevabı (6/38) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İstanbul 
Milletvekili Cemil Yavaş'ın, hâkim ve savcılara 
dair Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Yavaş burada mı efendim? Burada. 
Sayın Adalet Bakam?. Burada. 

Soru önergeyim okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tarihimiz boyuıîca, adaletin en yüksek de

ğer olduğuna inanıldığını anlatan «Adalet mül
kün temelidir» sözü, günümüzde de önemini ay
nı ölçüde korumaktadır, devletin, toplumsal gü-

.venin ve huzurun adalete dayandığı, hepimizin, 
değişmez ortak düşüncesidir. Onun içindir ki 
Türk toplumunda adaleti gerçekleştiren mah
keme, adalleti dağıtan hâkim üstün bir itibar 
'görür. 

Ancak, adalet alanında amaca ulaşabilmek 
için, hâkimin, bilimsel yeteneğiyle birlikte ya
şama ve çalışma koşullarının elverişli olması; 
kanunlarda reformlar, oluşan hayata uygun de
ğişiklikler yaparken, kadroların bugüne ve ya
rına güvenle bakacak, yetişkin hâkimlerle güç
lendirilmesinin birinci derecede ele almma'sı ge
reğine inanmaktayız. Bu itibarla : 

1. — Mart 1973 tarihinden 15 Kasım 1973 
tarihine kadar Adalet Bakanlığı kadrolarında 
5'90'ı hâkim, 2120 savcı olmak üzere 810 yer bo
şalmıştır. 295!6 hâkim kadrosu içinde % 20 ora
nındaki bu boşalmanın 'büyük bir önem taşıdı
ğı meydandadır. Bu nedenle kadrolardaki 'boşal
maların ne zaman ve ne biçimde doldurulaca
ğının, tecrübeli ve yetenekli hâkimlerin mes
lekte kalmalarının sağlanması için ne gibi ted-
ibirler düşünüldüğünün, 

2. — 1961 Anayasasının iki yıl içinde çıka
rılmasını öngördüğü hâkimler kanunu ile hâkim
lerin aylık ve. tazminaltmı'düzenleyecek kanun 
henüz çıkarılmamıştır. Hâkimlerin geçim koşul
larını düzeltmek, yaşama düzeylerini yükselt
mek bakımından, hâkimler kanununun çıkarıl
ması ya da iş riski ve eleman teminindeki güç
lük zamlarının hâkimler ve hâkim sınıfında 
olanlar hakkında uygulanması hususunun düşü
nülüp düşünülmediğinin, 
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3. — Hâkimlik mesleğinin cazip hale getiril-
nesi için aylık ve ek göstergelerin yükseltilme
si, itibarî hizmet süresi ve yıpranma zarcıların
dan hâkimlerin yararlanabilmesini sağlamak ba
kımından Emekli Sandığı Kanununda değişiklik 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğinin, 

4. —• Hâkimlerin görevi sırasında rahat bir 
konutta oturmalarının, hizmetin daha iyi görül
mesi bakımından yararlı olacağı bir gerçektir. 
Bu amaca ulaşabilmek için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğünün, icra dairelerinde tahsil edilen ce
zaevleri harcının bir bölümünün bu konuya ay
rılmasının mümkün görülüp görülmediğinin, 

6. — Yukarıda açıklanan konularda 1874 yılı 
bütçesinde ne gibi tedbirler öngörüldüğünün, 
uygulamanın hangi alanlarda ve ne ölçüde ola
bileceğinin, 

6. — Hâkimlik mesleğinde coğrafî temina
tın kaldırılmasının, kadrolardaki boşalmalara 
neden olup olmadığının, neden ise coğrafî temi
natın yeniden konulmasının yararlı görülüp gö
rülmediğinin Sayın Adalet Bakanı tarafından 
Sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek delâ
letlerini saygıyle arz ederim. 

14 . 2 .1974 
Istanhul Milletvekili 

Cemil Yavaş 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere 
Adalet Bakanı Sayın Kazan, buyurunuz efen-
dım. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İstanbul Milletvekili, Sayın Cemil Yavaş'm, 
hâkim ve savcılara dair sözlü soru önergesini 
cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Halen 1 Mart 1974 tarihi itibariyle münhal 
bulunan hâkim ye savcı kadrosu GGO'tır; 419'u 
hâkimdir, 241'i savcı ve savcı yardımcısıdır. Sa
yın soru saihibinin oran olarak belirtmiş olduğu 
% 20'lik eksiklik aslında, bizim hesaplarımıza ve 
tespitlerimize göre % 13'tür. Yargıtay hariç, 
hâkim ve savcı kadromuz 4766'dır, Yargıtay da
hil 4977'dir. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinden istifa ve
ya emeklilik sebebiyle ayrılmalar maalesef her-
gün vukubulmaktadır ve hâkim sınıfındaki ele-
mansızlık ciddî bir safhaya girmiş bulunmakta-

] dır. Bu durum karşısında münhal kadroların 
doldurulması, halen iki yolla olmaktadır : 

Birincisi, staj yoluyle. İkincisi, Hâkimler 
Kanununun 70 ve 71 nei maddelerine göre; avu
katlıktan, müşavirlikten veya evvelce meslek
ten ayrılanların alınması yoluyle. 

IStaj için, halen Bakanlığıımızda 500 hâkim' 
adayı kadrosu vardır. Bunlardan 186'sı dolu
dur ve 314'ü münhaldir. 1973 yılı içerisinde 
açılan iki imtihan 'için kâfi müracaat yapılma
mıştır; hu ay içinde yapılan imtihan için ise, 
müracaatlar münhal seviyeyi aşmıştır; fakat 
kazananların neticeleri şu anda kesin olarak 
'elimize, geçmemiştir ve dolayısıyle, kazananlar 
bu münhalleri dolduracak mı, doldurmayacak 
imi, şu anda kesin olarak bir cevap verememek! 
durumundayız. 

Avukat İlk ve müşavirlikten alınma yoluyle; 
255:6 sayılı Hâkimler Kanununun 70 ve 71 n.e>i 
maddesi gereğince avukatlar, müşavirler, bir 
kısım profesör ve doçentler ile muhakemat mü
dürleri ve müşavir avukatlarla, -adliye mesle
ğinde iken ayrılıp, tekrar dönmek isteyenler, 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kabul 
kararı üzerine, kıdemleri ile mütenasip hâkim
lik ve savcılık görevine atanabilmektedirler. Bu 
yolda müracaatlar varsa da; yeterli olmadığı 
gibi, daha çok dışarıda ve serbest mesleklerde 
muvaffak olamamış kimseler bu yolu tercih et̂ -
mektedirler. 

Bu yola rağbet •edilınemesindn sehıeıbi gayet 
açıktır; bugün (bir hâkim adayı brüt olarak 

1 995 lira net olarak 1 256 lira almaktadır. Hâ-
(kim olduğu zaman 2 695 lira brüt, 1 773 lira 
net para 'almaktadır. Halbuki, henüz mesleğe 
yeni atılan, stajını yeni bitirmiş bir avukat, 
mesleğe başlamasının daha 1 nci ayında belki 
3 000 lira para kazanma imlkânma sahip bulun-
maktadır. iBu ıbakımdan, hâkimlik ve savcılık 
mesleğine hu yolda iltihaklar düşük bâr seviye
de 'Dulunmaktadır. 

Mesleğin ea<zip hale getirilmesi ve tecrübeli, 
yetenekli hâkimlerin meslekte kalmaları için 
'düşünülen tedbirleri Sayın Cemil Yavaş soru
yor. 

'Bu konuda Bakanlığımızda, vazifeye başla
dığımız günden hngüne kadar sistemli çalışma
lar yapılmaktadır. Önce Bakanlık bünyesinde 

| başlamış olduğumuz !bu konudaki çalışmalar, 
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şu anda Türkiye'nin 10 bölgesinden davet edi
len 5 (hâkim ve 5 savcının iltiihakiyle bir ko
misyon» 'halinde (dün sabah başlayıp bugün do 
devamı •etmekte olan bir komisyon halinde) 
sürmektedir. Önümüzdeki 'günlerde bu komis
yonun oluşturduğu tasarıyı, yüksek yargı mer-
cilerinden davet edilerek gelecek «lan temsilci
lerle de görüştükten sonra, onu derhal Hükü
mete sevk edeceğiz ve oradan da Meclislere in
tikal edecektir. 

Fakat, biraz açık ifade ile belirtebilmek ıba-
ıkımından, düşünülen tedbirleri ana hatlarıyle 
şöylece sıralayabiliriz: 

Hâkim ve savcıların maddî durumlarının 
yeniden ele alınarak, hütçe imkânları nispetin
de ve en iyi şekilde yan ödeme verilmesi husu
sunda 'gerekli çalışmalar devam etmektedir; kı
sa vâdede kanun tasarısı halinde Yüksek Mec
lislere sevk edilecektir. 

fiilî hizmet zammı ilâvesi için gerekli ça
lışmalar yapılmakta ve meslekte yıpranmış bu
lunan hakim ve savcıların hu çalışmalarının dc-< 
ğerlendirilirnesi imkânları araştırılmaktadır. 

.Lojman temini veya 'mevcut lojmanlardan. 
daha iyi şekilde istifade için gerekli teşebbüs
ler halihazırda devam ettirilmektedir. 

Üîâkîm adaylığına 'girişi kolaylaştırmak için 
gerekli kanunî (tedbirler alınacak ve 'adayların 
maddî durumlarının düzeltilmesi cihetine gidi
lecektir. 

iŞu anda üzerinde durulan hususlardan bir 
tanesi de; hâkim adaylığına kabulde «askerliği
ni (bitirmiş olmak» şartı öngörülmüştü. Biz bu 
şart üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Çünkü, 
imtihanlara iştirak etmiş olanların büyük bir 
kısnıı, henüz askerlik görevlerini yapmamış du
rumdadırlar; yapmadılklan için de aday olma
larına kanun şu anda mani bulunmakta dır. Ka.-
nunun o kısmının da tadili konusundaki tekli
fimiz Yüce Meclise getirilecektir. 

1961 Anayasası ile 2 yıl içerisinde çıkarıl
ması öngörülen Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu 'Çıkarılmış ve Hâkimler Kanununun ilgili 
maddeleri tadil edilmiştir. Hâküm ve savcıla
rın ödenekleri .de, 661 sayılı Kanun ile düzen
lenmişti 657 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
siyle bu tazminatlar kaldırılmış; .ancak 1327 sa
yılı 'Kanunun ek geçici 8 nci maddesiyle de, 
meslek mensuplarının aylık ödemelerine ilâve

ten 100, 150 ve 200 ilâve ödeme yapılması .sağ
lanmıştır. 'Anayasamıza göre; hâkimlerin aylılk 
ve ödeneklerinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi 
gerekir. Ancak, Hükümet programında da açık
landığı üzere; personel rejimi, yeniden gözden 
geçirilecek ve bütün memurlar için şikâyet ko
nusu olan hususların düzenlenmesi yoluna gi
dilecektir. Personel rejimindeki bu düzenleme
lerin esasları belli olur olmaz, Hâldim ve Sav
cılar Kanunu da bu esasların ışığı altında Yü
ce Meclislere sevk edilecektir. Hâkim ve Savcı-, 
lar Kanunu içerisinde de, hâkimlerin aylık vo 
ödenekleriyle ilgili geniş bölümlerin bulunaca
ğı .'muhakkaktır. Ancak, yukarıda arz edildiği 
üzere âcil tedbir olarak bir kısım yan öde me
lerden hâkim ve savcıların 'istifadesini teinin 
eden kanunî tedbirler (demin 'belirttiğim gibi) 
alınacaktır. 

Hâkimlik ve savcılık 'mesleğinin cazip hale 
getirilmesi, yukarıda arz edildiği veçhile, işgüç
lüğü, iş 'riski, teminindeki güçlük zammından 
istifade için gerekli kanunî tedbirlerin alınma
sı ve yine fiilî hizmet zammından hâkim ve sav
cıların yara;rla.ıi'maöi için 'gerekli kanunî tedbir
lerin almiması bakımından hazırlıklar son saf
haya gelmiş bulunmaktadır. 

Devlet konutlarından, mevcut konut yönet
meliği esaslarına uygun .olarak bu meslek men
suplarının ıda yararlanmaları imkânı vardır. 
Ancak, hu husus kâfi görülmemektedir. Meslek 
mensuplarının rahat hir konutta oturmaları, 
hizmetin daha iyi görülmesi için zaruridir. Bu
nun için de, lojman teimini veya mevcut lojman
lardan daha geniş hir şekilde istifade için ge
rekli teşebbüs lende bulunulacaktır, özeli iki e, 
bugün hâkimlerimizin mesken sıkıntısı çekmesi 
iki şekilde kendisini göstermektedir: 

'Bunlardan birimcisi; hâzı bölgelerde mes
ken temin edilememektedir. Meselâ bugün, 
Hakkâri bölgesinde bir savcımız, 'bekâr olması 
dolayısıyle kendisine mesken verilmemesinden 
dolayı Adliyenin bir odasında yatıp kalkmak
tadır. Bunun yanında, çeşitli nedenlerle bâzı 
çevre ve 'bölgelerde hâkimlere ve savcılara mes
ken temini 'bir problem ıolaırak ortada durmak
tadır. • Bu hakılmdan, mesken teminindeki bu 
güçlüğün lojman temini yoluyle giderilmesine 
çalışılacaktır. 
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{Bunun dışında .bir İkinci nokta daha vardır; 
bunda, mesken temininde bir güçlük yoktur. 
Fakat 'hâkimin bütçesi orada bir meskende kira 
ile oturmalına müsait değildir. Meselâ; Edirne, 
Adana ve 'Gaziantep gibi bölgelerde bu husus 
kendisini açıkça .göstermektedir. Bugün, Edir
ne'de 'bir dairenin aylık kirası 1 500 liradır; 
Adana bölgesinde ise keza bu seviyededir. Ay
rıca, bu 'bölgede bir sene peşin olarak kira be
delleri istenmektedir. 

İşte 'biz, bu iki açıdan meseleye el koymuş 
ve her iki açıdan da meselenin haili için ted
birler araştırmakta devam ediyoruz. 

•BAŞKAN — iSaym Halkan süreniz doluyor 
efendim, lütfen bağlayınız. 

ADALET [BAKANI 'ŞEVKET KAZAN (De
vanda) — P'Ciki 'efendim. 

.Hâkim ve savcı sınıfının maddî olanaklara 
kavuşturulması için, 1974 yılı Bütçesinden- ge
rekli paranın ayrılmasına çalışılacaktır. 

. ,14-88 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa de
ğişikliği sonucunda, Hâkimler Kurulunun ku
ruluşu, ıgörev ve yetkileri ve işleyişi yeniden 
düzenlenmiştir. Ayrıca, hâkimlerin denetimi 
Yüksek (Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş hâ
kimler eliyle yapılmaktadır. (13u değişikliğin 
sonucu olarak, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve 
Yüksdk iSaveılar Kanunu da değiştirilmiş ve 
hâkimlerin bölge usulüne göre atanmaları ve 
bunun yapılacak hir yönetmelikle düzeni erimesi 
öngörülmüştür. Bu yönetmelik .gereğince de 
hâkimler, muayyen bölgelerde muayyen süre 
hizmet edeceklerdir. 

Hâkimlerin bütün özlük işlerinin tamamı, 
Yüksek yangı organı üyeleri olan hâkimlerden 
müteşekkil Yüksek Hâkimler Kurulu tarafın
dan görülmektedir. Yüksek Hâkimler Kurulu
na her hangi bir siyasî organın veya Adalet 
Balkanının, Anayasanın 132 nci maddesi gere
ğince müdahalesi bahis konusu değildir ve ola
maz. Anayasa, hâkimleri yine hâkim eliyle 
'kontrol etme olanağını tanımıştır. Hâkimler 
Kurulu da, nakil tasarruflarını yönetmelik 
esaslarına göre yapmaktadır. Bu sebeplerle, 
yer teminatının kaldırılması hususunun, kadro
larda boşalmaya bir sebebokluğu görüşüne yer 
vermek imkânı olmamı aktadır. 

.Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, siz
lere saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
han. 

Sayın Cemil Yavaş, görüşmek üzere buyuru
nuz efendim. , 

ÖEMİİL YAYAŞ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Maıhlkemelerin verimli bir şekilde çalışma
sını sağlamak için Adalet Bakanlığının zorun
lu gördüğü tedbirlerin nelerden ibaret olduğu
na dair, sözlü soruma verdiği cevaptan ötürü 
Sayın Adalet Bakanına teşekkür ederim. An
cak, önemini hir kere daha tescil için, mesele
nin üzerinde kısaca duracağımı. 

Hâkimlik en ulvî bir meslektir. Hâkim, Dev
letin hükümranlık hakkına istinaden millet 
adına hüküm veren meslek adamıdır. Hâkim 
tarafaî'zdır; yorucu .çalışma ve uzun tecrübe
lerle birçok ilmî bilgilere saıbibolmuştur; geçim 
ve gelecek endişesi olmaması 'gereken, güveni 
kendinde duyan ve halkından güven alan kişi
dir. İnsanlığın 'çağlar boyunca harcadığı çaba
lar ve •edindiği tecrübeler sonunda kurabildiği 
en büyük vo güvenilir düzen ve örgüt, mahke
melerdir. 

Yurttaşları birbirine bağlayan ortak mutlu
luk duygusu, en büyük teminatını mahkemeler
de bulur. Yurttaşa en sağlam güveni sağlayan 
Adliyemize, Hükümet olarak ne kadar eğilirsek 
azdır. Adliye binaları yeterli değildir. Hatta 
birçok yerde hâkimlerin çalışma mayası ve san
dalyesi oturulamayacak kadar eskimiştir. Duruş
ma salonları, çok yerde hâkimin çalışma oda-
sıdır. 

Yurttaşa, huzuruna çıktığı hâkimin meslek 
ihtişamını duyuracak olanaklar sağlanamamak
tadır. Hâkimlik meyleğini cazip hale getirmek 
ilcin ona yalnız fazla ücret vermek değil; aynı 
zamanda itibar da göstermek lazım gelmekte-« 
dir. İyi donatılmış mahkeme salonu, görevi sı
rasında oturabileceği rahat bir konut, kararla
rın yazıldığı kalemlerde kudretli personel, iyi 
tanzim edilmiş dosyalar adaletin tevziinde süra
tin yağlanması vasıtası olduğu kadar, kararların 
isabetli hazırlanmasında da etkili oldukları bili
nen koşullardır. 

Bu nedenlerle 1974 yılı bütçesinin hazırlan
masında, mahkemelerin maddî eksikLUderin-in gi
derilmesi, adaletin gerçekleşmesi için gerekli im-
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kân ve kaynakların arttırılması, hâkim ve hâkim 
sınıfında bulunan şahısların meslekî itibarlarına 
yakışır maddî olanaklara kavuşturulması Adalet 
Bakanlığının görevlerimin başında gelmektedir. 

Bu inançla dileklerimin nazara alınmasını 
rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yavaş. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv?. Burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?. Yok. 

Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı?. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. 

So'ru önergesi ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehdi Keskin?.. Burada
lar. Sayın Orman Bakanı?.. Yok. 

Soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

20. — İstanbul Milletvekili Gülhis MankuV 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

BAŞKAN — Sayın Gülhis Mankut?. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 

BtltG-İT (İstanbul) — iSayun Baişjkan gündemin. 
25 nci sımasmdakıi soruyu atladmıız. 

(BAŞKAN — 25 nci sıraıdaiki soru ayniı nıil-
letvcfkillûnıiin ilkine! sözlü soru önergesi oil'duğu 
için i'çı'-üzük gereğiınce abladuk; snıası geddiğin
de görüşül elektir 'efendilin. 

21. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyalarına 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'n 
sözlü cevabı (6/46) 
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BAŞKAN — Sayın- Nadir Lâtif îsilâm?.. Bu~ 
raidaOıaır, Sayın Adalet Balkanı?,. Buradalar. 

iSözılü sara önergesini! okutuyorum. 

20 . 2 ' . İ1974 

Miıllct Mecllilsi BaşkanJlınğnım 
Özü : 'Türk Cez;a Kamununum Mazı 
hükümlerine ımıuhaf.lefeıt 'etımıcileri 
yüzünden hailen tutuklu veya hü-
kümf.ü bulunamlarmı Ve haıkılaırımlda 
djava devaım edıetnllıerin sayışımın 
İAdail'et Bakanınca •açııklalnm'ası hiak-
ikıında sözlü slorudur. 

Türk Oezıa Kanununun İkinci Küitıaıbundia 
yeır -allaın cürüm ıneviılerimdeın «Deıviietiin şahsiyet-
tiinlo Ikıarşı eürümllieır» 'baibınım, biirinei üasllıtoda 
yer .aılaını suçlardan, ezcümle : 

A) 'Devllet'nı toprak bütünılüğünü bozımia-
ya matuf fiiiiıiilarlil İşlieyeaıpJe'rilıe iılgjiıl'i' Türik öezıa 
Kanununun (TOK) 125 nci maddesi, 

Asikerî maksatlara tahsis ediHmiş viasıta ve 
tea'saıt ve müesseseleri talhrip fiiiCÜeTİyiIle ffîıgiıli 
TOK 131 nci maddesi, 

Devlet laileyhiilnıe •casudlulk yapmiaklüa iılgiıli 
TCK 133 ncü mıaddeaüyilte ilgili olaırıalk, hailen 
kaç. kişi hükümlü baıllunımialkıfcaldıir, ikaç kiışi 'tu
tuklu bdlunmıaktıadTt"? Bu ff.ııi'leır nedcınıiyOle ikaç 
kVlniln ımiThafeom esi hailen (adilî, asklcırî ve sılkı-
yöıiiotrını m'ah!komdleı::ıinclıe) deVaim 'd'ümciktisdiir ? 

B) IKezıa «'nıe'm'leiketliın içinde üçltflmiaî bir 
ıs:ın!iıf",ın ıdiğıeırileri üzienlindie tahakkümünü tesis 
ımaıksıaıclıyle» cemiyet kumTaılJla. iılgVii TOK 141' 
.mil ımlaıddesii ve ;bu ımı.ıksıatila propaganda ya;p-
ınmkDa, İlgili 142 nci madde medeniyle, yföıni: ik.O'-
<m:ı:ıniısı'.!liik suçları ,&, hailen kaç kiişl haıkkıında 
•daıva devaimı letmıdktediir, kaç tutulkilu ve> kaç hü-
Ikümilü ibulunm aktadır? 

ıO) ıTOK'nuın aynı ikitıalbcinm laymı kalbımcm 
ilkine! faslında yer lailaaı suçlarıdan, özieıTlilkıle, 
«Türkiye Cuımlhııiriyeti Teşjkı'İMtı Esasiyle Kanu-
iiııuııuın taınıaımıiim veya bir ikıısimmı tağyir, teb
dili veya ilgaya veya !bıı kamun ile; teşekkül' 'Ct-
m'h olaın. 'T. B. M.. Meclisini ifâkaıtıaı veya oebrlen 
va.si.fciHiV.ii yıapmiağa ımıente tegelbibüs»1 ille üilglüli 
,148 ve aynı vşiekilkle icra Vieiki'İT.bıiı 'Beystiini! ceb
ren İskata ıteşebibüdle iılgVi 147 inci maddeyi iilh-
ilâll suçu ilb (kaç ık%i> hlalkikımdiaı idava devam et-
>̂;ie("iv4Jr:.di*U-% 'kaç kişi tutııiklu bııilunımaiktaıdır ve 
İki iç kişi; hüküm giymiştir? 
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D) Lâiklliğe ayk-ıira olkrıak propaıganda yap
mak veya oeımiyet • (tesisi iddiası dllıe haıÜcın. !ka!Q 
daivla buılunmalctadıır, kaç Ikişiiı (tutuıkıkı ve (kaç 
(kişi hükümlü hulıtrılrnıaiktadır ? 

E) Ynıkaırc'da, -zilkredjl'cın suçlardan TCK. 
ın-un 125, 1131, 133, 111 v.e 142 nci m^ddieüıdr hü-
IkLimuciırın'e göre failleri tutuklu veya hıaıkikırndaıki 
'dava devamı led-en Tüir;kilye Büyük MdVıet Mce-
Idrl üyesi var mıdır, 'keza tutuklu veya hüküm
lü -o!la,ıı •eski meeıTisüieır üyesi v'ar urdur? 

F) Halklarımda TOK'nun 141, 14(1 veya 163 
ncü ımıaddcIleıriiPJe göne :a)d'I'î tahkikat yapıüalbiiil-
ımieık üzene, dolmi'nııilhıazlıiklarıının ikaMıipıılması 
'tailicp ıedilLmiş PamTâınıeMo üyeleıri var ımıdıir? 
Viaır lise hurllaır hinıdeirdir? Haınıgi ımıaddelCLe 
İUMşkiin suçüjır ir.eideiniiy.jie, Meciiiste haıkfiararjdaı 
kaçiar do«ya: ve 'fcailcp vardın ? 

iYukaaııdaiIvi soruların Adalet Ba.kanı tıaira:-
f undan sözlü olıamaık cevaıplaındıırrlmiası hususun-
ıda dcil'âi'.letinıiızi ve gereğini ;iea 'edeıriım. 

ıSaygılianımla. 
ıSaikarya MTilfcftv'eıkiJii 

Nadir Lâtif hi'âm 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandır
mak üzere Adalet Bakanı Sayın Sovyet Kazan; 
'buyurunuz efendim. 

Sayın Ba'kan cevap süresi 10 dakikadır. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Sayın Badkan, s'aym milletvekilleri; 

Sakarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif İs
lâm'ın ısormuş elduğu, '•müteaddit soruların cevap
larını vermek üzere hımırl arınızda bulunuyor um. 

Sakarya Millet v-cIkLli Sayın Nadir Lâtif İs
lâm «tarafından verilen yüzlü soru önergesinde, 
'belli ıbir zaman tasrih edilmeksizin, (bugüne ka
dar; 

1. Türk Ceza Kanununun 125, 131, 133, 141, 
142, 146, 147, 163 ncü maddeleri gereğince hü
kümlü ve tutuklu ibulunauiarm adedi ile, 'bunlar
dan kaçı hakkındaki davanın genel mahkemelerde 
veya Türk Ceza Kanununun 125, 131, 133 ncü 
'maddeleri ile •ilgili olarak avken veya sıkıyönetim 
mahkemeler-aide 'gürül inekle olduğu; 

2. Türk Caza Kanununun 125, 131, 133, 141, 
142 nci maddeleri gereğince, -halen tutuklu 'veya 
yargılanan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
ile bu suçlardan lütdklu viya hükümlü Meclis 
eski üyeleri bulunup bulunmadığı; 

3. Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163 ncü 
maddeleri gereğince dokun ulmAzlıkl arı kaldırıl
mak istenen parlamento üyeleri mevcutsa isimle
ri; haklarında hangi maddelerden kaç dosya ve 
^talepte 'bulunulduğu hususlarının cevaplandırıl
ması .'istenilmektedir. 

Talep b-uyurülan hususlardan yasama dc'ku-
nulmazlıkları ile alâkalı ve Bakanlığımız kanalı 
"ile Baş'bakanlığa ve oradan M'celislere intikal et
miş (bulunan dosyalarla ilgili bilgi aşağıda çıka-
rılmışltn•. 

Buna göre 7 pariamentj üyesi halkkında 38 
dosya Meclislere sunuknus (bulunmaktadır. Bu 
parlamento üyelerinim isimleri ve isnaıt olunan 
Türk Ceza Kanununun maddeleri şu şekildedir: 

Hilmi Tüı'kmen; Türk Ceza Kanununun 163 
ncü maddesine muhalefetten 4 dava 'dosyası var. 

Necmettin Enbafcan; 163 ncü maddeden 21 
dava dosyası var. 

Hüseyin Aibbas; 163 ncü maddeden 9 dava 
dosyası var. 

Hasan Aksay; 163 ncü maddeden 1 dava dos
yası var. 

Bülent Eeevi't; 163 ncü maddeden 1 dava dos
yamı var. 

Süleyman Genç; 142 nci maddeden 1 dava 
dosyası var. 

Hüsamettin Akmumeu; '163 ucü maddeden 1 
dava dosyası var. 

Daha evvel 'gazetelerde Sayın Erbakan hak
kında 38 dava dosyası, ISa'ym Ecevit hakkında 
7 dava dosyası 'olduğu ıgübi rakamlar intişar et
miştir. Bunlar sorulan maddelerle alâkalı olma
dığı için burada zikredilmemiştir. 

Öte yandan, yukarıda da ifade olunduğu üze
re, sayın önerge sahibi, bazı suçlardan itutuklu ve 
hükümlü miktarına taallûk eden konularda da 
malumat talep etmektedir. Bakanlığımızda mev
cut istatistik normları, ancak soruşturma ve açı
lan dava miktarları ile sanıkların adedi konu
sunda, bilgi ihtiva etmektedir. Kayıtlar öteden 
heri 'bu esasa ıgöre (tutulmakta olduğundan, 1971 
ve 1972 senelerine ıgöre, istenilen maddelerle 
ilgili açılan dava ve. sanık miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Şunu hemen belirteyim ki, Adalet Bakanlığı 
gibi son derece ünemli bir Bakanlıkta ıbir ista
tistik şubesinin mevcut 'olmadığını 'görmekle son 
•derece müteessir olmuştum. En kısa zamanda, 

— 261 — 

http://ir.eideiniiy.jie


M, MeclDsû B : 54 19 . 3 . 1974 O : 1 

yüce Meclislere sevk olunacak Adalet Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu ile bu eksikliği kısa zamanda 
'gidermeye çalışacağız. 

Dava ve sanık itibariyle 1971 senesi : 125 
nci maddeden '9 dava, 11 sanık; 131 nci madde
den 11 dava, 19 sanık; 141 nci maddeden 29 
'dava, 64 sanık; 142 nci maddeden '99 dava, 194 
sanık; 148 nci maddeden '3 dava, '6 sanık; 147 nci 
maddeden 1 dava, 1 sanık; 163 ncü maddeden 
154 dava, '377 sanık. 

.1972 senesi : 125 nci maddeden 8 dava, 7 sa
nık ; 181 nci maddeden 2 dava, 3 sanık; 144 nci 
maddeden 113 dava, 228 sanık; 142 nci madde
den 8 daiva, 10 sanık; 146 nci maddeden 1 dava, 
1 sanık; 147 nci maddeden 3 dava, .'3 sanık; 163 
ncü maddeden İ3;8 dava, 225 sanık. 

Verilen bu rakamlar umum mahkemelerin 
rakamlarıdır. Sıkıyönetim mahkenıelerindeki da
valar hakkında açıklama yapma yetkisi, taibia-
tıyle 'Millî Savunma Bakanlığına aittir. Şu anda 
'bendenizin o konuda bir açıklama yapma yetki
si 'olmadığı için eevaplandıramama durumuyle 
karşı karşıyayım; 'özür dilerim. 

Bakanllığımızda, hangi suçlardan kimlerin tu
tuklu ve 'hükümlü (bulunduğu ve davaların so-
nuçlarıyle safahatı hakkında derlenmiş fbir bil
gi mevcut bulunmadığından, önergenin arz edi
len hususlar dışında kalan kısımlarının <eevap-
landınlaibilmesi için, 1.16 ağır 'c'eza Cumhuriyet 
Savcılığından ilgili konularda bilıgi istenilmiş
tir. Fakat, henüz (bu bilgiler merkeze (gelmemiş, 
gelenler de halen tasnif edilmemiştir. Gelir gel
mez ve tasnif neticeye ulaşır ulaşmaz, sayın so
ru sahibine, bu konuda gereken bilgi, (bizzat ve
rilecektir. 

Ayrıca, .büyük Meclislerce çıkarılması düşü-
nililcn .geniş kapsamlı affın önümüzdeki >günler-
do yürürlüğe girmesiyle de verilecek cevaplar 
arasında, (cevabın ilgili Cumhuriyet 'Savcılığın
dan veriliş tarihi itibariyle) hayli farklar bu
lunacaktır. Keyfiyeti arz ve Ibu sebeplerle maru
zatımın yeterli .görülmesini istirham eder, behe-
mahal istenildiği takdirde, talep buyurulan ko
nuda derlenecek (bilgilerin sunulmasına kadar, 
tensip ve takdir Ibuyurula'cak nıöhlin verilme
sini arz 'eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba-
kain. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, mü
zakere usulünüz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü Sayın Sanlı? 
ALÎ SANLI '(Burdur) — Sayın Başkan, iç

tüzüğün '94 ncü maddesinde; «Soru, kısa, (ge
rekçesiz ve şalhsî mütalaa ileri sürülmeksizin...» 
koşulu var. Burada 'beş, altı suaıUe Meclisin bü
tün mesaisi .geçiyor. Bir parlamentoda bir gün
de 1000 - 1500 suale cevap verilir; 1500-sual 
görüşülür. Ama, her arkadaş, eğer sualinin ıge-
rekçesini açıklar, sualinin nedenlerini izah et
meye kalkar ve 'bakanlar da aynı şekilde cevap
landın rsa bu Meclis pasifikasyona itilir ve bu
radan iş çıkmaz. 

İkinci konuya ıgellince. İçtüzüğün 95 nci mad
desinin 1 n'ci fıkrası; «Başka (bir kaynaktan ko
layca öğrenilmesi mümkün <olan konular hak
kında soru sorulamaz.» (hükmünü 'getirmiş olma
sına rağmen, milletvekillerinin dokunulmazlık 
dosyaları hakkında bir sual var. Bu «'Gelen Kâ
ğıtlar» da vardır. Böyle bir kaynak var. Bir .ge
lenek kurmalıyız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı; 
ifade 'buyurduğunuz konu anlaşılmıştır. 

Sayın Sanlı, ifade ettiğiniz husus Başkanlık
ça da bilinmektedir. Sözlü soru önergeleri (gün
deme girmiştir. Müzakereler İçtüzük hükümleri 
içerisinde cereyan etmektedir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın İslâm; süreniz 5 dakika 

efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

öncelikle, oturduğu yerden mütaılaa beyan 
eden arkadaşımıza, (benim sorum dolayısıyle 
izahlarda 'bulundukları için, kısaca cevap ver
mek durumundayım. 

Filhakika Sayın Adalet Bakanı (bile, Bakan 
olmalarına rağmen, bazı malumatı öğrenıemeye-
cek durumda olduklarını ifade ettiler. Demekki 
bazı malumat öğrenilemiyormuş. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, dinler misiniz bir 
dakika beni... 

Bu konu Bakanlıkla sayın üye arasında tar
tışılmış, neticeye bağlanmıştır; siz lütfedin, İç
tüzük hükümleri muvacehesinde biligilerinizi 
Genel Kurula arz edin efendim. 

(NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Efen
dim, Sayın Bakana, verdikleri izahat ölçüsünde 
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teşekkürlerimi 'sunarım. Ancak, i'bıı izahatın iger-
çekten tatmin edici 'olmadığını da, kendi ifade
leriyle dolaylı olarak, öğrenmiş (bulunuyoruz. 
Kanaatimize 'göre, 'bu tatmin edici olmayan iza
hat, 'bu vasfını, malumatın toplanması (güçlüğün
den almamaktadır. Bu sorunun arkasında, 'çeki
mlen, bazı 'maksatlar olduğu vehmine dayan
maktadır. Nitekim, (bir (başka partiye mensup bir 
Sayın Bakana tevcih ettiğimiz sualin, vehimden 
doğan cevahırn, şu sıralarda oturan 'bir 'başka 
partili arkadaştan almış 'bulunuyoruz. Bizim 
sorduğumuz sualler, hiçbir indî mütalaaya da
yanmayan açık seçik suallerdir ve de cevap-
landırış tarzı, zaman itibariyle, 'Sayın Bakana, 
tercih edeceği bir tarihi kolaylıkla tercih imkâ
nını vermektedir. Sualimiz şudur : 

Halen cezaevlerinde kaç 'hükümlü bulunmak
tadır ; halen kaç sanık bullımmaktadır; halen 
kaç dava devam etmektedir? 1971 yılında açıl
mış hir dava bitmiş olabilir; 'sanık mahkûm ol
mamış olalbilir, tahliye edilmiş »olalbilir. 

Bunu şunun için sordum : Af kanununda 
Hükümet 'bir istical içindeydi. Cezaevlerini 'bir 
an evvel «boşaltmak, kader kurbanlarını bir an 
evvel hürriyete kavuşturmak arzusu içindeydi. 
Biz de, 'bu arzunun rakamlara dayanan 'bir be
lirtisine, en yetkili ağız 'olarak, 'Sayın Adalet 
Bakanından, yüce Meclis huzurunda ifadesine 
vesile olmak istedik. 

Şimdi Sayın Hükümet, geniş kapsamlı bir af 
vaadinde (bulunduğu halde, protokolde ve Hü
kümet Programında 'bu vaat tekrarlandığı hal
de, görüyoruz ki, (böyle hir tasarı getirilemedi 
Hükümet tarafından. Hükümet tarafından böyle 
'bir tasarının 'getirilemeyişi, birçok ahvalde rast
lanabileceği igilbi, mücerret hir vaadin yerine ge
tirilememiş olmasının üstünde manalar ve se-
hepler taşımaktadır. Bu sebeplerin, bu müşkül
lerin hizi sevindirdiği zannedilmesin. Bu sebep
lerin hir kısmı, seçim meydanlarında, tahakkuk 
imkânı düşünülmeksizin yapılan vaatlerin neti
cesidir; 'bir kısmı da, şu millet kürsüsü önünde, 
şu Meclis önünde yapılan konuşmalarda dahi, 
zaman zaman samimiyet ve ciddiyet 'ölçülerine 
yeterli 'derecede sadık kalınmamasmm sonucu
dur. 

Bir suç millet için tehlikeli 'olma vasfını ta
şıyorsa, 'beş veya altı sene içinde Ibu suçun vas
fı değişmez, il908'da çıkarılan '780 sayılı Af Ka-
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nununun müzakerelerinde sayın C. H. P. sözcü
leri, 'bilhassa üstüne 'basarak, altını çizerek; 
«Cumhuriyetin temelini dinamitleyen suçların ve 
bu arada 141 ve 142 m'ci maddelerle ıgiren suçla
rın af kapsamına dahil edilemeyeceğini» tourada 
açık seçik (beyan etmişlerdir. Tabiatıyle '1966'da 
bu ifadede olan bir partinin sözcülerinin tutu
mu karşısında birkaç sene sonra aynı partinin 
sözcüleri kanaat değiştirirlerse ki, 5 - 6 sene ev
vel söylenenleri unutmayan -bir millet vardır, 
5 - 6 sene 'evvel söylenenleri unutmayan merci
ler vardır, onları kendi 'geçmişteki sözleriyle 
karşı karşıya getirirler. 

O halde, Hükümetin şu af kanunu tasarısı 
meselesinde karşılaştığı çıkmazlar, kendisinin 
kaibahati olarak değerlendirmek mecburiyetin
deyiz.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bunun soru ile ilgisi ne? 

BAŞKAN — Sayın İslâm, 'bir dakikanızı ri-
cr, edeceğim efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Size cevap hakkı veren, daiha 
doğrusu size. konuşma hakkı veren İçtüzüğümü-' 
"ün ilgili maddesi; sözlü soru önergesi üzerine, 
üdığı cevabın kendi bilgisine uygun olup ol-
ladığı hakkında sözlü soru sahibine söz hak

kım beş dakika müddetle veriyor. Lütfedin, bu 
^onu ve bu hudutlar içerisinde lütfen konuş
manıza devam ediniz. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, (başlangıçta hukuk usulünden 'bahsediyor
dunuz... 

BAŞKAN — İstirham ederim 'Sayın Menteşe. 
Ben hatiple konuşuyorum, itirazları varsa elbet
te kendileri ifade, (buyururlar. Bu ifade kudre
tini sayın hatip haizdir efendim. Lütfedin siz 
buyurun oturun efendim, zahmet etmeyin. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Af 
kanununu çıkarmakta gösterilen istical ile 
tutum arasında ki tenakuzu işaretledikten son
ra, iburada konuşmamızın manası üzerinde bir 
neticeye varmak mümkün olmayacaktır... 

ALİ SANLI (Burdur) — Zamanında nerede 
idiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 
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NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Ne 
üzerinde konuşuyoruz? Af kanununu ilgilendi
ren cezaevindeki hlükümlü ve suçluların sayısı 
üzerinde konuşuyoruz. Kaç kişi 'hürriyetine ka
vuşacak? IHartgi maddelerden, lıaıügi hükümden 
dolayı yatan kaç kişi Ibu af kanunu ile hürriye
tine kavuşateak? Bunlar merak etmiyor musu
nuz? Kaç komünist çıkacak veya çıkmayacak? 
Merak etmiyor musunuz; şu veya hu maddeden 
dolayı kaç hükümlü çıkacak? Merak etmiyor mu
sunuz?.. Ya vaatlerinizde ciddî değilsiniz veya
hut da 'biliyorsunuz ve bazı şeyfleri açıklayamı-
yorsunuz. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Hırsızları me
rak etmiyor musunuz? 

BAŞKAN —• Sayın İslâm, lütfen toparlayın 
efendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Masonları da af
fediyoruz. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Davamla) — Evet, 
söyleyin, «söyleyin; deşarj (oluyorsunuz. 

Muhterem milletvekilleri, biz, af .tekliflerinin 
komisyondaki müzakeresinin bitmiş olmasına 

. rağmen, haltta af kanunu tasarısının müzakeresi 
için işlerimizi bırakarak buraya gellmiş olma
mıza rağmen, bu ıaf kanunu tasarısının gelmemiş 
olmasının halen merakı içindeyiz. Ancak, Sa
yın Hükümeti af kanunu tasarısını getirememiş 
olmakta mazur ıgörmeyo (başladık,- verilen izahat 
ve gösterilen müzaheret karşısında.. 

«SELÇUK ERVERDİ (Eminim) — Sayın 
Başkan, lütfen sadet içinde konuşsun. Af ka
nununu 'görüşmüyoruz, Hükümet tasarısı da 
yok; arkadaşımızın cehlini burada dinlemeye 
mecbur değiliz. 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Erverdi, bir 
dakika... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sözlerimi bitiriyorum, dinlemek mec
buriyetine! J tutmuyorum sizi. 

Saygılarımla, (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır efen

dim. 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akaıfın, Or
man Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetle
rine dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 
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ıBxlŞKAN — Sayın Akay buradalar mı efen
dim?.. Burada, Sayın Orman Bakanı?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

23. — İstiaribıd Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

24. •— Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?.. Yok. Sayın Ba
kan.'.. Burada. 

Soru salhibi Sayın Kılıç burada olmadığı için, 
bir defaya mahsus olmak üzere sıözilü soru 'öner
gesi ertelenmiştir efendim. 

25. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Si
vas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) 

BAŞKAN — 'Sayın Akova?.. Yok. Saym Ba
yındırlık Bakanıf.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/57) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım?.. Yok. Sayın 
Bakan?.. Yok. 

Sözlü sora önergesi ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?.. Burada, Sa
yın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. 

Sözlü soru önerigesi ertelenmiştir efendim. 

Değerli larkada^arıım., birden fazla sözlü soru 
imei'^eji bulunan arkadaşlarımızın diğer trorula-
rıııa geçiyoruz. •Çünkü, (birinci «öz'Ui öorıı önerge
leri üzerindıCd görüşıne ve öorularm ökunana.«ı 
hususundaki 'mua;mcı!e tekemmül etmiş bulunmak
tadır. Bazı feaym üyelerimizin 'ikinci ve üçüncü 
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sözlü Soru önergeleri vardır, bunları da oku'tarak 
muameleye (koyuyorum efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yok. 
Saym Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Oğuz!.. Burada. 'Sayın 
Başbakan?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

30. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
TRT Genel Müdürünün tayinine dair Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Orhan Bitgit'in sözlü cevabı (6/45). 

BAŞKAN — Saym Göktepe?.. Burada. Saym 
Başbakan adm'a Saym Turizm ve Tanıtma Baka
nı?.. Burada. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanınım Saym Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandın! masının teminini 
saygı ile arz ederim. 20 . 2 . 1974 

İçel Milletvekili 
İbrahim Göktepe 

1. — 13 . 2 .1974 tarih 11 No. üu Kanun 
Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Ka
nununda değişiklik yapılarak, TRT Genel Mü
dürlüğü istisnai memuriyetler arasına alınmış
tır. Kısa zamanda gerçekleştirilmesi imkân dahi
linde bulunan böyle Ibir değişiHdiğin Yasama Mec-
l'islerilmize 'getirilmeden Hükümetçe kararname 
konusu yapılmtasınm sdbtbi nedir? 

- 2. — 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna-
mo 15 . 2 . 1974 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanmış ve 'aynı gün İsmail Cem İpekçi TRT Ge
nel Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Hükümetçe ka
nunda bu değişiklik yapılmadan İsmail! Cem 
İpekçi'nin TRT Oenel Müdürlüğüne tayini müm
kün mü idi? Adıgeçen, daha evvel herhangi bir 
kamu hizmetinde bulunmuş mudur? 

3. — Basınımızda, TRT içinde veya diğer ka
mu kuruluşlannda TRT Genel Müdürlüğü göre
vime hukukî zorlamalarla başvurmadan normal 
usullerle tayin edilebilecek ehliyet ve liyakatte 
başka kimse bulunamamış mıdır? 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini cevaplan
dırmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanı Saym 
Orhan Birgilt; buyurun efendim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli iarkadaşılaram; 

ıSayın İbralhim Gökitiepe arkadaşım, İçel ili sı
nırları içindeki Televizyon yayın alanı ile ilgili 
sorusunu cevaplandırdıktan sonra, burada görüşe 
lenini bildirirken, Hükümetimizin televizyonla 
ilgili tgörüşlerti hakkında (tabiî kendi düşüncelle
rine igöre) yanıltıcı bazı beyanlarda bulundular. 

Hükümetimizin bu konuda, koalisyon pantlüe-
niınıin programlannda ve seçim bildirgeleninde, 
(koalisyton pnotoköMinde ve Hükümet Programın
da yer alan (görüşleri ortadadır ve açıktır. Bir 
kamu h'aber aracı ıdlıarak T R T Kurumuna ver
diğimiz önemin büyüklüğüdür ki. Hükümetimiz 
liş başına geldiği zaman Sayın Musa Ogün'den bo
şalmış olan ve şüphesiz 'gene ehliyetli bir arka
daşımız tarafından vekâletle yönetilmekte bulu
nan Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ba
şına iaslî yöneticisi olaoak kişinin tayinini bir an 
önce zorunlu kılmıştır. 

Bildiğiniz ıgiübd, ıSayın Öğün, 12 Mart (muhtı
rasından sonra, Türk Silâhlı Kuvvetleniyle nisbe-
ti ibâki kalmak üzere ve kendisinden önce o gö
revde bulunan ıSayın Öztrak'm görevden istifa, 
ederek laynlimıalsı dolayısıyle Bakanlar Kurulun
ca T R T Genel Müdürlüğüne 'atanmıştı; geçti
ğimiz 30 Ağustos'ta da yeniden Silâhlı Kuvvet
lerdeki görevline döndükleri için, T R T Kuru
mlumun başında bir Genel Müdür bulunmuyordu. 

Tamamen laıtayanın takdir hakkına dayandığı 
için, laitayan, yani Bakanlar Kurulu, Saym İsma
il Cem İpekçi'yi T R T Genel Müdürlüğüne ge
tirme kararını vermiş; fakat 'arkadaşımızın ka
nunî durumu bakımından bazı değişiklikler yapıl
ması zorunluluğunu görünce de, 13 Şubat 1974 
tarih ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Karar naıme 
'ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiş
tiren 1327 sayılı Kanunun ek geçidi 10 neu (mad
desine bir fıkra leklemiştir. Bu değişikliğiin başka 
yolla kısa zamanda gerçekleştirilmesi imkân dahi-
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ünde görülmediği içindir ki, 1589 sayılı Kanunun 
verdliği yetkiye dayanılarak ikamın hükmünde ka-
iiıarname y okura gidilmiştir. 

Hüküıımetiifmaz, Devlet bürokrasisinde istifade 
ediimıesii 'gerelkitağiine inandığı başka 'kişiler hak
kında da, Devlet Personel Kanununun icranın 
yetkilerini bağlayan (sürelerle ilgili bazı hüküım-
lenini değiştirilme kararandadır. .Bunu, Yüee Se
natoda ıgündeım dışı bir konuşmaya cevap verir-
(ken ido ibellintitûm, Hükümetin bir üyesi olarak. 
İcrada, yararına inandığımız bir kimsenin görev 
.alması lioin, 10 sene gibi 15 sene ıgibi bağlayıcı 
hükümleri, bürokrasimin igereksiz hükümleri ısay-
dığıımiz içindir iki, bunları kaldırarak, ehlil oldu
ğuna inandığımız kimselerin icraya gelmesi için 
çalışma yapacağız. Bu ısüre alacak bir iştir. Sa
yın İsmail Öeım tpekçji'yi getirirken, böyle bir ka
nunun Yaşanma Meclislerinden geçebilmesinin 
uzun bir ısüre (alacağını düşündüğümüz içindir İd, 
yine Yüce Parlânıenltonun verdiği, Anayasamın 
•verdiği bir yetkiye idayanarak, kararname yoluy
la bu meseleyi lıalletımiiş.buluınuyoi'Tiz. 

Değenlıi .arkadaşlarım üçüncü soru olarak: 
«Hükümetçe kanunda bu değişiklik yapılmadan 
İsmail , Cem İpclkçji'nin T II T Genel Müdürlü 
güne ıtayiinii ımümJkün mü idi?» diye soruyorlar. 
Hayır anümfcün değildi. Mümkün olmadığı için-
djir iki, .açık yürekle .söylüyoruz; Bakanlar Kuru
lu bu değişıifclıiği bilerek yapımışıtır. 

«Aidi 'geç&n., daha evvel her hangi bir kamu 
hizmetinde bulunmuş mudur?» diye soruluyor. 
İvaımu hizamejtinden amaç, yedek subaylığıımızı ta-
Ikiıbon, (yahuit uıieseleyi yedek subay olarak da söy
lemeyelim) askerlik ıgörevimizi (takiben Devletin 
çeşitli kademelerinde, çeşitli"memurluklar yap
mak ise; hayır. Ama Türk Basm ve fikir ha
yatında yurt içinde ve yurt dışında kalemini 
kullanarak kendisini tanıtan1, sayılan, beğeni
len bir arkadaşımızdır. 

«TRT Genel Müdürlüğüne, TRT için
de veya diğer kamu kuruluklarında TRT 'Ge
nel Müdürlüğü görevine hukukî Eorlamaıia-
ra baş vurmadan, normal usullerle tayin edi
lebilecek ehliyet ve liyakatte batşka kimse bu
lunmamış mıdır?» diye soruyor arkadaşımız. 

Milyonlarca yurttaşımız içinde elbette bu
günkü TRT Genel Müdürümün ehliyet ve li
yakatinde milyonlarca kimse vardır. Nitekim, 

benim ehliyet ve liyakâtim varsa, ki benim 
ehliyet ve liyakatime ulaşan ve beni çok aşan 
insanlar olduğu gibi; değerli milletvekili arka
daşlarımın ehliyet ve liyakatinde bulunan ve 
omları çok aşan diğer yurttaşlarımızın, vatan-
daşlarımıziiiı bulunduğu gibi. Ama bu bir atama 
işidir; bizden önceki Hükümet aramıştır, tara
mıştır, aslında sivil sektörde bulunması gere
ken bir aday yerime, TRT Kurumu gibi bir 
Anayasal kuruluşa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
çok mümtaz bir değerli generalini atamıştır. 
Belki isabet etmiştir; büyük yatırım imkânları 
sağlamıştır değerli Korgeneralimiz, iyi yönet
mişti r. O husus icııanın kendi yetkisi içindedir. 
kimse o zaman «Niçin1 böyle bir sivil ku
ruluşun; basma sivil yönetimden her hangi bi
risini getirmediniz de, asli görevi îçhiızmet Ka
nunu ile sınırlı olan, belirli olan bir» yerden, bir 
değerli komutanımızı çekip alarak, Genelkur
may Muhabere Dairesinden, buraya getirdiniz» 
diye sormamıştır. O durum, o zamanki Hükü
metin yetkisi içinde kalan bir tasarruf olmuş
tur. Değerli Korgeneral bilâhara Türk (Silâhlı 
kuvvetlerindeki aslî igöreıvine dönmek istemiş
t ir ; TRT'deki süresini tamamlamadan. Ondam 
sonra da yeri bir süre vekâletle idare 'edilmiş
tir, bu defa da Hükümet, fikir hayatımızdan 
bir şahsı getirmiş ve aftamiiştır. 

iSorunun cevabını böylece veriyorum. Yanıl
mış olmayı temenni 'etmem. Sayın -Gökteıpe ar
kadaşım, burada savunma yapma imkânı bulun
mayan tarafsız bir kuruluşun genel mjüdüıii 
hakkında, inşallah biraz önceki sözlü sualde ol
duğu gibi, sübjektif bazı ithamlarda bulunama
yacaktır sanıyorum. Kendisinin konuşması, bu 
'akşam TRT Kuıumuyla ilgili yasa gereğin
ce, saat 22,00'deki «Parlamento Saatinde» 'eni
ne boyuna yayınlanacaktır. Ama umuyorum ki, 
burada savunma hakkı bulunmayan bir zat hak
kında, onun cevap hakkının olmadığını değer
li arkadaşım düşünerek, sadece söztlıü sorusunun 
cevabı içinde kalacaktır. 

Bunu niçin söylüyorum? Arkadaşım, birinci 
sorusunda, sorunun. kapsamını aşan bazı indî 
hükümlerde bulundu, kendisinle cevap hakkını 
bu defa kullanabildim. Temenni ediyorum ki, 
arkadaşım, belirttiğim gibi, tarafsız, Hüküme
tin müdahale hakkı sınırlı ve Hükümetin yön.f-
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timime de, yetkilerine de sadece saygı duyar:.ic, 
yasalar içerisinde sınırlı bir şekilde, bir dirsek 
teması bulunan bir kuram hakkında, bazı, de
ğerli arkadaşlarımın bizden istediği şekilde, 
(Sami Aralan arkadaşımızın da bizden istediği 
şekilde müdahale 'etmek istemediğimiz bir ku
rum hakkında) burada, herhalde soruların ce
vabı içerisinde kalmış olacaktır. 

Bu temenniyle hepinize teşekkür edyorum. 
(C. H P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayım Göktepe buyurunuz efendim. 
(İBRAHİM GÖKTEPE (îçeıl) — 'Sayım Baş

kan, değerıli mKllıetvdkiillieıri; 
jSaym Bıalkana, bıemiim konuşmiamin İmduMa-

Tini tayin «ttiği iiçiim, bfimam teşekkür anü ctt-
ımiûm Hâzini, tarizde mi bulunmak lâzını? 

Muhteırieım miletveldıllıeri, îsunaül Cem îpak-
/çü'nıin, dlaiha tevveıi herhangi ibolr kamu hii'zıınetin-
do çıafiişım'adığı ve muayyen feiır (müktesep hak
kım salhilbi ıcılmıaduğıı ölçün, nıter'i kanunliairîînüza 
görie, TRT GıemoiÎ! Müdürilüğünıe tayini mam-
(kiki değildi. Hükümetim 11 slayıilıı Kanun Hük
mümde KJ&rtârınaımıe iılıe Devlet Meımmırilaim. Kaaıtı-
(numda değiş'iikfJllc yaparak, TRT Gıeınıejlj Müdür-
Üüğünü istiknaî mıieımu'riyeit saymış ye böylüecıe-
d'e bu tayilme zseımctıı nıazıırüiammıştıır. Zira, Pıerso-
anefl Kanıuıntuınu değişıtfirien 11 İSayılı Kamun Hük
mündeki Kararname 15 Şulbat T9I74 tarfhlü Res
mî Gazetede yayıtnFlainaır'ak yürürlüğe kon'mmş 
ve aynı 'gün İsmaill 'Gem. tpdkçi'nliin TRT Genel 
MüdünlüğüüDe tayini de Hübüınıatç'e klaırariıaştı-
(nimıştür. Bu ıbiır tesadüf dlama;z.. (C. H. P. sı-
amftarından «İSöytledi camım, tesadüf değil» ses
leri.) 

3 u «Hayda Hükümet, Kanımı Hükmünde! Ka-
nannjam'o çıkiaırtmıa yetkisini, özel aımaçila (bir kişi 
içdın kuIM:nmi!ştiii\, Klnaemaî'Jeyh 11 Sayıiı Kanun 
Hükmıümdekii Kama'mamıe amaç baitannından da, 
$'Jka bbknımamıdıan da Anayıa-sayaı ve 1580 sayıllı 
Yetki Kanunuma uygun düşmıeımıekibedir, (Siyasî 
tanihümiz bu Kairarmıatmıeyi «İpekçi Karaırname:-
sai!» oûaııaik lanıacıalktır. Bu lamıma !İ^ıwn!amı<eyi geı-
tirenJLeıre ve .getireniterim hiaynma olan' bir anma 
olimıayaraktır, 

DAVUT AKSİU (Kars) — Süz Moraıson fir-
(masittiaın teımsllll'cıiteini Ckmıeil B/aşikan.1 ytapıtmız ya... 
ı (A. P. sr nallarımdan gürültüler) 
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BAŞKAN ISaym Akçu, ıSayın Ak.su lüt
fen mıüda!h!aûe lelım'eyiiniz leüeodiim, lütfen. 

İBRAHİM G-ÖKTEPE (içel) — î&gmç bir 
konaı da... (A. P. ve C. II. 1\, sıralainmdam gü
rültüler) 

DAVUT AKSU (Kars) — Çok dnılllanua,.,. 
.MUİSTAFA KARA (îstiambul) -— 'Terbıiyeili 

(konuş birazcık, terbiyeli (konuş. «Eşek ameşıek» 
diyor Terfbiyeli konuş. 

BAŞKAN — Lütfen ^fendüm, lütfen, lüt
fen, 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devamda) —• İliğime 
bir ikonuıdıa ycfrki kanunu veriyoruz. Yıetkiyü 
a'lmlalk kolay dur; fakat mu yetkiyi ıdhldyletılie uy-
guilayıp yüız akıyla ortaya çıkımfafc çok zordur. 
Bu sözleri bcm söylkımı'iy oranı, bu söztem, Hü-
Iküımete Kanon Hükmünde Kpr;amajmıe çalbaırînm 
yeıtkisi! veınen 1589 sıayııb Kanunun görüş-üülm'esi 
sı'ııaısmda O. ili. P. grup sözcüsü s'öydleırn'işıtir. 

§;üm|cB, Devlet Personel Eıegclmiınde ıısfjahaıt 
yapmfeıik üzeıre lıükümieti© veıûlıen Kanuni Hük
münde KaaiamaimJe çıikamma ye'tkıllskıi, bür dos
tunu, öeım îpıetkçi'yi TRT ıGtenıeil 'Müdürü yap-' 
nuak içfjn 'kufflıanan (Sayın Ecievit'duı, C. H. P. 
grup sözcüısününı söylleımlitş cilduğu şiekiıldeı, bu 
yotkiisıiıııi yüz aikıiylla kııCPanıp kuıl'lanmıadığıını 
'taıkdilrCJe'riıniize sunuyoruimı. 

Böyle IbJilr kanun değ%Mıiığllni Mıee îıslieiiimi-
ZÛ geltGirunek içlin ciddî ve ısiaığLainı bir geıriekçıa 
buılamayan iSiayım Eoevit ve HükümJei'iı, deği^ük-
ilği,, üşendi Hüküımıeıti içiilnde Kaıpaırnanıiö ilıe s.es-
sizc© Ihja!İ-İ3tı:nıe yalunu maıaliesief teircüh ictimliştir. 

ISayın ımiüIİIieıtvökirjLeali, niıesleteniın 'ilkinci fbıi'r 
yönii daha vaırdur. TRT Kuramu Kjaraunıu, Gıe-
aıieü İMüidürde baza;, özel vıasufiar1 anlamaktadır; 
amıa ibu ISayıai' E'cıevit'in Ĉ eım İpeıkçi'de bulduğu 
özcıl vasıflar değjldılir. Kaınun... 

ALÎ SANLI (Burdur) — Hüsiaamettın: Octe-
fhiı... 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devaımüa) — O 
Ipekçi'sünde Iculllianıyor. 
. Kanun Genel Müdürün bu görevi yapabile-

ıoek i£h,l;;,yet, (bûjgi ve teorü'bieye s;ahdp oilm/asmı 
astamiclktedir. Rlaidyo ve teDevizyon 'g'übi mdil-
ıycınî!ıaııia hitap ed'en ve yüzlerce personel1 çıaıliiştit-
ıran bdir laiTiuimnın ^başına,, bu deireoe^ üstiısıniai mu-
aımieliö idle tayin lediüıen yoni geniel müdürün rad
yo ve teılsevizyon konusunida haaiigi) baillgi ve t'e-c 
rübdcıâ ı sahibi olduğu ve ehliyetimin hüıkü-
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mıötçie Mfg sur-eıtlUe tespit iedill!diği umumî Alarm 
(meçhulüdür. Aca(ba Mekik ISülnıemıası Müdürlü
ğü yapmıış 'ofllmaısa: kâfi imli ıgortillmüştür?.. 

Kafldıı !ki, Bolivyalı (komünist leşıkiilya Che -
Guevöıia'ya büyük devrimci diyecek ikadar 
haıyranJlılk belslieyen ve fcoımüniisit çıeteibaşu Dteniz 
Gezmiş'e ımictlhiye yazan ibir şaftısın, ıml'ılfjeıtim 
triaıdyo ve televizyonunum (başıma 'getirıiilımıesli' eğı'sır 
Ibiır miaiksada daıyamımıyarsa büyük fclir tallihsiiz-
IMiktdır (A. P. suraflarımdaın' aıl!kı§Haır.) 

Kaımu bizime tilerinde yıfiıllaırca ehıl'iyet v)e li
yakatlim 'ispat letmıiş bunca tecrübeli 'd'bmıan 
varken, Bay-m Başbakanım valktiylle fıkra. yaz
dığı Mir gazeteden bilr başkıa fılkra yazarını alla
mak, mevzuatı zoınlıamıaık surıet'iylle, TRT Giemıell 
[Müdürü tayin leitmıülş öliması hiıçıbir şiekiiPJdeı izahı 
ımJÜmikünı.'OÜımıayaın keyfî bir tasıaırırafıtur., Bayım, 
Baışlbafeıatn bu tayünfe som steç'imllıeırde idle pek çok 
hıizmıletferanıi gömdüğü (bir 'gazeteye vefıa !bo<rcu-
01X1 ödemiş oluyor. 

,'Dervûetiin. dJstikrar ve ciddiyet icapıl'afrayflj© bağ
daşmayan Ibu taırz Kamum 'Hükmünde Kaıracma*-
tmlelıeıfje ve tıayiuıüerlle Hükümıet ibüir taıriaıfitam 
halkkı sııiilisıtülm'all1 etmiş lOilüyor, bir taıraıfftam dıa 
ımiFjeıtGJmrlIzin tja.radisTzil'ığ.ı konuşumda (büyük has-
tSasiyeıt gösteaıdiği TRT üzerimle gcıige düşünmüş 
toullumuyoır. 

TANÎKUT AKALIN (Kırşıüareilil) — Bu Ka
dar hassasiyet sitede de vtar. 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devaımlla) — TUT' 
mim başına do&t akralba ıgetirmueik O. H., P.'nim 
etekli bir alışainllığıdıır.,. 

HÜSEYİN DENİZ (Mailıalt'ya) — O size ver
gi, Adaüet Partisıinıe Verjgi., 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devamfe) —» Mü
saade buyurum, ımüsaıade ibuyurun,., 

TANÎKUT AKALIN (KırlkilarieL'i!) — Memd)e-
ifeeti ahbap, dost iöie dalduırdumuz. 

M A H Î 1 M GÖKTEPE (Devama) — lilik 
TRT Geneli Müdürünün de, o zaımianiki C. H. P. 
,gemıe)l seikrıet'er yardılnucıisıııun Ikaırdeşıi Bayın 
Öztraik odduğumu unutmayın; tmutmiaıdıik 'biz. 
(Gem İpekeji'niin, ide tayinli O. H. P.'miin eıskü aiıtş'-
(kanllıığımın. devanı letımelkte oidıığuınum biiır te
zahürüdür. (Sayın Ecevit.,. 

BAŞKAN — Sayım Göiktepe, müddetimiz 
(bitmek Ü2tetfediir, ılüttfem topaıilayımız.. 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devamla) — Bağih-
yoruml tef enldlilm. 
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| Bayım Eoevlt bu ,tıayim;Iie TRfT'yii şahsî 'bora-
'zanı 'halline ıgeıtliım'eyfi pTJamlhyoırsia aildamnıakıta-
dır. Zira, gazetesinde oılıay'Jamm azimde .giiltımıeye 
lallıışmı̂  buılunian Oenı îpiekçi 'aynı lalİDşikıaaılliı/k-ia 
Bayın Eoevût'âinı 'izinde de (koı!laylı)Mıa ıgÛd-elbcTiır; 
>amia ne varlki m'illietiiimliz 'TRT'yii iS'ayın Eeıevit'e 
de Bayın Ipicfcçiil'ye .de Ibı'rakımıaz. O ımı'ıIDeifcin 
üiaidyoisuıdui", o milllıeltön ıtıerJevizyonudur. 

i'Slaygıüaır sunaınım. (A, P. sıındltomdacı lafilkış-
lıar) 

BAŞKAN — Te§iCikkür 'ödenüm /Sayın Gök-
tepe... (Sıayın Bıiırgilt 'bir «tall'cibünıiz mü vaır ©len-

I diimı .. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGİT (fetıanlbulı) — Bayın Bıaşıkan, İçtüzügü-
ımüzün 70 ncli ımıaddesünıe göıre Başbakan adıom 
söz ıniicıa 'eıdiiyioirum, 

I BAŞKAN — iSayıın Bakan, «Bıaş'balkan biır 
doıstunu TRT Geneli Müdürü yapnııaik iiçıiln bu 
ısicssiiz yoflu seçımişttilr» lilbaıresiınıi 70 noi nıaıddeye 

I giiıner ikabul leıdiyoırum. ISlizie oevap halkkı veri-
I yöinnmı. Buyurunuz 'eıfenıdlilm. 

'İHSAN ATAÖV (Anitiafjya) — iSayın B^aş-
I .kan, Sayın Biırgilt Başbaikan mııdür?.» 

BAŞKAN — Bayım. Ataöv, çok dyıîı bliilrsıiıiz- • 
I 'ki Bayımı Biaıkan Bi'naz evveıl Hü'kümıeit adıima 
I cıevap veırdilllör. Aynı prosedÜT' içerüısıilnıde Skent-

dilüemi hükümiet üyesi1 allaıraık Başbaikan adanla 
I ısöz 'ilstödjlier. Keındiûeılinıe slöz verdilmı ıe(fiendi.hı. 

İHSİAN ATAÖV (Antalya) — Bayım Başba
kan'ıını /aiknaibası diye konuşuildu. Hükümletüıı 

I alkraibaısa ollaimıaz. 

BAŞKAN — Başlbakan sıfıatıyille ve onunîlfa 
ilıgilli 'oillaıralk ifade Ibuyuırülduğu 'içiln kienidiiüeırıinle 

I söz verdin ıefenıdiar. 
BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT

MA BAKANI ORHAN BİRGİT (IstamM) — 
İSayın aılkadaşliarıını... 

İİHlSAN ATAÖV (Antal>ya) — 0.rhan hlej 
Ecıevit'iln avükaitı foe hillimıeım?.. 

DAVUT AKSU |KJars) — (Sen ikimin avu-
.katıısın? îSüTJeyman Deımlilreiriın çöımıezil,.,., 

BAŞBAKAN ADINA TURtaM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devama) — 
İSayın larîkadaşılaıraım, hsarndodisuın. yanaiîtnaınıışıım. 
Bayım Göktepe Baikalnldan soTU'llaJnna ne öıl'çü-

j de 'biiır cievap lalacağıını.,, (Gürültül'eir) , , 
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BAŞKAN — E-feaidJmi ^ütfeaı k a r ş â M ı ko-
nıışmia'yiaJiim!. Bay m To'syad'ıoğJu lütfen efen
dim. 

[BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (DevaımOa) — 
(Sayını G'öktepe Bakamlllaırdaıı ısoınıfJaraınıa tnie öl
çüde cevap laüiaeağrnı düşümmieik dahi cktcî.nie-
den yazdığı veya ikeındiisiıne yazdurdlianak lediıne 
verifon yazıaiam 'bulada (kürsüden löknımıaıki'ıa-
dıı\... (A. P. .sıııaıliaırıındanı 'gürültüler, saaıa kıa-
palkliaınnıa vurnıa'lla.r. C. H. P, siitiaıüanından ail-
kışlıaır) 

BAŞKAN — Lütfen efendini lütfen siikû-
nıetii nıu!hafıazsa, ledeüiim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devaımila) — 

' TRT Kıınumiunu ihükümıetıin şahsî (borazıanı yap
ması scikiliJn.de niteüiey e çeksiniz, bundan dcOııyı 
herhangil Iblilr şeikilldie hükümıetm itenekle alına-
dığnnıi düşünıecc-ksin'iz. iSiızin yazdı ğmizı veya 
(başkaısıımıın yazdığmı tahmin 'ettiğim bi;r şeyi 
okuduğunuzu söylledlğiım • zaımlaaı ınâç/'ıa. lakıuaeaik-
sınıız?.. (A. P. sırlaılıaınıııdan gürültüler.) 

BAŞKAN — MüdahafJe bııyırrmıayiüiız efen
dim. Lütfen müdahail'e etimeyinıiz efenıd'i ıu, 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (DevamDa) — 
Aukiadiaışliairjm, .eğler haysiyet sahibi OLİmıayi' sa-
jdeoe kemdiniz liçûa ika'buO; ledüyar ve büylis. biir 
tekeli kemdi üstünüze lalmıaik aistiyo.rs!aaıız yanı-
lırsınıiz. B > dîyaılogu laiçaırisaınız, cevabıma ek 
fca/tılatnjıirsmız. 

BAŞKAN — Sayın Baıkan, ilütfeın sataşma 
hudutları içierisiilnde.. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE' TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamca) — 
Evet. 

iŞiımdi, İsmail Cem «aıikaıclaşıımıiizı.,. 
ISABRİ YAHŞİ (Kocaieilü) — Küısüye nasıl 

çiktığınızı bislmieniz lâzım. MAÜletin. kürsüsüne 
çoktotiın. düğmesi iliklenmeden çıkıilmıaz... 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devaımlk) — 
iSiiz evvelâ nııilüılietvftlciSli gibi oturun, ;ben bakıan 
ıg>3b& ıkamış'unını.,. 

BAŞKAN — 'Say m Yahşi, -1 üt fen müdahale 
letmleyiın, lütfen... 

ÎSABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Bir defa kür
süye çıkarken bffie nasıl çıktığımız], tıavrıaıızı 
•görüın., 

BAŞKAN •— (Sayın Yahşi, böylta bir usülü-
nıüz yok, yerinden (konuşma usulümüz yok 
efendim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamila) — 
Sayım aııikıaıdaşCıaınım.1,... 

DOĞAN ARAİSLI (-Eaıra) — Beyefendiye 
bir smıcfkin. 

BAŞKAN — Sayan Araslı, ılütfem. 

BAŞBAKAN ADINDI TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT .(Devamla) — 
İisımiaûl iöeim İpekçi lajıilcadıaışrjma'zı ıcğieır Isiaıdiee'e 
Hükümet Başkamı veya üçil'ü bir kararmainıe ille, 
dikili !bir kaırairnaıme ile Türkiye Radyo Teileviz-
yon Kurumuna igetirmiş olsalardı, İsmail Cem 
İpekçi'nin Sayın Başbakanla ünsiyeti, dostluğu 
var mıdır, yok ımııdur şeklinde bir soru veya 
Hükümetin tam olarak muhatabı olmaması hu
susu Sayın Ataöv'ün biraz önce belirttiği gibi 
tartışma konusu edilebilirdi. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü, değerli milletvekili arkadaşımızın çok 
daha iyi bilmesi gerektiği şekilde Bakanlar 
Kurulu Ikararıyle atanır, Cumhurbaşkanımız 
tarafından da onaylanır. Şimdi bu ithamları, 
Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 
Başbakana ve bütün bakanlara... 

'NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Cum
hurbaşkanının mesuliyeti olmaz. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin efendim. Sayın Bakan, siz de 
lütfen sataşma konuları içerisinde konuşun. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) —< 
Bakanlara getirip yapıştırmak isteyeceksiniz. 
Ondan sonra da kendi gazetenizde Sayın Cum
hurbaşkanının Hükümetle ilgili bâzı tasarruf
ları geri çevirmesi istirhamında bulunarak baş
makale yazacaksınız. O zamaıf, «Sayın Cumhur
başkanımızı muhatap tutuyorsunuz, ne alâkası 
var» diyorsunuz 1 

'Hükümet ve Hükümeti teşkil eden partiler 
son seçimde vefa borçlarını sadece aziz milleti
mize öderler. Hiç bir şahsın, hi'ç bir kurallısını 
milletimizin üstünde; Hükümeti teşkil eden 
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partileri bu sayıda Parlâmentoya sokmak için, 
hamdolsun .milletimizden daha fazla gücü -olma
mıştır... 

YILMAZ HOÖAO&LU (Adana) — Ha şunu 
baleydiniz. 

BAŞBAKAN ADİNA TURİZM VE 'TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) — 
Onu 'bir de siz öğrenseniz... 

BAŞKAN •— Sayın Hocaoğlu, IS ayın Hoea-
oğlu, lütfen siz de müdahale etmeyiniz •efendim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) — 
Arkadaşlar, biz onu o kadar biliyoruz ki, son 
af kanunu -gör üş mele rinde Millî Güvenlik Ku
rulundan işaret -almak, kumandanlardan kabul 
^alışkanlığı yoluna gitmiyoruz. Şimdi siz onları 
arıyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşıdan 
gelen ıs ödere cevap vermeyin efendim. Lütfen 
siz... 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) — 
Sayın .arkadaşıma rica ettim... 

BAŞKAN — Lütfen, siz sataşma hudutları 
içerisinde cevap verin. 

BAŞBAKAN ABINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) — 
Dedim İki, «Bugünkü konuşmaları Türikiye Rad
yo - Televizyon Kurumunun 359 sayılı Kanunu 
gereğince bu gece saat 22,00'de Ankara Rad
yosundan. verilecek. Muhtemelen I-çelTi seçmen
leri de kendisini dikkatle ve sitayişle dinleye
cek. Orada...» 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sizinkini 
de dinleyecek. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT

MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla,) — 
«Bu kürsüde müdafaa ve söz hakkı bulunma
yan ıbir şahsı, çok temenni ederim ki, yerdi yer
siz şekilde itham etmezsiniz.» İnsanların, gaze
te yazılarında şu fikri savunduğu, bu şahıs 
hakkında yazdığı için buraya getirip kendile
rini müdafaa hakkı olmayan insanları, hatta şu 
ianda elimizde -o türlü belgeler olmadığı için is
tesek dahi bizim savunma imkânımız olmayan 
insanları vur - kaç usulüyle itham etmesi her 
halde doğru bir şey değildir. 
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Şimdi şuna bakınız siz, Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu, Genel Müdürün yönetiminde 
.taraflı mıdır, tarafsız imidir? Bunun hesabını 

• verimiz. 
Değerli •arkadaşlarım, aslında Adalet Par

tisi, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
Hükümet emrinde bir kurum olması için ikti
darı -devrinde, ebediyen devam -edeceğini tah
min -ettiği iktidarı 'devrinde çok adımlar atmış
tır. Anayasada zorlamalar yapmıştır. (A. P. sı
ralarından, «Meselâ» sesleri) 

BAiŞKAN — Sayın Bakan, sataşma hudut
ları içerisinde lütfen. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİROİT (Devamla) — 

'«Meselâ» diyen -arkadaşımın1 tabiatında oL 
saydım, şu anda milletvekili -olmadığı için bu
rada kendisini savunma imkânı bulunmayan 
değerli arkadaşım Turhan Bilgin'in konuşma
larından, önerilerinden sayfa sayfa bölümleri 
kendisine sunardım, Sayın Kürşat arkadaşımın 
görüşlerinden sunardım. Ama özetle söyleyeyim, 
Anayasa değişikliğine kadar -gittiniz. TRT hak
kı nida bütçe görüşmelerinde tutanaklar tanık
tır, ne ölçüde bir Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu özlediğinize dair. Bugün Hükümet, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yetki
leri yasalarla sınırlaıi'mış olduğu halde, >o sınır
ların ötesinde 'Türkiye Radyo 'Televizyon Ku
rumuna özerkliğini ve bağımsızlığını tanıma 
amacıyle hareket etmektedir. Başbakan konuş
maktadır, Başbakana cevabı vermek istediği 
zaman ıs ayın muhalefet parti liderleri gelmek
te... (A. P. sıralarından «'Zorla, zorla» sesleri) 
Ne zoruyla 'arkadaşlarım? Thomson zoruyla mı, 
silâh zoruyla mı, kabadayılık zoruyla mı, ne 
zoruyla? Hukuk zoruyla... 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, lütfen sataşma 
hudutları içerisinde kalmanızı istirham ediyo
rum. Başkanlığa ıbu konuda yardımcı olun tüt-
ıen. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sarm 
Bakan, orada 'Genel Müdür işlediği hatayı dü
zeltmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen yerini
ze oturunuz efendim. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE-TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla,) — 
Başbakanlar çeşitli basın toplantısına gidiyor
lar... Sayın Süleyman Demirel... 
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BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, siz-e söylüyo
rum beyefendi, istirham ederim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
evvelâ .tüzüğü Bakana tatbik tedin, ondan sonra 
(müdahale edenlere söyleyin.. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, ihtar ediyoruz. 
Oturduğunuz yerden ikaz etmenize lüzıun yok 
'efendim. Siz de başkanlık yaptınız.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sizi zorlanılı
yorum, evvelâ hatibe ihtar edin. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşma 
hakkı olmadığını bilirsiniz Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sizi dinlemi
yor hatip, evvelâ onu temin -edin lütfen. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BİRGİT (Devamla) — 
Başbakanların basın 'toplantılarına o zamanın 
muhalefet partileri cevap vermek için TRT'nin 
kapısını çalmayı (düşünmemişlerdi bile, Sayın 
Erbakan hasın toplantısı yaptı, Sayın Denilire! 
cevap verme lüzumunu duyduğunu belirtti, Sa
yın Feyzioğlu cevap verme lüzumunu duyduğu
nu belirtti. Eğer Adalet Partisinin iktidarı za-
manımnda muhalefet partilerinin böyle teşeb
büsleri olsaydı, Adalet Partisi iktidarının bunu 
ne şekilde (karşılayacağını biliyorsunuz TRT zih
niyetiyle.. 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, bu konudaki 
zaptı getirteceğim efendim. Lütfen yerinize otu
run, tetkik edip, ondan sonra zatıalinize söz ve
rilmesi gerekirse vereceğim efendim. 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
in, Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51). 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Buradalar. 
'Sayın Balkanlar?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir efendim. 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
%n, İşçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (G/52). 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Burada. 
Sayın (Balaban?.. Yok. 
'Sözlü soru önergesi erftelenmigtir efendim. 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
m, Bevletleştirilen özel yüksek okullara dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53). 

BAŞKAN — 'Sayın Parlar?.. Buradalar. 
Sayan Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru öıiöilgesi erltelenlnıiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Aköva?.. Yok. ' 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. 
Sözlü 'soru önergesi ertelenmiştir. 

35. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, 
Kars'ın Çıldır tiîçesim bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımına 
dair Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım buraidalaır mı?.. 
Yok. Sayın Köy işleri Bakanı buradalar nıı?.. 
Yok. 

Sözdü soru önergesi eıibedermıiştir. 

36. -— İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe kak kazanan işçilere dair Çalışma Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BlRGİT (Devamla) — 
Geldiler, seğukkanlılıklia dinledik, gördük.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sataşma 
hudutları içerisinde cevabınızı verdiniz, bitiri
niz, sizden istirham ediyorum. 

BAŞBAKAN ADINA TURİZM VE TANIT
MA BAKANI ORHAN BÎRGİT (Devamla) — 
TRT'yi borazanımız yapmak istemiyoruz. TRT 
milletin Sesidir, milletin sesi olmaya devam ede
cektir, bunu söylemek istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru önergesi cevaplandırılmıştır efendim. 
(İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan «önceden yazdığı, veya yaz
dırılarak getirmiş olduğu» şekilde konuşmak ı 
suretiyle şahsıma sataşmada ve ûthamda bulun
muştu]', söz istiyorum. J 
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BAŞKAN — Sayın Ünsaü. buradalar mi l . 
Yok. Sayın (Balkan buradalar mı?.. Yok. 

'Sözlü soru önergesi -ertelenmişİLİr. 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'um 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından söz
lü soru önergesi (6/6.2). 

'BAŞKAN — Sayın ©ozkurlt tbıınaclailür mı?.. 
Burada. Sayın Bakan 'buradalar mı?.. Yek. 

S ödü soru ömengesi ertelenmiştir. 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ım, Zi
raat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzlu
ğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

BAŞKAN — Sayın Arslan buradalar mı?.. 
Yok. Sayın Balkan buradalar mı?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. "" 

vıı. — GÖRÜ: 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 214 arkadaşının T. C. Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve- referandumla 
kabul edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği teklifi .ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir geçici madde ek
lenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (S. Sayısı : 19) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
ruz efendim. Komisyon'lütfen yerini alsın efen
dim.. Komisyon bulunmadığı cihetle teklifin gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) 

BAŞKAN — Bu husustaki müzakereye geçi
yoruz. Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar 
lütfen... Komisyon ve Hükümet bulunmadığın
dan bu müzakere de ertelenmiş bulunmaktadır. 

Sayın •Göktepe, maddî imkânsızlıklar dolayı-
sıyle, sayın Bakanın konuşmalarıyle ilgili zabtı 
getirtmek ^ilimlin olamadı Hangi konuda söz 
istet iijtin!/, Fiı/Vn tekrar eder misiniz? 

19 . 3 . 1974 0 : 1 

I 39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurfun, 
Kars'a hava alanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt buradalar mı?. 
Burada. Sayın Bakan buradalar mı?. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

I 40. — Antalya Milletvekili îhsan Ata-öv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar mı?. Bu
rada, Sayın Bakan buradalar mı?. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizde sözlü so
ru önergeleriyle ilgili görüşmeler bitmiş bulun
maktadır. Kanun tayan ve tekliflerine geçiyo-

I yorıız. efendim. 

ÜLEN İŞLER 

i İRKA HİM OöKTEPE (İçel) — Efendim 
sayın Bakan, «Önceden yazılarak İbrahim Gök
tepe'nin kendisine verildiği anlaşılan bir metin» 
şeklinde bir tâbir kullandılar. Bir parlamentere, 
başkasının yazıp eline verdiği bir, yazıyı okudu
ğunu söylemek o parlamentere hakarettir. Bu 
bir sataşmadır, bu itibarla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, takdir buyurur
sunuz ki bir parlamenterin her konuda müceh
hez olması mümkün değildir. Sayın Bakan. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

Sayın Menteşe, ifade edeceğim fikri bilme
den (konuşmayı ve itiraz 'etmeyi adet haline ge
tirdiniz. Ben Göktepe'nin kendileriyle konuşu
yorum. Sayın Göktepe hakkında... 

NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Zatııaliniz bu 
Meclisi usulsüz olarak idare 'etmeyi de bir adet 
haline getirdiniz. 

BAŞKAN — Hangi konuda usulsüz olarak 
idare 'ediyoruz Sayın Menteşe? 

NAHÎT' MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Başkanlığınıza saygım var, önümü de ilik
leyerek öyle konuşuyorum. Yalnız bunadıa söz
lü sorular konuşuluıtoen İçtüzüğümüzün tayin 
ettiği imüdde'tıi aşmıştır Sayın Bakan. Mevzu 
dışına çıkmasını başlangıçtan itibaren müsama-
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ha ile karşıladınız. Bu usulsüz davranışlarınız 
neticesinde bu münakaşalar husule gelmekte
dir. 

BAŞKAN — 'Sayın Menteşe, şu konuştuğu
muz ımevzu ile hiç ilgili değil konuştuğunuz. 
Kaldı ki, bu iddianızı cevaplandırayım; bazı ha
tip arkadaşlarımız bir ölçüde müddeti (aşmakta
dırlar. Fakat kendilerine biz, Başkanlıik olarak 
ihtar ediyor ve bu ihbara uymalarını istirhamı 
«diyoruz. Cümleyi bitirmeden, konuyu hemen 
bitirmeden söz kesmemizin mümkün olmadığını 
takdir edersiniz. Bugüne kadarki uygulamalar 
da bu yöndedir, takdir edersiniz herhalde Sa
yın Menteşe; teşekkür 'ederim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Sayın Göktepe'ye yazdırılıp verildiği... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen otııru^ 
nuz 'efendim, zabıt geldi, tetkik edeceğim, Yü
ce Meclis sadece bunu bekliyor. Lütfediniz söz 
aldıktan sonra konuşunuz. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, Sayın Göktepe arkadaşımız kendisi
ni savunamıyor mu ki, arkadaşımız onun yerine 
konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Erverdi. 
* Sayın Gökbepe, söz almanız konusundaki 

zabtı getirttim, onu tetkik ediyorum, ona göre 
gerekirse söz vereceğim... 

Sayın Göktepe, Sayın Bakan; «Sayın arka
daşlarım, hamdolsun yanılmamışım. Sayın Gök-
tepıe, Bakanlardan sorularına ne ölçüde bir ce
vap alacağını düşünmek dahi istemeden yazdı
ğı veya kendisine yazılı olarak teline verilen ya
zıları buracLan, kürsüden okumaktadır.» şeklin
de bir beyanda bulunmuştur. 

'«Yazdırılarak kendisine venilen» .cümlesini 
cevaplandırmaya değer buluyorum. Sadece bu 
konuya münhasır olarak buyurun efendim. 

ABDULLAH BAZENCÎR (Bingöl) — Bra
vo Sayın Başkan! Çünki, Sayın Bakan şahsiyat 
yapmıştı, hakkı yoktu buna. 

BAŞKAN — Saym Bazencir, lütfedin siz de 
sakin olun efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sayın Baş
kan, değerli ımilletvekilleri; 

Biz inandığımız fikirleri söyleriz. Gerçi ba-
şmdakini çağırır sayın milletvekilleri. Acaba 
Saym Bakan öyle mi yapıyorlar? Gerçi başm-
dakhıi çağırır... Adaba kenidisi eline verilen nıet-
ni mi okuyorlar her zaman? Bu bir alışkanlık 
mıdır kendilerinde? (C. H. P. sıralarından «An
layamadık» sesleri). Gerçi başındakini çağırır 
diyorum beyefendi. 

Biz, Sayın Turizm ve Taratma Bakanının 
TRT Genel Müdürünü Devlet proteikolünü çiğ
nemek suretiyle 'istasyonda karşıladığını söyle
medik. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, lütfen yeni bir 
sataşmaya meydan vermeyin efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE (Devamla) — Biz, 
Saym Turizm ve Tanıtma Bakanının Dİr Umum 
Müdürle makamında sarmaş dolaş olup onu 
eliyle yerine oturttuğunu söylemedik. Bir Umum 
Müdürle bu kadar sarmaş dolaş olan bir Baka
nın, o Umum Müdürü canı gönülden müdafaa 
etmesini de tabiî karşılıyoruz, edecektir... 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Halbuki siz or
tak olmayı bilirsiniz. 

BAŞKAN — Saym Anaslı, lütfen... 
İBRAHİM GÖKTEPE (Devamla) — Sayın 

Bakanın hukukî zorlamaya 'dayanan, hukukî 
zorlamayı ifade eden bir tasarrufu burada mü
dafaa etmekle ne kadar güçlük çektiğini ve ne 
kadar ezildiğini bizzat müşahede etmiş bulunu
yoruz. Kendileri de bunu gönülden müdafaa et
me imkânını bulamadılar; kanunsuz tasarrufla
rın, hukuka dayanmayan tasarrufların, kanunu 
ve hakkı suiistimal eden tasarrufların müdafa
ası zordur. Saym Bakanın bu zorluğunu anlı
yoruz. 

Saygılar aımarım. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Göktepe. 
Değerli arkadaşlarım, gündemde bulunan söz

lü soruları ve biraz evvel ifade ettiğim Anayasa 
değişikliği ve Askerlik Kanununda yapılacak 
olan değişildik konularını görüşmek üzere, 
20 Mart 1974 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanış saati : 18.30 

:^—<•-
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VI. — .BORULAR VE ÖEVAPLAE (Devam) 

Ii) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yapılan zamlara dair Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra'nın yazilı cevabı (7/65) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soramun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmamı rica ederim. 
Saygılarımla. 27 . 2 . 1974 

İstanbul Mıilletvekili 
lieşit Ülker 

SORU : 
Dünya Petrol fiyatlarının artması üzerine 

petrol ürünleri fiyatlarının ayarlanması ihtiya
cı 1973'den itibaren doğmuştu. Hele İran ile 
petrol üreten Arap ülkelerinin ham petrol fiyat
larında 26 Aralık 1973 de yaptıkları % 100'ü 
aşan zamdan sonra bu kaçınılmaz hale gelmişti. 
Öte yandan şeker, demir, çimento ve bazı Sü-
merbank mamullerine zam zorunluğu da ortaya 
çıkmış, hatta kamuoyu Hükümetin beyanları 
karşıyında zamlar ha yapılıyor, ha yapıldı duru
muna gelmişti. 

Önceleri genel-ve yerci seçimler hesapları 
sonraları geçmiş iktidarın, Hükümetin Cumhu
riyet Halk Partıisi veya C.H.P.'nin de katıldığı 
koalisyonlara verilmesi halinde zamları bu koa
lisyonlara yükleme ve onları yıpratma ve çık
maza yolana için bu zamları yapmadığı, kamu 
oyunca bilinmektedir. 

Her madde için zam zorunluğu hangi tarihte 
doğmuştur? Ye Devlet görevinin yerine getiril
memesi sonucunda geçmiş Hükümet iş başından 
ayrılıncaya kadar hazinenin, daha doğrusu bu 
zararları ödeyen halkın zarar ve ziyanı ne ka
dardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bayı : 1(12/053. 10/184-10828 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Kesit Ülker'in yazılı soru önergesi 
hk. 16 . 3 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ANKARA 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 1 . 3 . 1973 gün 
ve 7/û.j • 475/4945 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Beşit Ülker ta
rafımdan (Batşbakaiülık Makamına yöneltilen ve 
Bnsb^kanhğm 6 . 3 . 1974 gün, 77-9/1517 sayı-
lı yazılarıyle Bakanlığımızca cevaplandırılması 
istenen: «Petrol ürünlerinin fiyatlarında ya-
pLİan düzenlemeler» ile ilgili yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Oahİıt Kayra 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Retşit Ülker'in 
«Petrol ürünlerimin fiyatlarında yapulan düzen
lemeler» ile ilgili yapılı sora önergesi cevabıdır. 

SORU : 

Dünya petrol 'fia'tlarınm artması üzerine pet
rol ürünleri fiatlarmın ayarlanması ihtiyacı 

1973'den itibaren doğmuştu. Hele Iran iile pötrol 
iüreten Arap Ülkölerinin ham petrol fiatlarunda 
26 Aralık 1973'de yaptıkları % 100'ü aşan zam
dan sonra bu kaçınılmaz hale ıgelmiştir. Ofce 
yandan şeker, demir, çimento ve bazı Sümer-
bank maımullerine iziam zorunluğu ela ortaya çık
mış, hatta ıkamuoyu Hükümetin beyanları karşı
sında zamlar ha yapılıyor, ha yapıldı durumuna 
gelmişti. 

önceleri genel ve yerel seçimler hesıaplar, 
sonraları geçmiş iktidarın, hükümetin Cumhu
riyet Halk Partisi veya C. H. P.'nin de katıldı
ğı koalisyonlara verilmesi halinde, zamları bu 
koalisyonlara yükleme ve onları yıpratma 've 
çıkmaza sokma için bu zamları yapmadığı, kamu
oyunca bilinmektedir. 

Her madde için zam zorunluğu hangi tarih
te doğmuştur? Ve Devlet ıgiöreivininı yerine ge
tirilmemesi sonucunda geçmiş hükümet iiş başına 
dan ayrılıncaya kadar hazinenin, daha doğrusu 
bu zararları ödeyen İnakların zarar ve ziyanı ne 
kadardı i*. ? 

CEVAP : 

21 . 7 . 1971 tarihinde yapıılan fiat değişik-
iliğinj takiben akaryaîkıt müessese ve şirketlerini 
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ce Akaryakıt Fiat İstikrar Fonu Hesabı için ta
hakkuk eıttirilen müspet ve menfi fon farkları, 
ilişik cetvellerde gösterilmiştir. 

Mezkûr cetvellerin ineelenmeranden de an
laşılacağı üzere, Fona tabi olan normal benzin, 
süper benzin, gazyağı ve motorin için hesapla
nan Fon farkları 1 . 6 . 1973 tarihine kadar 
müspet cereyan etmekte., bu tarihten itibaren 
farklar menfi hale geddiğinden, tevzi ışirke'tleri-
ne yapılan ödemeder ton başına 700 T. L. civarı
na yükselmektedir. 

19 . 3 . 1974 O : 1 

Diğer (taraftan, mahsûl fiyatlarının yüksel
melinde başlıca amil olan ham petrol fiyat de
ğişiklikleri de aşağıda gösterilmiştir. 

$/V.aril 
Basra Körfezi D. Akdeniz 

(Rastanura) (Sidon) 

••1 

1 
1 . 
1 
6 . 
.1 

7 
1 
14 
8 

10 
1 

1971 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

2.285 
2.59 
2.742 
3.06 
5.119 

1.1.651 

3.181 
3.451 
3.677 
4.184 
7.149 

13.647 

21 . 7 . 1971 tarihinden itibaren ATAŞ Rafinerisi için tespit edilen indirimli parüte fiyatları ve 
tahaikkuk 'eden Fon farkları 

SÜPER BENZİN 

21 
1 
1 
1 
1 
1 

23 
l 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
İ 
1 
1 . 
1 
1 . 
1 . 

Değişiklik 

7 
8 
19 

. 10 
11 
12 
12 

1 
.1 
2 
<> <> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
o 
<> 
4 
5 

, 

— 
— • 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—* 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

31 . 
31 
30 . 
31 . 
30 . 
22 . 
31 . 
19 . 
31 . 
29 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
31 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 
° 1 
o I . 31 . 
28 . 
31 . 
30 . 
31 . 

Tarihi 

7 
•8 
9 

10 
11 
12 
12 

1 
1 

(2 
8 
4 
5 
i6 
<7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 
İ3 
4 
5 

. 1971 

. 1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

. 1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

Bakanlıkça tes
pit edilen itibari 
fiyat TL./TON 

584.99 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
:»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

584.99 
» 

İndirimli 
parite fiyatı 
TL./TON 

532.80 
'529.62 
526.31 
523.67 
523.18 
521.36 
492.20 
494.67 
511.74 
510.79 
511.85 
508.18 
502.26 
497.99 
496.58 
498.18 
497.99 
497.05 
498.35 
501.20 
524.40 
528.19 
527.42 
569.51 
575.30 

Fon farkı olarak 
Şirketlerden alı
nan TL./TON 

52.19 
Ö5.3T 
'58.68 
61.32 
61.81 
63.63 
92.79 
90.32 
73.25 
74.20 
73.14 
76.81 
82.73 
87.00 
88.41 
86.81 
87.00 
87.94 
86.64 

* 83.79 
60.59 
'56.80 
57.57 
15.48 
9.69 

Fon farkı olarak 
Şirketlere öde
nen TL./TON 

— 
— 
'— 
—• 
-— 
— 
— 
— 
• — 

— • 

— • 

— 
— 
— 
- — • 

— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 

— • 
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11 
1 
1 

9 
1 
1 
1 

25 
î. 

14 
1 

10 
1 

21 
1 
1 
1 
1 
1 

23 
1 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

M. 

Değişiklik Taraki 

16 — 30 . 
7 — 2 
7 — 8 . 
7 — 31 
8 — 311 
9 — 30 . 

10 — 24 . 
10 — 31 . 
11 — 13 . 
11 — 30 
1 2 — 9 
12 — 31 . 

1 — 25 

7 — 31 
8 — 31 . 
9 — 30 . 

10 — 31 . 
11 — 30 
12 — 22 . 
12 — 31 

1 — 19 
] — 31 
2 — 29 
3 — 31 
4 — 30 
5 — 31 
6 — 3 0 
7 — 31 
8 — 31 
9 — 30 

10 — 31 
.11 — 30 
12 — 31 

1 — 31 
2 — 28 
3 — 31 
4 — 30 
5 — 31 
6 — 31 
7 — 8 

6 . 1973 
7 .1973 
7 . 1973 
7 . 1973 
8 . 1973 
9 . 1973 

10 . 1973 
10 ., 1973 
11 . 1973 
11 , 1973 
12 . 1973 
12 , 1973 
2 . 1974 

7 . 1971 
8 . 1971 
9 . 1971 

10 . 1971 
11 , 1971 
12 . 1971 
12 . 1972 

1 . 1972 
1 . 1972 
2 . 1972 
3 . 1972 
4 . 1972 
5 , 1972 
6 . 1972 
7 . 1972 
6 . 1972 

. 9 . 1972 
•10 . 1972 
11 . 1972 
12 . 1972 

1 . 1973 
Ö . 1973 
3 . 1973 
4 . 1973 
5 . 1973 
16 . 1973 
17 . 1973 
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Balkanlıkça tes
pit edilen itibari 
fiyat TL./TON 

:» 
,» 
» 
» 
» 
» 
»' 
:» 
» 
» 
;» 
» 
;» 
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İndirimli 
parite fiyata 
TL./TON 

638.90 
622.47 
618.21 
660.17 
«92.82 
708.90 

. 718.48 
. 802.06 

i8.19.56 
852.89 
865.44 

.886.35 
1.296.95 

NORMAL BENZİN 

506.13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;> 
;» 
;» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
»' 
» 
I» 

.» 
» 
:» 
,» 
» 
:» 

465.85 
462.64 
459.32 
455.43 
454.94 
453.13 
427.78 
427.66 
440.08 
439.39 
440.57 
440.22 
434.41 
430.16 
428.26 
430.03 
429.68 
426.96 
428.25 
431.10 
453.01 
456.80 
456.16 
503.06 
508.85 
578.49 
573.52 

276 — 

Fon flankı olarak 
Şirketlerden alı
nan TL./TON 

— 
— 
— 
— 

• — • 

— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 

40J28 
43,49 
46.81 
50.70 
51.19 
53.00 
78.35 
78.47 
65.45 
66.74 
65.56 
65.91 
71.72 
75.97 
77.87 
76.10 
76.45 
79.17 
77.88 
75.03 
53.12 
49.33 
49.97 

3.07 
— 
— 

Fon farkı olarak 
Şirketleırte öde
nen TL./TON 

53.91 
37.48 
33.22 
75.18 

107.83 
123.91 
133.49 
2.17.07 
234.57 
267.90 
280.45 
301.36 
711.96 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
2.72 

62.36 
67.39 
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9 
1 
8 
1 
1 

17 
25 
1 

14 
21 

1 
10 
12 
1 

Değişiklik 

7 
8 — 
8 — 
9 — 

10 — 
10 — 
10 — 
11 — 
11 — 
11 — 
12 — 
12 — 
12 — 
1 — 

31 
7 

31 
30 
16 
24 
31ı 
13 

•20 
30 
9 

11 
31 
25 

Tarihi 

7 
. 8 

« 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
2 

. 1973 
. 1973 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

Bakanlıkça tes
pit edilen itibari 
fiyat TL./TON 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
.» 
» 
» 

îndir.inıli 
parite fiyatı 
TL./TON 

595.04 
616.44 
620.69 
637.49 
647.65 
653.45 
668.93 
756.18 
781.02 
790.36 
802.89 
819.79 
824.17 

1.243.87 

Fon farkı olarak 
Şirketlerden alı
nan TL./TON 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— • 

— 
— • 

• — 

—• 
— 
—• 
_ 

Fon farkı olarak 
Şirketlere öde
nen TL./TON 

88.91 
110.31 
114.56 
131.36 
141.52 
147.32 
162.80 
250.Ü5 
274.89 
284.23 
296.76 
313.66 
318.04 
737.74 

21 
1 
1 
1 
1 
1 

23 
1 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 . 
1 . 
1 . 

7 —. 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
12 — 
13 — 
1 — 
1 —. 
2 
3. — 
4 — 
3 — 
6 — 

'7 — 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
12 — 
1 — 
2 
3 — 
4 — 
5 — 
6 — 

31 
31 
30 
31 , 
30 
22 
31 
19 
31 
29 
31 
30 
M 
30 
31 
31 . 
30 
31 . 
30 . 
31 . 
31 . 
28 . 
31 . 
30 . 
31 . 
30 . 

7 
« 
9 

10 
11 
12 
12 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 

4 
5 
6 

1971 
. 1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
197;? 

568.55 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

GAZYAĞI 

5.14.07 
510.92 
507.72 
504.79 
504.37 
502:55 
474.44 
473.97 
485.64 
485.05 
486.10 
483.99 
478.09 
473.85 
474.33 
476.09 
475.74 
475.14 
476.4-!: 
479.27 
497.79 
501.55 
500.82 
538.72 
544.48 
571.79 

54.48 
57.63 
60.83 
63.76 
64.18 
66.00 
94.11 
97.58 
82.9 L 
83.50 
82.45 
84.56 
90.46 
94.70 
94.22 
92.46 
92.81 
93.41 
92.11 
89.28 
70.76 
67.00 
67.73 
29.83 
24.07 

3.24 
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1 
9 
1 
8 
1 
I 

17 
25 

1 
1 
3 

10 
12 

1 

Değiş 

7 — 
7 — 
8 — 
8 — 
9 — 

10 — 
10 — 
10 — 
11 — 
12 — 
12 — 
12 — 
12 — 

1 — 

klik 

8 . 
31 
7 . 

31 . 
30 . 
16 . 
24 . 
31 . 
13 . 

•'2 

9 . 
11 . 
31 . 
18 . 

Tan 

7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 

2 

M. 

hi 

. 1973 

. 1973 

. 1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

. 1974 

MsfiM 

Baikaı 

B 

ılıkça 

54 

tes-
pit .edilen itibari 
fiyat TL./TON 

» 
;» 
;» 
.» 
;» 
» 
;» 
;» 
:» 
.» 
» 
;» 
» 
» 

19 . 3 . 1974 

indirimli 
parlte fiyatı 
TL./TON 

572.02 
579.78 
608.51 
612.39 
629.10 
640.76 
641.58 
687.36 
818.01 
849.91 
857.50 
881.46 
888.63 

1.297.17 

t 0 : 1 

Fon farkı olarak 
Şirketlerden alı
nan TL./TON 

— 
— • 

— 
— 
—, 
— 
— 
— 
— 
— 
.—, 
— 
— 
— 

Fon farkı olanak 
Şirketlere öde
nen TL./TON 

3.47 
11.23 
39.96 
43.84 
60.55 
72.21 
73.03 

118.81 
249.46 
281.36 
289.01 
312.91 
320.08 
728.62 

21 
1 
1 
1 
1 
1 

23 
1 

20 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 — 
'8 — 
9 — 

10 — 
11 — 
12 — 

2 
1 — 
1 — 

«2 — 
3 — 
4 — 
5 — 

<3 

r? 1 ' 

8 — 
9 —< 

10 — 
İl1 — 
12 — 

1 — 
2 — 
o 

4 — 
5 — • 

31 
31 
30 
31 
30 
22 
31 
19 
31 
29 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 . 
31 
31 
28 
31 
30 . 
31 

7 
Ö 
9 

10 
11 
12 
12 
I" 
1 
2 
<> 
;ı, 

5 
0 
7 
<8 
9 

10 
11 
12 

1 
'O 

o o 
4 
5 

1971 
. 1971 
. 1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

5.64 
:» 
» 
,» 
» 
;» 
» 
.» 
» 
;» 
» 
» 
;» 
,» 
» 
» 
> 
» 
;» . 

• » . 

:» 
» 
» 
» 
» 

MOTORİN 

406.10 
402.96 
399.78 
397.95 
397.'50 
39'5.73 
373.59 
407.80 
386.31. 
385.84 
386.90 
383.37 
377.59 
373.35 
372.88 
374.65 
374.30 
373.35 
374.65 
377.49 
398.21 
401.98 
401.40 
439.16 
444.92 

39.54 
42.68 
45.88 
47.69 
48.14 
49.91 
72.05 
37.84 
59.33 
59.80 

. 58.74 
62.27 
68.05 
72.29 
72.76 
70.99 
71.34 
72.29 
70.99 
68.15 
47.43 
43.66 
44.24 
6.48 
0.72 
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Bakanlıkça tes
pit iedilen itibari 

Değişiklik Tarihi fiyat; TL./TON 

1 
1 
9 
1 
.1 
1 

25 
1 

14 
21 

1 
10 
12 

1 

6 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
—> 
— 
— 
— 

30 
8 

31 
31 
30 
24 
31 
13 
20 
30 
9 

11 
31 
18 

6 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
2 . 

1973 
1973 
1973 

. 1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 

2. — İçel Milletvekili Naznn Baş'm, Kütah
ya'nın Simav ilçesine bağlı Savcılar köyündeki 
işkence iddialarına dair sorusu ve İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/68) 

Mille)t Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara
fından yaızılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini sayanlarımla rica ederim. 

28 . 2 . 1974 
Dr. Nazım Baş 

İçel Milletvekilli 

iŞubat ayı ballarında Kütahya ili Simav'a 
bağlı Savcılar köyü muhtar seçimlerinde se
çimi kaybeden eski muhtar Mehmet örtmen se
çimi kazanan muhtar tarafından 40 kişilik bir 
isim listesini Jandarmaya vererek köye baskın 
yaptırmıştır. 

Jandarmala,r tarafından köye baskın yapıl
dığında, Yaşar Taşkın, Ali Taşkın, Kadir Taş
kın üzerinde silâh çıkmadığı halde, Mustafa Ça
vuş diye çağrılan uzman çavuş nezaretinde ka • 
rakola getirilerek sopa ve copda döğülen şahıs
lara çekmecenin ögzünden çıkarılan bıçak ve 
tabancayla «bana aittir» demesi için zorlanmış
tır. 

19 . 3 . 1974 O : 1 

İndirimli 
parite fiyatı 
TL./TON 

463.63 
463.86 
475.03 
505.16 
521.15 
531.97 
583.61 
698.20 
713.38 

. 720.43 
732.90 
752.43 
762.67 

1.179.47 

Fon fıarkı olarak 
Şirketlerden alı
nan TL./TON 

— 
— 
— 
— 
— 

— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Fon farkı olarak 
Şirketlere öde
nen TL./TON 

17.99 
18.22 . 
29.39 
59.62 
75.51 
86.33 

137.97 
252.56 
267.74 
274.79 
287.26 
306.79 
317.03 
733.83 

Uzman çavuşlarca «— bunlar benim diye
ceksin', yoksa buradan sağ çıkamazsın—» diye 
yapılan tehditlerden sonra suçu kabul etmeyen 
3 kişiye bütün uzman çavuşlar sıra ile sopa at
mışlardır. 

Bu defa hınçlarını alamayan uzman çavuşlar 
bir eli .çolak olan Ali Taşkın tenasül uzuvların
da sigara söndürerek insanlık dışı bir işkence 
yolunu deniyorlar. (Hükümet tabibi ratporuyla 
sabit) 

öleceği korkusuyla karakolda bırakılan Ali 
Taşkın Kütahya Devlet Hastanenine kaldırılmış 
ve tedavisine başlanılmıştır. Hatta madurun du
rumu film çekilerek de hastanede tespit edilmiş 
builunmaktadır. 

İçişleri Bakanına Soru önergesi: 
Sorular : 
1. Kütahyada münteşir Dumlupınar Gazete

sinde yer alan olaydan sonra işkence yapan ve 
yaptıran uzman çavuş hâlâ aynı yerde ıgörevde-
midir? 

i2. Oörevli uzmaırçaıvuş Simav'ın Savcılar 
Köyü eski muhtarıyle olan arkadaşlığa dayanı
ma teşvikiyle bu olayı yarattığı anlaşılmakta
dır. Eşine ender raslanan bu işkenceyi vatanda
şa yapanların hakkında ne gibi işlem yapılnıış-
'tır. 

279 — 



M. MeoM B : 54 19 . 3 . 1974 O : 1 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İsth : 7503-4-74/Em. ve Asyş. Ş. .1. Ks. 
14 . 3 . 1974 

Konu : İçel Milletvekili. Dr. Nazım 
"Baş'in yazılı soru önergesinin cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
İlgi : Millet Meclisi Genel (Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 5 Mart 1974 ,gün ve 
7/68-489/4989 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Nazını Baş tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığınla sunulan ve Ba
kanlığımızla yöneltilen yazılı soru önergesinde 
ileri sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşa
ğıda belirtilmiştir. 

.1. 1 Şubat J974 günü postaneden alınan, bir 
ihbar mektubunda Savcılar Köyünden Tabir 
Kayman da silâh Ibulunduğu ihbarı üızerîn'e ya!-
pılan aramada adı geçenin evinde bir tabancıa 
bulunmuş, aynı köyden Ali Taşkı^ Yaşar Taş
kın, Kadir Taşkın kardeşlerden .temin etltiği öğ
renilmiştir. Yapılan tahkikatta, bu IÜÇ şahsın si
lâh ve mermi kaçakçılığı yaptıkları tespit edil
miştir. 

2. Bunun üzerine Mahkemeden arama karan 
alınarak Ali Taşkın ve Yaşar Tıaşlkm'm müşte
reken oturdukları evide 50 adet Geço marka fi
şek. boş fişek- kutuları, bir adet 7.65 çapında 
boş tabanca" vşarjörü elde edilmiştir. Toplu ka
çakçılık sulçundan haklarında kanun'i işlem ya
pılmak üzere karakola celp edilmişlerdir. 

3. Olayın tahkikine Simav Merkez Jandar
ma Karakol Komutanı J. Bçvş. Celâl Karaas-
lan Birlik Komutanı tarafından görevlendiril
miştir. Tahir Kayman da bulunan tabancanın 
Ali Taşkın tarafından satıldığını sanık Yıaşar 
Taşkın itiraf ötmiştir. Ayrıca Kadir Taşkın'ın 
üzerinde yapılan aramada çıkan bir pusulada 12 
adet tabanca ile 1300 liralık fişek satıldığı kay
dı bulunmuştur. 

4. Ali Taşkın Emniyet odasında bir gece kal
mıştır. Kadir Taşkın ve Yaşar Taşkın toplu ka
çakçılıktan tutuklanmışlardır. Sanık Ali Taş
kın, kendisine ait tabancayı kayın pederimin evi

ne götürdüğünü beyan etmesi üzerine mezkur 
tabancayı getirmek üzere kefaletle serbest bı
rakılmış ise de firar ederek tabancayı getirme
miştir. Hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi 
•çıkartılmış, takip sonucu 5 Şubat 1974 tarihinde 
yakailianaraık tutuklanmıştır. 

5. Savcılar Köyü seçimini kayıp eden eski 
muhtar Mehmet örtmen, seçimi kazanan yeni 
muhtar ve taraftarlarından (40) kişilik bir isim 
listesini jandarmaya vererek baskın yaptırdığı 
iddiası gerçek değildir. Her iki muhtar ve ta
raftarları siyasî yönden A. P. lidirler. 

6. Aîi Taşkın, Yaşar Taşkın ve Kadir Taş-
kıiıin Karakola celp edilerek Uzman J. Ovş. 
Mustafa Selvi tarafından copla döğülmek sure
liyle çekmecesinden çıkarttığı tabancıa ve bıça
ğın kendilerine ait olduğunu zorla söyletmek 
iddiası gerçek değildir. 

7. Sanık Ali Taşlkın'rn eziyet 'maksadı ile 
tenasül uzvuna sigara basılmamıştır Ali Taşkın, 
Emniyet odasında biır gece kalmış ve kefaletle 
bırakılmıştır. Aynı igece 'Simav Hükümet Ta-
'b'iıbine giderek rapoiT almak istemişse de ialıama-
ra ıştır. Bu sefer ISimav Baştabibine müracaat et
miş ve müşahade için hastahaneye yatırılmış
tır1. Buradan da rapor alamayacağını anlayınca 
gece habersiz olarak bastahaneden kaçarak, Kü
tahya'ya .gelmiş ve özel olarak müracaat ede
rek Hükümet tabibinden (15 günde iyi olur, iş 
ve gücüne mani yoktur) şeklinde rapor almış
tır. Kan tükürmesi nedeni ile Kütahya Devlet 
Hastahanesine baş vurmuş ve darptan mütevel
lit bir bulguya raslanmamıştır şeklinde rapor 
verilmiştir. 

8. <Sanı)k Ali Taşkın, karakolda ölecek kor
kusu ile serbest bırakılmamış, niedenıi 4 ticü 
maddede izaJh edilmiştir. Kendisi ile birlikte 
emniyet odasında bulunan iki kardeşi ve köy 
lazası Ahmet Yürekli, Ali Taşkınca dayak atıil-
madığmı ve işkenceye maruz kalmadığına dair 
Simav C. Savcılığına ifade vermişlerdir. 5 Şu
bat 1974 tarihinde tevkif edildikten sonra C. 
Savcılığınca muayeneye seıvk edilmiş, hastaha-
ne Baştabib ligine e verilen raporda; kaba etle
rinde ve ayağında elkimozlar tespit edilmiş, te
nasül uzvunda yanığa ait bir bulgu bulunma
mıştır. 
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9. Kütahya'da münteşir Dumlupın'ar Gaze
tesinde yayın yapılması üzerine Vali, Vali Mua
vini, îl J. A. Komutanı Simav'a giderek Adlî ve 
İdari tahkikat yapmışlardır. Olay sırasında Si
mav İlçe J. Bşk. K. lığı ışiöförü olan Uzman J. 
Çvş, Mustafa Selvi ihtilaflı olan, kurutulan ( M 
arazisinde de u/un zaman görev yaptığı göz 
önüne alınarak kendisine izin verilmiş ve mü
teakiben Kütahya İl Merkezine alınmıştır. 

10. Jandarma Karalkoil Komutanı Bçvş. Celâl 
Karaaslan, yardımcısı Asb. Ovş. Zeki özşen, Na-
şa Karakol Ivomutam Uzman Çvş. Ali Seyfi ve 
Uzman Çvş. Mustafa iSeülvi haklarında Hürriyeti 
tahdit ve müessir fiil suçlarından şikâyette bu
lunulmuştur. 

Hürriyeti tahdit suçundan Karakol Komuta
nı ve arkadaşları hakkında 27 .Şubat 1974 gün 
ve 1974/30 sayılı Kararla 'Takiipsijzldlk kararı 
verilmiştir. 

Müessir fiil sucundan ise; şikâyet ve rapor
lar arasında mübayenet olmakla beraber 27 Şu

bat 1974 gtün ve 1974/31 sayılı iddianame ile 
Asb. BçVş. Celâl Karaaslan, Asb. Çvş. Zelki öz-
şen, Uzman Çvş. Ali Seyfi ve Uzman Çvş. Mus
tafa Selvi haklarında asliye ceza hâkimliğince 
T. C. K. nunun 245 nci maddesi igereğince da
va açıldığını, durumun muhakeme sonunda açık
lığa kavuşacağını. 

11. Simav bölgesi, gerek kurutulan göl ara
zisi ve gerekse halkın tabancaya düşkünlüğü ne
deni ile asayiş yönünden önem taşır. 1973 yılın
da idarî aramalarda 52 tabanca ve 1500 mermi 
ele geçirilmiştir. 

12. Dumlupmar Gazetesindeki yayın ve sa
nıkların şikâyetinin esas maksadının, sanıklar 
hafkkııiida isnat olunan toplu kaçakçılık suçcu-
nıiın ortadan kaldırılması, yapılan idarî arama
ların yapılmıanııası amacını gütmdkltedir. Arz 
ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1974 Salı 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlardaki açılk üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğ-

lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
ğine dair Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/39) (*) 

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

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

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

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 

dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) •(•) 

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

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

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

9. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakıanmdan sözlü soru önergesi (6/27) 

10. — Muş Mületvekili Ahmet Haindi Çelebi' 
nıin, geçici alarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

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

12. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
İçel'in bazı ilçelerinin (televizyon yayın sahası 
içinde bırakılmasına dair Başbakandan sözlü so
ra önergesi (6/30) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 



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

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

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl ilme aynılan ümaın kadrolarına 
dair Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — İstanbul Milletvekili 1. Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Zeytinyağı Skandalma dair Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/36). 

19. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Karaların Memeleri adlı tiyatro oyununa dair 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/37). 

20. — İstanbul Mületvekili Cemil Yavaş'm, 
hâkim ve savcılara dair Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38). 

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

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

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

24. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ÖV kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

25. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
TRT Genel Müdürünün tayinine dair Başjbakan-
'dan sözlü soru önergesi (6/45). 

26. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü sa
yısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyalarına 
dair Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/46). 

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

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

29. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,. 
Elbistan Termik Santralına dair Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru. önergesi (6/51) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,. 
İşçi dövizlerine 'dair Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Devleltleştirilen özel yüksek okullara dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

32. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,. 
iSamsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Balkanından sözlü 
(Soru önergesi (6/54) 

33. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
iSivas iline bağlı Ibazı ilçe karayollarına dair 
[Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

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

35. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin dolkltor ihtiyacına 
ıdair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

36. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın. 
Kars'ın Çıldır ilçesine ibağlı Kutkale nahiyesini-
HanaJk ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

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

38. — İstanbul Mületveküi Engin Ünsal'ın,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma* 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

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

41. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 
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42. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 2114 arkadaşının T. ö. Anayasasının 68 nei 
maddesinin değiştirilmesine ve referandumla 
(kabul edilen geçici 11 nei maddesinin kaldırıl

masına dair Anayasa değişikliği teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 215 arka
daşının, T. C. Anayasasına bir 'geçici madde ek
lenmesi hakkımda teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/67, 2/114) (S. iSayısı : 19) (Dağıt
ma tarihi : 5 . 3 . 1974) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/47) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1974) 

*<.... 




