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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Başbakan Süleyman Demire! Başkanlığındaki Ba
kanlar Kumlu hakkında verilen Gensorunun, Genel
Kurulun 29 . 12 . 1977 tarihli 84 ncü Birleşiminde
yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik ve
güven işlemi önergelerinin (11/1) (4/5; 4/6) oylanma
sı sonucunda 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensiz
lik oyu ile Bakanlar Kurulunun düştüğü açıklandı.
Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulu
nun düşürülmesi nedeniyle kısa bir konuşma yaptı.

3 Ocak 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak
üzere Birleşime saat 16.04'te son verildi.
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H. — GELEN KÂĞITLAR
3 . 1 . 1978 Salı
Tasarılar
1. — Türk Silahlı Kuvvetleri harekât madalyası
kanunu tasarısı. (1/24) (Milli Savunma ve Plan ko
misyonlarına)
2. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine iliş
kin kanun tasarısı. (1/25) (Miîîi Savunma ve Plan
komisyonlarına)
3. — 17 Temmuz 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yük
sek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı. (1/26) (İçişleri ve Milli Savunma komis
yonlarına)
4. — Nakdi tazminat kanunu tasarısı. (1/27) (Mil
li Eğitim, Milli Savunma, İçişleri ve Plan komisyon
larına)
5. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın
bedeli verilmesi hakkında kanun tasansı. (1/28) (Milli
Savunma, İçişleri ve Plan komisyonlarına)

7. — Harp Akademileri kanun tasarısı. (1/30)
(Milli Savunma ve Plan komisyonlarına)
8. — Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin ceza kanun
tasansı. (1/31) (Milli Savunma ve Adalet komisyon
larına)
Teklif
1. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ile
6 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Kanununun
27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla değişik
geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi. (2/269) (Milli Eğitim ve Milli Savunma komis
yonlarına)
Yazdı Soru Önergeleri
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kara
Harp Okuluna öğrenci alımına ilişkin Milli Savunma
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/162)
2. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, Ünye Enn
düstri Meslek Lisesinden bir öğrenciye işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/163)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekiü Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), İrfan Binay (Çanakkale)
BAŞKAN — Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak sureliyle yoklama ya
pacağım. Genel Kurulda bulunan sayın üyelerin «bu
rada» demek suretiyle varlıklarını belirlemelerini ri
ca ediyorum.
Adana ilinden başlıyoruz efendim.
{Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, isimlerini oku
duğumuz sırada salonda bulunmayıp sonradan ge
len arkadaşlarımızın, Başkanlığa birer tezkere gön
dermelerini rica ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuz vardır.
Görüşmelere geçmeden evvel, 1978 yılının bu ilk
oturumunda, değerli arkadaşlarımın yasama çalışma
larının başanh geçmesini ve kendilerine de ayrıca
mutluluk dilediğimizi ifade etmek istiyorum. (Alkış
lar)
Aynca, başkan, başkanvekiü, sözcü ve kâtip se
çimini yapamayan komisyonların bugün seçimlerini
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yapmaları için toplantı yer ve saatlerini belirten da
vetiyeler sayın üyelere gönderilmiş bulunmaktadır.
Toplantı yer ve saatlerini gösteren liste ayrıca ilan
tahtasına asılmış bulunmaktadır. Komisyonlarımızın

3 . 1 ; 1978

çalışmaya başlayabilmeleri için sayın arkadaşlarımı
zın toplanarak; başkan, başfcanvekili ve sözcü seçimmini yapmalarını rica ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım gündeme geçiyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
A)
_/. —
Bakanlar
Bakanlar
başkanlığı

TEZKERELER

Bakanlar Kurulunun istifa ettiğine ve yeni
Kurulu teşkil olununcaya kadar
mevcut
Kurulunun göreve devamına dair Cumhur
tezkeresi (3/81)

BAŞKAN — Sunuşlarımız var, tek tek okutup
bilgilerinize sunacağız.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum:
31 AraMk 1977
Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Başbakanlığın 31 Aralık 1977 gün ve 11/05804
sayılı yazısı.
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi
bildirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir.

yazısıyla

Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar,
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devammın rica
edildiğini bilgilerinize arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuş
tur.
2. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili
için
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in görevlendiril
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/82)
BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum.
1 Ocak 1978
Miület Meclisi Başkanlığına
tlgi : 31 Aralık 1977 gün ve 4/1185 sayılı yazı
mız.
tlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku
rulunun yeniden teşkili için, Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Cumhuriyet
Haîk Partisi Genel Başkanı ve Zonguldak Milletve
kili Sayın Bülent Ecevit'i görevlendirdim.

O : 1

VE

SUNUŞLARI

ÖNERGELER

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan son
ra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini
bilgilerinize arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur.
3. — Mardin Milletvekili A. Kadir Timuraağaoğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/7)
BAŞKAN — Komisyonlardan istifa istemleri var,
okutuyorum:
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
üyeliğinden, bir başka komisyonda görev verilmesi
sebebiyle istifa ediyorum.
Hürmetlerimle. 3 . 1 . 1 9 7 8
Mardin
A. Kadir Timurağaoğlu
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur.
4. —• Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, Tarım-Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi (4/8)
BAŞKAN — Bir istifa dilekçesi daha var, onu
okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Tarım-Orman ve Köy işleri Komisyonundaki üye
lik görevimden, bir başka komisyonda bana görev
tevdi edildiğinden ötürü istifa ediyorum.
Saygılarımla.
Siirt
Abdülkadir Kaya
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muş tur.

V. — SEÇİMLER
/. — Komisyonlarda
çim.

açık bulunan üyeliklere se

BAŞKAN — Komisyonlardan çekilen iki saym
üyenin yerine, Milli Selâmet Partisi Grupunca Siirt
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Milletvekili sayın Abdülkadir Kaya, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna aday gösterilmiş
tir.
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul
etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu da, Tanm-Orman ve Köy İşleri Komisyonuna
aday gösterilmiştir.
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir.

3 . 1 . 1978

O :1

Değerli arkadaşlarım. Dilekçe Karma Komisyo
nundaki bir bağımsız üyelik için halen bağımsız üye
arkadaşlarımızdan, Başkanlığımıza intikal etmiş her
hangi bir istek yoktur. Dilekçe Karma Komisyonu
na üyelik için sayın bağımsız üyelerden aday var mı
efendim?.. Yok. Bilahara Başkanlığımıza yazılı ola
rak da müracaat edebilir, değerli bağımsız arkadaş
larımız.
İSMET ANGI (Eskişehir) — Bağımsız kakla mı
Saym Başkan? Hepsi bir yere bağlandı.
BAŞKAN — Bulunanlardan efendim.

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖN GÖRÜŞMELER

1. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 ar
kadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9)
BAŞKAN — Efendim şimdi, gündemimiz uya
rınca, Meclis Araştırması ve Genel Görüşmeler bötiimüne geçiyoruz.
Genel Kurulumuzun bildiği gibi, gündemimizin
Genel Görüşme ve Meclis Araştırmaları bölümünün
birinci sırasında yer alan, (10/9) esas numaralı, Trab
zon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkadaşının, Di
yanet tşleri örgütünün yönetimi konusunda Anaya
sanın 88 net, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması komisyo
nunun kurulmasına dair olan istemin, geçen birleşim
de görüşmeleri tamamlanmıştı.
Şimdi bu konuda oylamalar yapacağım.
Araştırma önergesini kabul eden saym üyeler
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamak üzere üç ay olmasını onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
2. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arka
daşının MEY AK konusunda Anayasanın 88 nci, Mil-

let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/10)
BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve
Meclis Araştırması bölümünün ikinci sırasında,
(10/10) esas numaralı, Ordu Milletvekili Sayın Temel
Ateş ve arkadaşlarının, MEYAK konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet MecKsi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması önergesi
vardır, önergeyi okutuyorum efendim:
Millet Meclisi Başkanlığına
Toplumumuzda, kamu görevlileri diye adlandırı
lan, kamu kurumlarında çalışanlar kesimi, çekilmez
ekonomik güçlükler altında yaşamaktadırlar. Her ge
çen gün, yaşamlarına yeni yükler, yeni ağırlıklar, ye
ni sorunlar eklemektedir. Sorunun acı yanıysa, yıllar
dır ülkemizi yönetenlerin bu kesimin acılı sesine ku
laklarını tıkamış görünmeleridir.
Çıkarılan yasalar kamu görevlilerinin seslerim kes
meyi amaçlamıştır çoğu kez.. İş beklenmiş onlardan
yalnız. Böylesine kenara itilmiş bir insandan istenilen
verimi beklemek boşuna bir çabadır. Bugün kamu gö
revlisi kırgındır, küsgündür, bezgindir, bitkindir.. Bu
nedenle de verimsizdir. Devlet hizmetlerinin gerektiği
biçimde yürütülebilmesi için kamu görevlilerinin eko
nomik ve sosyal sorunlarına ciddi bir biçimde eğil
mek zorunludur.
Anayasamız 48 nci maddesinde devlete, sosyal gü
venlik örgütleri kurma ya da kurdurma görevini yük
lemiştir. Ne yazık ki bugüne kadar dar ve sabit gelir
li kamu görevlilerini kapsayan böyle kurumlar kuru
lamamıştır. Bu konudaki başarısız girişim, Memur
Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) dır. Meyak, 657
sayılı Yasanın 1327 sayılı yasayla değiştirilen 190 nci

— 125 —

M. Meclisi

B : 86

maddesi uyarınca öngörülmüş, 1 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren kamu görevlilerinin bir kesiminden % 5
kesintilerin yapılmasına
başlanılmıştır. Daha sonra
yürürlüğe giren 2 r e 12 sayılı Kanun gücündeki ka
rarnamelere dayanılarak ve 1897 sayılı yasanın deği
şik ek geçici 20 nci maddesi gereğince kesintilerin
yapılması sürdürülmüştür.
Dar ve sabit gelirli kamu görevlilerinden yapılan
bu kesinti, kamu görevlilerine yapılan haksızlıkların
yeni bir örneğidir. Çünkü, bugün bile Memur Yar
dımlaşma Kurumu yasal olarak kurulmuş değildir.
Henüz kurulmamış olan ve kurulup kamu görevlisi
yararına işlevlere gireceğinden kuşku duyulan bir ku
rum için zorla para kesilmesi, böylece zaten geçim sı
kıntıları altında inleyen kamu görevlilerinin ekono
mik güçlerinin biraz daha azaltılması, çağımız devlet
anlayışına aykırıdır.
Şöyleki :
1. 657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanu
nunda yapılan değişiklikler ve ulanan ek geçici mad
delere göre en geç 31 . 11 . 1971 gününe kadar yasal
olarak kurulma işlemi tamamlanması gereken Meyak
henüz kurulmamıştır.
2. Kuruluş yasası henüz çıkarılmamış ve yasal
olarak kurulmamış bir kurum adına devletçe dar ve
sabit gelirli kamu görevlilerinden kesinti yapılmasının
yasal dayanağı var mıdır, varsa nedir?
3. Yasal olarak kurulmamış ve tüzelkişiliği doğ
mamış bir kurum adına toplanır görünen birikmiş pa
ranın yasal sahibi kimdir?
4. Kamu kesiminde çalışan sadece bir bölüm gö
revliden kesinti yapılmasının yasal dayanağı nedir?
Örneğin, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi,
Devlet Personel Dairesi gibi kurumlarda üst düzey
deki bir bölüm görevlfden kesinti yapılmamakta, alt
düzeydeki görevlilerden kesilmektedir.
5. Kendi kararlarıyla bir kısım belediyeler Me
yak için kesinti yapmamaktadırlar. Böyle, kesinti yap
mayan ya da yaptırmayan kişi ya da kurumlar hak
kında yapılacak yasal bir İşlem var mıdır? Varsa ne
dir?
6. Kamu görevlilerinden Meyak kesintisi olarak
bugüne kadar toplanan para toplamı ne kadardır?
7. Toplanan bu kesintiler, nerede ve kim adına
biriktirilmekte, kim ya da hangi kurum tarafından
kullanılmaktadır?
8. Dar gelirli ve sabit kamu görevlilerinin ekme
ğinden aşından kesilen bu para, başlangıcından beri
nerelerde ve ne amaçla kullanılmaktadır? Yıllara ve
kullanılma yerlerine göre dökümünün yapılması.
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9. Bugün kamu görevlilerinden zorla kesilen pa
ranın ne kadarı, nerelerde kredi ya da para olarak
bulunmaktadır?
10. Emekli olan ya da ölen kamu görevlilerine,
kesilen paranın tamamının faizsiz olarak ödenmesi
nin, ayrılma ya da nakil yoluyla başka kurumlara
geçenlerin birikmiş paralarının ödcnmemesinin yasal
dayanağı nedir?
11. En ağır ekonomik koşullar altında yaşayan
kamu görevlilerinden kesilen söz konusu para, neden
kamu görevlilerine yararlı alanlara değil de, genellik
le tüketim yaptırımlarına dönük özel sektör kesimine
kredi olarak verilmektedir.
12. Memur Yardımlaşma Kurumu (Meyak) nun
en geç 31 . 11 . 1971 tarihinde kurulması yasa gereği
olduğu halde, bugüne kadar kurutmamasından ve zoria kesinti yapılmasından kim sorumludur?
13. Bugün, ölen ya da emekliye aynlan kamu gö
revlilerine birikmiş paralan dahi verilememektedir.
Böylesine para darlığının nedeni nedir?
14. Kesinti bir vergi gibi kesilmektedir. Meyak
kesini; si denilen paranın da vergisi ayrıca kamu gö
revlisinden alınmaktadır. Kesinti, vergi matrahından
düşürülmediği için «Fiili ve Mükerrer Vergilendir
me» yapılmaktadır. Bununla ilgili önlemler alınabilir
mi? Ahnmıyacak mı?
15. Memur Yardımlaşma Kurumunun yasal ola
rak kurulması ve dar gelirli kamu görevlilerinin sö
mürülmesine az da olsa son verilmesi görevi hangi
kurum ya da hangi makamı ilgilendirmektedir?
16. Devletçe zorla el konulmuş bu paranın faiz
leriyle birlikte geri verilmesi düşünülebilir mi? Ya da
bir an önce yasallaştırılarak, faizleriyle birlikte ka
mu görevlilerinin içeride biriken paralarının üzenne
ek mi yapılacaktır?
17. — Birikin kesintilerin tüketim malları üreten
ezel sektör yerine, amacına uygun konut yapımına
dönük kamu görevlileri kooperatifleri yatırımlarına
kredi olarak verilmesi düşünülüyor mu?
18. Kamu görevlileri karşısında güvenilirliğini
yitirmiş bulunan bugünkü devlet yöneticilerince Ta
sarruf Bonolarının MaM Denge Vergisine dönüştürül
mesi g?bi, birikmiş paraların amacına uygun, kulla" nılmayıp vergiye dönüştürülmesi düşünülebilir mi?
Yukarıda kısaca 18 maddede sayılan sorulara şu
anda Türkiye'de sağlıklı yanıtı verecek yetkili kim
dir? Bugüne kadar konunun bu kadar askıda bırakıl
masının nedenleri nedir? Bunları tüm kamu görevlile
ri de ilgiyle beklemektedir.
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Bu sorunların yanıtını alabilmek ve ülkemizde ka
mu kesiminde çalışan insanlarımız üzerinde yürütülen
haksız ve çağdışı tutumlara bir örnek olması ve ger
çeklerin su yüzüne çıkarılması amacıyla, Anayasanın
88 ve İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince Meclis
Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.
2 . 11 . 1977
Ordu
Trabzon
Temel Ateş
Ertöz Vahit Suiçmez
Diyarbakır
Sivas
Mehmet İskân Azizoğîu
Azimet Köylüoğîu
Balıkesir
Uşak
Necati Cebe
İsmail Aydın
Adana
Malatya
Hasan Cerit
Lütfi Doğan
Trabzon
Adana
Ahmet Şener
Mehmet Can
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması yapılıp yapılmaması hususunda, Hükümete ve
siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, önerge sahibi
arkadaşımıza 10 dakika söz vereceğim.
Şu ana kadar siyasi parti gruplarımızdan ve Hü
kümetten konuşmak için istem gelmemiştir.
ALTAN ÖYMEN, (Ankara) — Efendim, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Mahmut Özdemir ko
nuşacak.
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Mahmut Özdemir.
Diğer siyasi parti gruplarımızdan konuşmak iste
yen varmı efendim?.. Şimdilik yok.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mah
mut Özdemir, buyurunuz.
CHP GRUPU ADINA MAHMUT ÖZDEMİR
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Grupum adına
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Okunan önergeden de anlaşılacağı gibi; Meyak ke
senekleri, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1327
sayılı Yasa ile değişik 190 ncı maddesiyle getirilmiş
tir. Yasadaki tabiriyîe başlık şöyledir: «Ek Sosyal
Sigorta ve Yardımlaşma.»
Madde 190 şunu ifade ediyor :
«Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut,
dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarının karşılamak
ta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına
yararlı olacak verimli sahalarda değerlendirmek üze
re bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç
1 yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla Devlet Me
murları Yardımlaşma Kurumu kurulur. Kurum bü
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tün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardım
laşma Kurumu hakkındaki 3 . 1 . 1951 gün ve 205
sayılı Kanuna tabi devlet memurları bu hükümden
müstesnadır. Bu kanunun 155 nci maddesinde tanım
lanan aylık tutarlarının % 5'i bu kurum için kesilir.
Halen bu kanunun kapsamına giren kurumlara alt
dinlenme kampları ilerde Memur Yardımlaşma Ku
rumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi
olunur.
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu
merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle
tespit olunur.»
Madde hükmü bu arkadaşlarım.
Demek oluyor ki, kısa adı Meyak olan Memur
Yardımlaşma Kurumu, tıpkı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu gibi düşünülen ve planlanan bir kamu kurulu
şu niteliğ'jıde düşünülmektedir.
Bu anlamı ile, tatbikatını gördüğümüz Oyak ne
yapmak istemiş ve yapmış ise Meyak'da bunu yapa
cak demektedir. İşte Meyak'ın asıl çıikmazı bununla
başlamaktadır arkadaşlarım.
Oyak gibi kamu kuruluşu sayılabilecek bir kuru
mu, Türkiye'nin ekonomik sahasına dahil edilmiş ol
masından doğan, bazı sermaye çevrelerinin sakıncalı
buldukları ve Meyak'ın da bir Oyak niteliği kazan
masından olan korku ve kuşkuları, devrin hükümet
lerini Meyak konusunda cesur, başarılı ve atılımlı ya
pamamıştır.
Oyak ne yapmıştır? Bilindiği kadan ile Oyak,
bir cins kamu kuruluşu niteliği ile Türkiye'de mes
ken kredisi vermiş, faizsiz krediler vermiş, kendi ku
ruluşuna dahil olan personeline az faizli krediler ver
miş, onların arsa spekülasyonundan, bu spekülasyona
tabi kat edinme, mülk edinme durumundan kurtula
bilmesi için elinden geldiğince yardımcı olabilmiş ve
en ciddfsi, otomotiv sanayiine memurun da dahil ol
ması gibi, kapitalizmin pek de beğenmediği bir mü
dahale şeklini almıştır.
İşte devlet memurlarına sürümü, kıyımı ve sadece
ezilmeyi reva görenler, onların kendi öz haklarından
kesilmiş ödenekleriyle Türkiye'de ekonomiye müda
haleleri, ya da ekonomiden belli bir payı adilce al
malarına gönülleri razı olmadığı için, Meyak tasarı
sı yatmış, bayağı duraklamış, engellenmiştir arkadaş
larım. Mesele bununla mı kalıyor?.. Hayır. Belki bu
düzen Oyak'a tanıdığı insafı Meyak için de tanıya
bilirdi; ama Meyak'ın asıl önemli fonksiyonu şimdi
söyleyeceğim bir yapı olduğu için, devrin hükümet
leri onu kurdurtmamışJardır arkadaşlarım. Nedir bu
yapı?..
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Bakınız, Merkez Bankasının Oyak'Ia ilgili son ra
kamları nedir? Çünkü bu Meyak kesenekleri, yasaya
göre doğrudan doğruya Merkez Bankasına yatırıla
caktır. 1977Jnin, şu günlerimizin birkaç gün öncesine
tekabül eden durumu itibarıyla Meyak kesenekleri
nin tutan şudur: 6 950 000 000 Türk lirası. Bu ra
kamın 950 milyon lirası devlet tahvillerine yatırılmış
olmaktan doğan faiz, geri kalan 6 milyar lirası ise,
doğrudan memurdan kesilen % 5 keseneklerdir ar
kadaşlarım. Bu 6 950 000 000 liranın 2 milyar lirası
devlet tahvillerine, 4 950 000 000 lirası da Devlet Ya
tırım Bankası tahvillerine yatırılmış durumdadır.
Bu durum şöyle izah edilebilir arkadaşlarım;
Devlet, bütçesini Devlete ait gelir kaynaklarıyla ta
mamlar. Eğer, DevM vergi yasalarını, ya da Dev2ete gelir kaynağı olan, gelir getiren yasaları tam işletemiyorsa, bu takdirde birtakım borçlanmalara gi
rer; bu borçların ilk kaynağı iç borçlanmalarıdır.
îşte bizim «Devlet tahvili» dediğimiz şey, Devletin
vatandaştan borçUanmasıdır arkadaşlarım. Bütçe açık
ları büyüdüğü, Devlet vergi yaslarını, yani kapitalist
düzenin kötü vergi yasalarını bile doğru dürüst, adil
ve hakça isletmediği için, bütçesi daima açıktır dost
larım. Bunun için de, iç borçlanmaya gidecek; iti
barını yitirmiş, dış borçlarını ödemekten aciz oldu
ğunu bildiği bir devletin iç borçlanmasında devlet
tahvili alacak kaç vatandaş bulabilirsiniz?
O halde, yol, zorunlu olarak bu devlet tahvillerini
satarak bütçe açığınızı kapatacaksınız. Eltinizde ça
resiz, imkânsız olduğu için tepesinde boza pişirdiği
miz sınıf hangisi? Memur sınıfı. Kesin % 5'leri,
borçlandırın... Kim ödeyecek bu parayı? Ne zaman
ödeyecek? Niçin bugüne kadar şu kadar parasını
kestiniz ve ödemediniz de, onun keseneklerinin öz
hakkı olan faizleri vermediniz de, onlara mesken
edinme kredisi olacak bu paraları vermediniz de,
hatta sürdüğünüz, kıydığınız insanlar, Devlete küs
künlüklerini görevlerinden ayrılarak ödedikleri hal
de; değil bu keseneğin faizlerini, aslım hile ödeme
diniz; ama siz vergi alamamaktan doğan aczinizi,
onların paralarım devlet tahvillerine yatırıp bütçe
nizi denkleştirmekte bulunuyorsunuz. Elbette, sürülüp
kıyıîmanm acısı içerisindeki bu memurların hesabını
soracak namuslu kurumlar,, kuruluşlar vardır; Yüce
Medis bu kurumun birincisi ve tek olanıdır arka
daşlarını.
Yalnız siz bütçe açığını kapatmadınız, Devlet
Yatırım Bankasına vermiş olduğunuz şu 4 950 000 000
lira nereye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlarım?
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Bu da, yurtsever okluğunu kabul etmemiz istenen,
teşvik politikasıyla teşvik edilmiş büyük iş adamla
rımızın projesine kredi olarak veriMyor dostlarım.
Bakınız: Çocuklarımızı niye Atatürk'çü, niye dev
rimci yapıyorsunuz da bu düzene düşmanlar yetiş
tiriyorsunuz, diyen sermaye ağalarına, bir de biz,
bu memurun parasıyla teşvik kredisi veriyoruz arka
daşlarım. Bu da İşin ikinci yanı ve MEYAK çıkma
zının ikinci dönüm noktasıdır. Devlet, bütçe aç;kîarını; kendi memurundan kestiği, onun çoluğunun ço
cuğunun rızkından kestiği MEYAK gelirleriyle karşı
larken, bir şeyi de gizMyor dostlarım. O da şu:
Türkiye'de işçi, memur, ayda GeHir Vergisi ola
rak 1 223 lira ödüyor. Büyük tüccar ayda 650 lira,
büyük çiftçi ayda 556 lira Ge3ir Vergisi ödüyor. Şu
korkunç tabloyu kamuoyundan gizleyebihnenin tek
yolu, bütçe açığını kapatıp; niçin vergi alıp açık ka
patmıyorsunuz diye yakınan namusa insanların gö
zünü boyamaktan ibarettir dostlarını.
Nasıl ki, Türkiye'de Kamu İktisadi TeşebbüsleriKİİn işveren sendikalarına üye yapılmak suretiyle
Devlet bütçesinden, işçinin alınteriylle oluşan Devlet
bütçesiden işveren sendikalarına lokavt fonu verili
yorsa, MEYAK kesenekleri de büyük sermayeye teş
vik kredisi olarak peşkeş çekilmiştir bugüne kadar.
Hükümetlerin, vatandaşın yaşama hakkına yap
mış oldukları bir gasp mevzuubahistir burada. Hü
kümetlerin, ölenlerin çocuklarından ke&iümiş parala
rın faizlerini ödememek gjbi bir gaspı, bir yağması
söz konusudur. EEbette Cumhuriyet Halk Partisine
düşen; bu hak sahibi insanların yasalarımız çerçe
vesindeki haklarının ortaya konuîması ve bir yağ
ma tabiosunun Türk kamuoyunun gözünden gizlen
mesini önîemek olacaktır.
Bu nedenle, Yüce Meclis tensip buyurursa bu ko
misyonun kurulmasını islüyoruz, gerçeklerin ortaya
çıkmasını istiyoruz. Böylece de, yilüardain beri hak
ları veriEmıemiş oBaın kamu görevSiîerinin Devlet eliy
le bir kez de parasal olarak nasıl sömürüldüklerin'n
ortaya çıkarılmasını istiyoruz.
Grupum adına hepinize saygılar sunuyorum aziz
üyeüer. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemtir.
Şu ana kadar Adalet Partisi Grupu adına Sayım
Ramazan Çalışkan'ın ve Milli Selamet Partisi Grupu
adına Sayın Lütfi Göktaş'ın istekleri gelmiştir. Bu
arkadaşlarımızın yetki belgeleri gelmiştir.
Söz sırası AP Grupu adıma Ramazan Çaîışkan'da .
Buyurun efendim.
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AP G R U P U ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN
(İçel) — Sayın Başkan, değerii arkadaşlarını; şahsım
ve grupum adına saygılarımı arz ediyorum.
10 değerli parlamenter arkadaşımızın, MEYAK
konusunda Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi hakkında Adalet Partisi Grupunun düşünce ve
temayüllerini arz ediyorum.
Sayın mffietvekiEerJ; MEYAK kanun tasarısının
zurnan içindeki seyri şöykiir; MEYAK kanun tasa
rısı 1971 yılında Sayın Nihat Erim imzasıyla Yüce
Meclise 22.2.1971 tarihinde arz. edilmiştir. Bu tasarı
1971 yılında kadiik olmuştur. 1974 yıllındaki iktidar
da, ne tasarıyla ne de tasarının konusuyla ilgilenme
miştir.
MEYAK konusundaki kanun tasarısı, 14.12.1977
tarihinde, mütalaadan aluundk üzere ilgili bakanlık
lara, Sosyal Güvenlk Bakanlığı tarafından gönderil
miştir. tJgDi bakanlıkla! in
mütalaaları alınmış ve
Yüce Meclîlse arz edilmek üzere Başbakanlığa sunul
muştur.
Bu konuda, Adalet Partisi Meclis Grupu olarak
tLrlz ki: Simdi gelirli ve hayat teminatının tamamsını,
verdikleri hizmetin icabı olarak Devletimizden bek
leyen yüzblnferi ilgilendiren bu tasarının kanunlaş
ması mutlak zarurettir. Sosyal devlet anlayışı da bu
nu emreder.
Şimdiye kadar, 1971 yılından beri bu tasarının
gecikmiş olması, büyük bir kitlenin
mağduriyetini
mucip oümuştur. Grupumuz, bu gecikmenin sebeple
rinin Yüce Meclisçe araştırılması ve ortaya çdtarılması faydalı olacaktır, görüşündedir.
Bu gerekçe iîe, MEYAK konusunda Meclis Araş
tırması isteğine katılıyoruz.
Grupumuz ve şahsımız adına saygılarımızı tek
rar ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan.
MİLİ Selâmet Partisi Grupu adıına Trabzon Milletvckiîii Sayın Lütfi Göktaş, buyurun efendim.
MSP GRUPU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Ordu Milletvekili Sayın Temel Ateş ve 9 arkadaşının,
memurların içinde bulundukları ekonomik güçlükler
ve Meyak hakkında Meclis Araştırması münasebetiyle,
Miîli Selamet Partisi Grupu adına huzurunuza çıkmış
bulunuyorumt
Kamu görevlilerinin içinde bulundukları ekono
mik güçlükleri tespit ve durumlarını düzeltmek için
Meclis Arattırması istenmektedir. Aslında, ülkemizde
dar gelirli bütün sınıflar bugün ekonomik güçlüklerle
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karşı karşıya bulunmaktadır. «Herkese refah» prensi
bi gereğince, bütün dar geliri! zümrelerin ekonomik
durumlarını geliştirme yollarını bulmanın esas prensîbimiz okluğunu belirttikten sonra, araştırmaya konu
edilen kamu kesiminde çalışanların ekonomik güçlük
ler içinde bulundukları da aşikârdır. Son yıllarda ar
tan hayat şartlan, diğer dar gelirlilerde olduğu gibi
kamu kesiminde çalışanları da etkilemektedir.
Her yıl bütçe kanunu hazırlanırken maaş ve ücret
lerin artırılması için katsayı usulü tatbik edilmektedir.
Halbuki katsayı sisteminin, fiyat artışlarım karşılama
dığı gibi, düşük ücretlerde bir ferahlık da getirmedi
ği tatbikatta görülmektedir. Bunun yerine, adil ola
cağına inandığımız eşel - mobil sisteminin uygulanma
sına gidilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Eşel - mobil Sistemine göre, temel ihtiyaç maddelerin
de her yıl görülecek fiyat artışı nispetinde, maaş ve
ücretler otomatik olarak artacaktır.
Eşel - mobil sistemi, bugün uygulanan katsayı
sisteminden daha uygundur. Bu sistem, kabul edilir
se, ücret ve maaşlarda hem adil bir esas gelecektir,
hem de çalışan ve çalıştıranlar arasında barış sağla
nacaktır; ihtilaflar ortadan kalkacak, kalkınma vasatı
temin edilmiş olacak, işte o zaman kalkınmada huzur
ve selamet devri başlayacaktır.
Yine 'bu meyanda, kamu kesiminde çalışanlara «Ki
ra desteği kanunu» çıkarılmalı ve hatta bundan daha
önemlisi, bu kesimde çalışanların konut sahibi olabil
meleri için faizsiz kredi sağlanmalıdır. Memur Yardım
laşma (Meyak) Kanununun şimdiye kadar çıkarılma
mış olması büyük bir sakıncadır.
Bu kanunun çıkarılması büyük gecikmelere sebep
olmuştur ve fakat memur maaş ve ücretlerinden, bu
kanun çıkarılmadığı halde kesintiler yapılmaya devam
edilmektedir. Hiç olmazsa yapılan bu kesintilerden,
memur Ve ücretlilerin konut sahi'bi olabilmeleri için
faizsiz kredi yoluna da gidilmelidir. Bu da, bu ka
nunun çıkarılmasındaki gecikmeyi, sakıncayı belki bir
nebze olsun önleyebilir.
Bunun için, memurların ekonomik
durumlarım
araştırıp, faydalı çözümler getirebileceği ümidiyle bu
araştırma önergesini Grupumuz adına olumlu karşı
lar, hepinize saygılar sunarım. (MSP sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş,
Başka söz istemi olmadığına göre, ilk imza sa
hibi olarak, Ordu Milletvekili Sayın Temel Ateş,
buyurunuz efendim.
Söz süresi 10 dakikadır Sayın Ateş.
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TEMEL ATEŞ (Ordu) — Saym Başkan, sayın
milletvekilleri; sözlerime 'başlarken tümünüzü en iç
ten saygılarımla selamlarım.
Yıllardır acılarını içimde duyduğum; ezilen, kıyı
lan aç ve açıkta bırakılan kamu kesiminin devlet
eliyle yoksull&ştırıhnasuıa ve sömürülmesine bir ör
nek vermek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Toplumumuzda kamu görevlileri ağır koşullar al
tında yaşamaktadır. Her geçen gün yaşamları, yaşam
koşulları daha ağırlaşmaktadır. Özellikle son günlerin
ağır ekonomik koşulları altında, kamu görevlileri çe
kilmez büyük çileler altına düşmüştür. Kamu kesi
minden gelen değerli milletvekili arkadaşlarımın yıl
larca çektikleri çileleri, devlet yöneticilerinin bu kesi
me karşı, kamu görevlileri kesimine karşı acımasız
ve sorumsuz tutumları içlerinde duyduklarını sanıyo
rum.
Sayın milletvekilleri, kamu kesiminde tek işveren
devlettir. Çalışanlar kesimini oluşturan kamu görev
lilerine karşı sınırsız güce sahip olan Devlet, istediği
her şeyi yapabilmekte, çalışanları ele bakar duruma
rahatlıkla düşürebilmektedir. Bir yanda alabildiğine
güçlü işveren Devlet; diğer yanda ise, düşünebildiği
niz kadar güçsüz kamu görevlileri kesimi. Bu kesim
sendika kuramaz, sözleşme yapamaz, grev halikı yok
tur. Değerli parti sözcüsü arkadaşımın dediği gibi,
Devlet, her zaman istediği gibi bu kesimin başında
boza pişirebilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, verilene rıza gösterme duru
munda bulunan güçsüz kamu görevlileri karşısında,
Devlet, acımasız bir tutumla her istediğini yaptırmak
tadır. Buna en somut bir örnek olmak üzere Memur
Yardımlaşma Kurumunu (MEYAK) verebiliriz. MEYAK uygulaması, çağımız devlet anlayışına tamamiyle aykırı, Devletimiz için gerçek bir yüz karasıdır. Bu bir devlet soygunudur. Bugüne kadar, yedi
yıldan beri yasası bile çıkartılmayan bir kurum adı
na, Devletçe, dar ve saıbit gelirli kamu görevlilerimin
aylıklarından zorla para kesilmesi açıkça soygun de
ğil de nedir?
Saygıdeğer milletvekilleri, devlet dairelerinin kır
gın, bezgin ve umutsuz görevlileri, dar ve sabit gelir
li bütçelerinden Devlet zoruyla kesilen bu paralarının
geleceğinden kuşku duymaktadırlar. Çünkü, onların
devlet yöneticilerine güvenleri kalmamıştır. Yakın bir
geçmişte, dar ve sabit gelirli kamu görevlilerinden,
Devletçe borç almak üzere, - altını çiziyorum - Dev
let tarafından kamu görevlilerinden borç almak üze
re Devletçe çıkartılan tasarruf bonolarının, yine Dev

3 . 1 . 1978

O : 1

letçe zor kullanarak vergiye dönüştürülmüş bulun
ması bu güvensizliğin en somut kaynaklarından biri
dir ve açıkça söyleyelim; ayıptır bu. Memur kesimi
sorumsuz bir tutumla Devlet tarafından kesilen M E 
YAK kesintilerinin vergiye dönüştürüleceğinden kork
maktadır. Fabrikatörden, islifçiden, karaborsacıdan,
kısacası toplumumuzun kanını emen para babaların
dan vergi alamayan Devletin, bütçe açığraı açlık sa
vaşı içinde bulunan kamu görevlilerinin ekmeğinden,
aşından kapatmaya çalışması, «zorba devlet» anlayı
şının açık bir örneğidir.
Bu, Anayasamızın sosyal hukuk . devleti ilkesine
de kesinlikle karşı çıkmaktır. Burada yedi yıldır dev
let yöneticilerimizce Anayasa suçu işlenmektedir.
Sayın arkadaşlarım, geleceğe dönük hiç bir gü
vencesi ve umutlan kalmamış bu kamu görevlilerinin
MEYAK kesintileri konusunda kuşkulu oldukları ba
zı hususlar aşağıda sıralanmıştır. Meclisimizce bu ko
nuların açığa çıkartılması önemli görevlerimizdendir
sanıyorum.
Kamu görevlileri şunu soruyor : 31 . 11 . 1971 ta
rihine kadar yasal olarak kurulması gereken MEYAK
neden kurulmamıştır?
Aç, yoksul kamu görevlileri şunu soruyor ve yanıt
istiyor; dar ve sabit gelirli kamu görevlilerinden kim
adına toplandığı dahi bilinmeyen bu paranın toplanabilmesinin yasal dayanağı yar mıdır?
Kamu görevlileri, şuna da cevap istiyor : Bu para
nın yasal sahibi kimdir?
Özellikle dar ve sabit gelirli kamu görevlileri bir
ayrıcalığa da yanıt istiyor: Danıştayda Sayıştayda, Yar
gıtay ve Devlet Personel Dairesinin üst kademelerin
deki kamu görevlilerinden MEYAK kesintisi kesilmi
yor da, açlıkla savaşan, çoluğuna - çocuğuna defter al
makta, pabuç giydirmekte güçlük çeken yoksul kamu
görevlisinin sırtına neden biniyor Devlet? Buna yanıt
istiyor.
Değerli milletvekilleri, kamu görevlileri şuna da
yanıt istiyor: Bugüne kadar toplanan paranın toplamı
ne kadardır? Değerli grup sözcüsü arkadaşım, 7 mil
yara yaklaştığından söz ettiler. Bu kesin olmamakla
birlikte, iki yıl önce bu paranın 7 milyara yaklaştığı
söyleniyor. Resmi açıklamaysa, elbette arkadaşımıza
katılıyorum.
Kamu görevlileri şu soruya da cevap istiyor: Bu pa
ra nerede, kim adına biriktmlmektedir, kim ya da han
gi kuruluş tarafından harcanmaktadır? Kimin parasını,
kim hangi hakla sarf etmektedir? Devletçe zorla kesi
len MEYAK kesintilerinin kredi olarak verildiği doğ-
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ru mudur? Doğruysa, bu para nerelere kredi olarak
verilmektedir? Bu paranın genellikle, özel sektöre ve
tüketim yatırımlarına kredi olarak verildiği doğru muBAŞKAN — Sayın Ateş, iki dakikanız var.
TEMEL ATEŞ (Devamla) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan.
Emekli olan kanıu görevlilerine birikmiş parala
rının faizsiz olarak ödenmesinin, ayrılan, ya da baş
ka kuruluşlara geçen kişilerin paralarının hiç ödenmemesinin yasal dayanağı, adalet ve hakkaniyete uy
gun yanı var mıdır? MEYAK yasasının çıkartılmam asından ve kuruman bugüne kadar kurulmamasmdan sorumlu olanlar kimlerdir?
Sayın milletvekilleri, MEYAK konusundaki Mec
lis Araştırması istemine dair önergemiz oylarınızla
kabul görür ve bu konuda Meclis Araştırması açıl' masına karar verilirse, bu konuda pak çok karanlık
noktaların aydınlığa kavuşacağı kanısındayım.
Devlet yöneticilerine güvenlerini ve geleceğe
umutlarını daha da yitirmelerini istemediğimiz, kamu
görevlilerinin konut kiralarına bile yetmeyen maaş
larından, Devletçe, zorla kesilen MEYAK kesintileri
nin bugünkü durumunu ve geleceğinin ne olabilece
ğini saptamak amacıyla huzurunuza getirdiğimiz
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergemize
olumlu oy vermenizi dilerim.
Sözlerimi bitirmeden önce, kamu kesiminin bir
problemine, bir sorununa daha değinmek istiyorum.
Bu, bugün çağdaş dünyanın istediği, sendika hak
kıdır. Kamu görevlilerinin bir kaç sene önce elinden
alınan sendika kurma haki» çağımız devlet anlayı
şına ve çağdaş anlayışa, çağdaş yönetim anlayışına
uygun olarak yeniden, hem de, çağdaş sendikacılık
anlayışının tüm niteliklerini taşır biçimde verilmeli
dir.
Hepinize en içten saygılarımı yeniden sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle araştırma öner
gesi üzerinde yaptığımız görüşmeler sonuçlanmıştır.
Şimdi önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Meclis Araştırması yapacak olan komisyonun 15
üyeden kurulması hususunu onayınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren üç ay olması hususunu onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da gö
rev yapması hususunda onayınızı alacağım. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet
binalarının
saiınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimiz
uyarınca; Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan ve
9 arkadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının
saiınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarım sapta
mak amacıyla, Anayasamızın 88 nci, İçtüzüğümüzün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırma
sı açılmasına dair isteminin görüşülmesine başlıyoruz.
Bu hususta daha önce Hükümeti aramıştık. Bu ko
nuda şu ana kadar, Cumhuriyet Halk Partisi Grüpu
adına Sayın Mahmut Özdemir ve Adalet Partisi Grupu
alına Sayın Ömer Lütfü Erzurumluoğlu görüşme iste
minde bulunmuşlardır.
Önergeyi okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına
tç'şleri Bakanlığına bağîı Sivil Savunma İdaresi
tarafından alınan hizmet binasının isatınalınması işin^
de açık yolsuzluk ve kanunsuzluk yapıldığı ve hatta
rüşvetin önemli rol oynadığı kanaat ve kuşkusunu ta
şıyoruz.
'Reisini ölçü ve değerlendirmelere göre bedeli 15,5
milyon lira olan ve bir Devlet kuruluşu (hüviyetinde
bulunan BAĞ - KUR'un 23 milyona almadığı bir bi
nayı, SM1 Savunma İdaresi 47,5 milyon liraya satınalmıştır.
Konu ve olay Devletin ve Hazinenin zarara so
kulması ile ilgili olduğu için bir Meclis Araştırma ve
incelemesini gerektirmektedir, görüşündeyim. Ekli ola
rak takdim e'İÜğim belge v'e bilgiler, birçok hakikat
lerin ve işin içyüzünün aydınlığa kavuşmasında yar
dımcı olacaktır, kanaatindeyiz.
Yolsuzluk, kanunsuzluk
ve suiistimalin mevcut
olup olmadığının hukuki unsur ve delilleriyle tespit
ediletbilmesi için arz ettiğim belge ve bilgilere göre
aşağıdaki hususların araştırılıp incelenmesinde zaru
ret görmekleyiz.
1. Hangi mücbir sebep, Sivil Savunma İdaresini
satılık daireler için yapılmış natamam foir mesken bi
nasının sahnahnınasını zorlamıştır?
2. İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil 'Savunma İdare
si bir Devlet kuruluşu olduğu halde, diğer Devlet fcu-
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ruhlarındaki uygulamalar gîbi kamu yararı mülaha
zası ile, 'binaların alınmasında neden kamulaştırma
yolunu seçmemiştir?
3. Binanın kıymet takdiri neden resmi yemini
takdir komisyonlarına yaptırılmamıştır? Hangi sebep
ler Devletin resmi komisyonları dururken, özel ko
misyon kurulmasına amil olmuştur?
4. Binaların bedelini takdir eden özel komisyon
(hangi kanun ve mevzuat bükümlerine göre kurulmuş
tur? Devlet alımlarında böyle özel l'omisyonlar mari
fetiyle kıymet takdiri yaptırılarak satınalınmış başka
binalar var mıdır?
5. Binaların değer takdiri ve ekspertizi için neden
Emlâk Kredi Bankası terdh edilmiştir?
6. Kurulan özel (takdir komisyonu üyeleri hangi
kuruluşlarda çalışmaktadırlar ve daha önce de kıy
met takdir komisyon üyeliği yapmışlar mıdır?
Özel komisyonu teşkil eden 3 .mühendisi hangi ma
kam tayin etmiştir? Buna ait resmi belgeler var mı
dır?
7. Sstına'ma komisyonunun teknik üyesi Mü
hendis Uğur Yaşar'm binanın bedel takdiri ve satınsîması ile iîgiîi rapor halinde sorumlu mercilere bil
dirdiği tekiîik ve kanuni şart ve noksanlar, zamanında
yerine getirilmiş midir? Binanın satmalına işleminde,
î!g$i Bakanlık ve kuruluşların onayı da dahil olmak
üzere bütün kanun, mevzuat ve usul şartları eksiksiz
olarak zamanında yerine getirtilmiş midir? Bunlara ait
rasmi 'belgeler mevcut mudur?
S. Binanın satınalınmasında kamulaştırma gibi
sahili ve her türlü şaibe ve ithamı önleyebilen bir yol
varken, neden pazarlık yoluyla satmalına tercih edil
miştir?
9. Bayındırlık Bakanlığınca 1977 yılı için Dev
let sahnalmalannda uygulanacak veri ve ölçülere gö
re, Ayrancı'da alınan binanın gerçek değeri 15,5 mil
yon lira olduğu halde, pazarlık yoluyla 47,5 milyon li
raya satmaiınmasındaki zaruri sebepler nelerdir?
10. Mal sahibi Salim Nuri Bayar, binasını 35 mil
yon liraya BAĞ - KUSTa sarmak için Şul»at 1977 ta*rMnde teklifte bölünmüş, sonra bu teklifini 7 mil
yon İka eksiği ile 28,3 milyon liraya indirdiği halde,
BAĞ - KUR bu 'binayı almaktan vazgeçmiştir. Bu hu
sus, BAĞ - K'UR'un noterden tasdikli ihale komisyon
defterinde kayıtlı bulunmaktadır. BAĞ -. K'UR'un 28
milyon liraya almadığı (binayı Sivil Savunma İdaresünce 47£ milyon liraya satmahnmasındaki zaruri se
bepler nelerdir?
11. Sivil Savunma İdaresi, ihtiyacına bmaen 90
mUyon liraya iki bina satmafınmasuıa karar vermiş ve
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bunlardan birisini 47,5 milyon liraya satmalmıştır.
43 milyon liraya satmaîdığı bildirilen ve Çankaya sem
tinde 'bulunan İkinci binanın atınma işlemi hangi saf
hadadır. Binaların satınaîıımıasında kanunsuzluk ve
yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddia ve açıklamaları
mızdan sonra (bu binanın alımının durdurulduğu doğru
mudur?
(12, Sayın İçişleri Bakam Korkut özal, Bakanlık
ça girişilen modernizasyon ve reorganizasyon çalışma
larının, bina ihtiyacının yetersizliği «eljefbiyle yürüM,'emediğini ileri sürmektedir. Oysa, 25 milyon liraya
ihale edilmiş ve 1978 yılında ikmal edilecek Olan Ba
kanlık tevsi inşaatının (bir an önce tamamlanması İçin
gayret gösterilmesi gerekirken, mesken olarak yapıl
mış ve hem de tamamlanmamış, resini hizmetlere el
verişli olmayan bir binanın yangından mal kaçırırca^
sına, kanun ve usulleri bir kenara iterek satınalınmasının içyüzünün ve perde arkasındaki oyunların ay
dınlığa kavuşturulması için Meclisimizden seçilecek
bir komisyon marifetiyle araştırma yapılmasını zaru
ri igormekteyimr
Anayasamızıri 88 nci maddesi gereğince Meclis
Araştırması için gerekli işlemin yapılmasına yüksek
dehaletlerinizi saygılarımızla arz ederiz.
Konya
Sivas
Faruk Sükan
i
Mahmut Özdemir
Ankara
Uşak
Teoman Köprülüler
M. Selâhattin Yüksel
Ordu
Yozgat
Temel Ateş
Veli Zeren
Niğde
Niğde
Yılmaz Cemal Bor
Burhan Ecemiş
Sıvaa
Sinop
Orhan Ak'bulut
Alâettin Şahin
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması hususunda, isterse Hükü
mete ve siyasi parti gruplarımıza 20ı'şer dakika, öner
ge sahibi arkadaşımıza 10) dakika söz vereceğim.
Sayın Bakan bu konuda söz istiyorlar. İçişleri
Bakam Sayın Korkut özal, buyurun efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakan
lığımla ilgili bir konuda Meclis Araştırması istenilen
önergeyi dinledik.
Önerge, arzu ederdim ki, sadece gerçeklerin or
taya çıkarılması maksadını içine alsın ve suçlayıcı bir
üsluptan uzak olsun; üzüntüyle ifade ediyorum, bazı
yerleri, daha gerçekleri tespit edilmeden suçlayıcı bir
üslupta olduğu için, kanaatımca araştırmanın netice-
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sini beklemeden yapılmış beyanlardır. Bu bakımdan,
ilgili Bakan olarak gerçeklerin ortaya çıkmasını her
zaman istemiş ve buna yardımcı olmuş bulunuyo
rum.
Meclis araştırmalarının sadece amacı içinde kul
lanılması, zannediyorum bütün meseleyi halleder. Biz
bu Meclis Araştırmasının yapılmasına taraftarız. Çün
kü inanıyoruz ki kamuoyu önünde bu gibi beyanla
rın yargı mekanizmasına dahi ittiğini ve savcılıkça
bu mevzuda bir araştırma yapıldığını da bildiğim için
kamuoyunda demokrasimizin sağlığı ve demokratik
sistemin ayakta tutulması için, eğer bir milletvekilimizin veya kamuoyunda herhangi bir noktanın açık
lığa kavuşturulması isteniyorsa, bu mekanizma eli
mizdedir ve sayın milletvekillerinden herhangi birinin
veya bir grupun vereceği önergeyle bu araştırmalar
yapılabilir. Bu araştırmalar geçmişte çok güzel ne
ticelerin ve aydınlatıcı birtakım sonuçların ortaya çık
masına yardımcı olmuştur.
Sayın önerge sahibinin suallerinin hepsinin cevap
lan vardır. Muhakkak ki bu meselenin sorumlu kim
seleri yaptıkları her işi savunabilecek durumdadır
lar. Benîm burada, bu Araştırma Önergesiyle araş
tırılması istenen konuda, özel olarak söyleyeceğim
şanlardan ibarettir : Bu binanın sattnahnması bir zaruretin neticesidir. Araştırma yapıldığı zaman bu za
ruretin nereden ileri geldiği ortaya çıkacaktır.
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Uzun yıllar, İçişleri Bakanlığı, kendi binası içinde
kalmış ve sınıriı imkânlar içinde çalışmaya gitmiştir.
Bu bakanlığın önünde bulunan sorunlara karşı en mo
dern imkânları kullanarak çalışabilmesi için mekâna
ihtiyacı vardır. Emniyet Genel Müdürlüğü için de bu
böyledir, Bakanlığın kendi kadroları için de bu böy
ledir.
Vazgeçtim bu modern elektronik bilgi işlem ma
kinelerinin ve sistemlerinin kullanılmasını temin ede
cek mekândan, en küçük bir daktilo makinesini ko
yacak yer Bakanlıkta bugün mevcut değildir. Bakan
lık, yeni herhangi bir fonksiyonunu harekete geçirme
imkânına sahip değildir.
Bu bakımdan sorumluluklarım ve yetkilerini iyi
tayin etmeye çalışan bir kimse olarak, Bakanlığımın
mekân meselesini her şeyin üstünde gördük; bu, pa
ra ile ölçülecek bir sorun da değildir.
Bu bakımdan süratle, bu Bakanlığın kendisine ye
terli hacmi bir an evvel bulması için teşebbüse girildi.
Şimdi burada birtakım sualler var : «Efendim, is
timlak edilse ne olurdu? Yok şu olurdu, yok bu olur
du» gibi. Bunların hepsinin cevabım, kendimin tetki
kinden sonra, meseleyi incelediğim kadar almış bulu
nuyorum. Mesele matbuata aksettiği zaman, bizzat
incelettiğim zaman gördüm ki, yapılan muamelenin
bu şekli ve bence üzücü olanı, işte, «perde arkası oyum
larıydı, yok altındaki gizli maksatlar...» gibi itham
edki bir üslubu taşımasıdır ki, bunu hiçbir zaman
hak etmemiş olduğunu burada belirtmek isterim. Eğer
bir hata veya kusur varsa; hata veya kusur bulundu
ğu zaman bunun hakkında işlem yapılır.

Şu kadar ifade edeyim; bundan birkaç gün evvel ge
ne bu salonda Türkiye Cumhuriyetinin anarşi ve asayiş
meselelerinin en önemli meseleleri olduğunu konuş
tuk. Hatta Hükümetin güvensizlik oyu almasında da
en önemli unsur bu oldu. Bunlarda söyleyeceğimiz
Bu bakımdan tevessül edilen muamele, yapılan ça
bir şey yok şu anda. Netice Meclisimiz kararım ver
lışmalar ve elde edilen neticenin; ben bugün İçişleri
miştir. Ancak işbaşına gelecek herhangi bir hükümet,
Bakanlığının karşı karşıya olduğu, dev gibi sorunlar
bu hükümet hangi hükümet olursa olsun, bu mesele
la bu Bakanlığı daha güçlü boğuşacak hale getirmede
lerle boğuşurken, Türkiye'nin zor meselelerini çözerhayati bir imkan olduğunu söylemek istiyorum.
ken, asgari birtakım fiziki imkânlara sahip olması za
Bu Devlet, milyarla ölçülmeyecek birtakım so
ruretini daima hatırlamamız lazımdır.
i runların karşısında bir sürü meseleleri aşmıştır, bunu
da aşacaktır.
Bagün İçişleri Bakanlığının karşısında dev gibi
büyümüş, asayiş, anarşi sorunlarıyla modern hale
Burada ben önergenin muhtevasının münakaşası
gelmiş sorunlarla mücadelede, beş ay bakanlık yap
na girmiyorum. Çünkü önergenin kabul edilmesini ve
mış bir kimse olarak söylüyorum, mekân imkânları
Yüce Meclisten bunun hakikaten bütün yönleriyle
fevkalade sınırlı ve dağınıktır.
incelenmesini istiyorum. Çünkü bu işe görev vermiş,
bu işin içinde bulunmuş insanların temize çıkarılması
Sayın önerge sahibinin söylediği hususlar; işte
için de böyle bir şeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum.
1978'de bitecek bina, bu mesleği iyi bilen ve uzun yıl
lar bu meslekte çalışmış bir kimse olarak söylüyorum,
Bu bakımdan, muhterem Başkan ve değerli üye
daha o binanın temeli anlamamıştır. Temeli dahi anla
ler, Meclis Araştırmasının açılmasının Hükümet ola
mamış bir binaya ümit bağlayıp, Türkiye'nin bütün
rak yerinde bir hareket olacağına inanıyoruz ve biraz
varlığını sarsan meselelerde mekân temin etmeme,
evvel ifade ettiğim maksatlarla bu araştırmanın açıl
zannediyorum Bakanın bir sorumluluğudur.
I masında yarar gördüğümüzü ifade ediyorum.
— 133
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Yüce Meclise hürmetler sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sivas
Milletvekili Sayın Mahmut Özdeınir'in.
Buyurunuz Sayın Özdemir.
CHP GRUPU ADINA M A H M U T ÖZDEMÎR
(Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisim sayın üyeleri;
Sayın Bakanın gayet iyi niyetle, başında bulundukla
rı Bakanlığın, her davranışının kendisini bağlamasın
dan doğan -sorumluluğu nedeniyle, önergenin lehinde
konuşmasını partim adma saygı ile karşılıyorum; ken
dilerine öncelikle teşekkür ediyorum.
Ancak, Türkiye'nin çarpık kapitalizmi, her köşe
de bir milyoner yetiştirmeye özen gösieregeldiği için
ve bozuk düzenin hükümetleri de milyoner yetiştirme
yolunu, daha çok devlet eliyle fert zengin etme mode
line bağladıkları için, partimizin, «Bu konuda da, aca
ba bir milyoner yetiştirme yöntemi mi var» gibi bir
kuşkusu var. Yoksa Sayın Bakanın, Sayın Korkut
Özaî'ın bildiği ya da görmekte kusur ettiği hiçbir şe
yin olacağını, hele bunun maddi bir vakıa, parasal bir
vakıa olacağına hiç birimiz inanmamaktayız.
Ancak, Türk halkı, devlet satın almalarında büyük
yolsuzlukların yapıldığına alışagelmiştir arkadaşla
rım. Türk halkı, Devletin ithalat gereksinmelerini
kendisinin yapmayıp, aracı müteahhitlere, aracı tüc
carlara yaptırdığını ve bunun büyük rakamlara ula
şan kârlar sağladığını, Devletin bu kârları bütçesinde
bırakmak gibi bir yöntemi uygulamayıp, üstelik bu
aşırı kâr sahiplerinden bir kuruş bile vergi olmadığı
gibi, geçmişe ait acı hatıraları var.
Devletin yapması gereken ihracatı, tüccarlara yap
tırarak uyduruk vergi iadeleri vermiş olmasına ilişkin,
geçmişte kötü hatıraları vardır. Acaba bu devlet sa
tın alınmasında da böyle bir kuşku mu var ki, böyle
bir önerge verilmiştir diye Grupum bu meselenin açık
lığa çıkarılmasından yanadır.
AHMET SAYİN (Burdur) — Binanın sahibi Cum
huriyet Halk Partili.
M A H M U T ÖZDEMİR (Devamla) — Kötü olan
kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi onu koru
maz arkadaşlarım, bizim kuşkumuz yok.
AHMET SAYIN (Burdur) — Alan da, satan da
Cumhuriyet Halk Partili.
MAHMUT ÖZDEMÎR (Devamla) — Öyle ise
s"z daha gönülden istiyorsunuz demektir, meselemiz
de kalmıyor zaten.
Önerge sahibinin ifade ettiği ve Grupumuza ula
şan bilgilere göre, «Bayındırlık Bakanlığının resmi ve-
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riîeri nazara alındığında belli bir kârı da yüklenmek
suretiyle, satış bedeli 15,5 milyon lira olmaktadır» de
niliyor.
BAĞ - KUR bir kamu kuruluşudur; bu binayı
almak teşebbüsünde bulunmuştur önerge sahibinin
ifadesine göre. Çünkü araştırmayı o yapmıştır. Biz;
eğer Yüce Meclis karar verirse, komisyonlar sırasın
da belge ve bilgi toplayacağız. Dayandığımız şey,
önerge sahibinin önerileri ve iddialarıdır. Bu yönden
Sayın Bakanın, doğru söyleyip söylemediği gibi bir
iddiam olmadığı gibi, süzlcrin de ikazlarının doğru
olup olmadığını şu anda bilemiyorum.
Bildiğim şey şu : Önerge sahibi birtakım bilgilere,
verilere dayanmaktadır. Sayın Bakanın, inanıyo
rum ki, doğrudan hiçbir şekilde bilgileri yoktur.
Beiki de bu mesele kamuoyuna intikal ettikten son
ra, böyle bir vakıadan haberleri olmuştur. Biz Sayın
Özal'ın çok iyi bir İçişleri Bakam olduğunu iddia et
meyiz, ama çok namuslu bir insan olduğuna inanı
rız. Şahsım adma da bunu söyleyebilirim. Bu neden
le, bu parasal konu ile Sayın Bakam muhatap kılan
büz ve Grupumuz değildir. Önergenin sahibi de doğ
rudan Bakanı muhatap almamıştır. Ancak Türk hal
kının ahşageidiği, devlet satın almalarındaki karan
lık sahnelerin, burada da var olabileceği varsayımın
dan hareket edilmiştir.
Biz grup olarak; rakamların çarpıcıhğı karşısın
da elbette bu meselenin aydınlanmasını, dürüst insan
ların aklanmasını, bir kamu idaresinin şaibeden kur
tulmasını isteriz. 15,5 milyon liraya satılması gereken
bir birsa, bir başka kamusal kuruluş tarafından 28
milyon liraya pahalı görülerek alınmamış ve de bu
nu yine bir kamu kuruluşu oîan İçişleri Bakanlığı
na bağlı Sivil Savunma İdaresi, 47,5 milyon liraya
almışsa; bu, rakamlarda bir yıkışmanm, bir çelişki
nin olduğunu göstermektedir ki, biz grup olarak bu
nun aydınlanması balonundan, bundan sonra da dev
let satın almalarında örnek olabilmesi ve idarenira'
kamu menfaatini daha titiz koruyabilmesine örnek
olabilmesi bakımından, önergenin komisyona havale
sini, Yüce Meclisin b'r komisyon kurulmasına dela
let buyurmasını ve gerçeklerin aydınlığa kavuşmasını
istiyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir.
Adalet Partisi Grupu adına Yozgat Milletvekili
Sayın Ömer Lütfü Erzurumluoğlu, buyurunuz efen
dim.
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AP GRUPU ADINA ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan ve Yüce
Meclisin sayın ve değerli milletvekilleri;
Önerge sahibi tarafından verilmiş olup, gündemi
mizin 10/11 nci sırasında yer alan bu önerge konu
su, daha evve! Cumhuriyet Gazetesinde ve onu taki
ben TRT'nin «görüşler» kısmında neşredilmiş olması
nedeniyle, gerek mülkiye (müfettişleri ve gerekse bil
hassa Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından tah
kikat konusu olarak ele alınıp ilgili adli mercilere in
tikal etmesi nedeniyle, işin bu safhasına temas etme
den, tecavüz etmeden bu husustaki kîmun, yönetme
lik ve tüzüğe göre yaptığımız incelemeleri arz etmek
isteriz, Neticede de, evvela başlangıçta da arz ede
yim ki, muhterem Cumhuriyet Halk Paresi Sözcüsü
nün dileği gibi, biz de Adalet Partisi Grupu olarak
önerge lehinde oy kullanacağa.
Konu, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Başkan
lığı namına alman bir apartmandır, gayrimenkuldur.
içişleri Bakanlığı Sivil Savunma Dairesi 1959 yılın
dan bu yana yani 18 -19 senedir, hep kiralarda otar
maktadır ve tahmini olarak söylemek gerekirse, her
halde milyonlarca lira da kira bedeli ödenmiştir. An
cak, buna rağmen Sivil Savunma Dairesi, kanunen
kendisine verilen görevleri ve hizmetin icabı olan
şekil ve şartı, bu kiraladığı konaklarda ifa edememiş
olması nedeniyle, kendi ihtiyacına ve hizmetin icabettirdiği görevleri yapabilecek durumda bir bina alma
ya yönelmiş ve bu da âdeta bu daire için şart olmuş
tur. Yani bu bir ihtiyaçtır. İhtiyaç bellidir ve şart
tır.
Buraya böylece temas ettikten sonra, bilhassa
muhterem arkadaşımdı söylediklerinin bir noktasına
temas etmek isterim.
Sayın Mahmut Bey bilirler bendenizi. 7126 sayılı
Kanunu inceledim; buna ek çıkan tüzüğü inceledim
ve tüzüğe ek çıkan yönetmeliği inceledim. Sivil Sa
vunma İdaresi almış olduğu bu apartmanı, bu kanu
nun 30 - 32 - 36 - 38 - 42, yönetmeliğin 2 1 - 1 - 2 - 3 ncü
maddelerine uygun olarak almış. Bu bakımdan, ben
bir uygunsuzluk, kanuna aykırı bir hal göremedim.
Ancak, sayın önerge sahibi «Perde arkası bazı dala
verelerin döndüğü» nü iddia etmekte ve bu perde ar
kası dalaverelerin ne olduğa da müphem b;rakddığı
için bunu anlayamadım. Dolayısıyla kanımızı arz
ederken, sonunda tekrar Yüksek Heyetinize arz ede
ceğimiz gibi, bu bakımdan bu müphemmiyeün orta
dan kalkması bakımından biz de bu önergenin lehin
de oy kullanacağız.
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Yalnız Sayın Mahmut Beyan temas ettiği, Bayın
dırlık Bakanlığının bir yazısında bunun 15 milyon li
raya alınabileceği - önerge sahipleri de söylüyor bil
hassa önergelerinde - zikredildiğı halde, bunun 47,5
milyon liraya nasıl alındığı hususu vardır. Bakanlık,
bu işe; Bayındırlık Bakanlığı ile yapmış olduğu uzun
muhabereler, yani 8 - 9 yazı neticesinde, bizzat sayın
önerge sahibinden işittiğimize göre, alınacak bu bina
nın sivil savurana hizmetlerine, bilhassa teknik tabir
le yüklenme hareketleri bakımından TS 498 standar»
d ma uygun olduğunu Bayındırlık Bakanlığı İçişleri
Bakanlığına yazmış olduğu cevabi yazıda söylediği
için tevessül edilmiştir.
Sonra Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ar
kadaşımın bir noktasını daha aydınlatmak isterim.
Önergede maddi bir hata var. Diyor ki : BAĞ KUR'a bu bina 27,5 milyon liraya 1977 Şubatında
satılmak istenmiş. Tetkikimiz neticesinde bu 1976 Şu
batıdır, 1977 Şubatı değildir. BAĞ - KUR'un kararı
da 10 Ekim 1976 tarihlidir. BAĞ - KUR tarafından
alınmamasinın sebebi de; BAĞ - KUR, bu miktarı,
yani kendisinin karar aldığı 28 milyon küsur lirayı
ödeme şartlarını ve mai sahibi Salih Nuri Bayar'ın
da teslimdeki bazı şartlarda anlaşmazlık olması nede
niyle bu alım kalmış. Esasen bu bina, İçişleri Bakan
lığı Emniyet Genel Müdürlüğünce alınmak için te
şebbüse geçilmiştir. O zamana kadar sayın önerge
sahiplerinin önergelerinde zikrettikleri gibi; daha ev
vel iki bina alınması için teşebbüslere geçilmiş; fa
kat İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bu
binayı almak üzereyken Başbakanlık bir tamim yap
mış demiş ki : «Gayrimenkuîlerin alım - satımını
durdurun.
Aynı Bakanlığın iki dairesi birbiriyle temasa ge
çiyor; «Biz bu binayı kaçırıyoruz, bu bina daha na
tamamdır; sizin istediğiniz şekilde de tadilat yapılmak
kayıt ve şartıyla bu binayı siz alırsanız bir tetkik et
tirin, fiyatını da siz tespit ettirin, buna göre siz alır
sanız daha iyi olur» bildirisi veya şifahi anlaşma üze
rine, Sivil Savunma Dairesi harekete geçmiş; bu işte
alakalı Ticaret Odasından, Sanayi Odasından, bu iş
te ekspertizleri çok olması nedeniyle Emlâk Kredi
Bankasından sorulmuş, onların bildirdikleri mühen
dislerin içerisinden üç kişiyi Bakanlık seçmiş ve «bu
yerin değerini tespit ettirin» elemiş. Demin arz etti
ğim gibi, Bakanlığın yetkisi dahilindedir bu seçimi
yapmak. Değer tespiti de bilhassa, gayrimenkul de
ğerinin tespiti hakkındaki tüzüğe göre, yani kurulan
bu komisyon ilgili dairelerden, tüzüğüne uygun ola-
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rak seçilmesi gereken dairelerden sorulmak suretiyle
kurulan bu komisyon, ayrıca da kendisinin tabi ol
ması gerektiği, mal bedelinin değerinin takdiri husu
sundaki tüzüğü de önüne almak suretiyle bir bedel
tespit etmiş. Şimdi, bu bedel hakikaten 28 milyona
alınıyordu da niye alınmadı, veyahutta 47,5 milyon
liraya niye alındı?
Burada bir maddi hata var - önerge sahibi bura
da ise düzelteceklerini umuyorum - BAĞ - KUR'a
verilmesi istenen bu bina 1976 Şubatıdır ve BAĞ KUR'un kararı da 1976 Ekim ayıdır. Şimdi, 1977
Şubatında teklif yapılıyor. Teknik bilirkişi raporun
da, «1976 Ağustos ayından itibaren inşaat maliyeti
ne tesir eden maddelerin fiyatlarındaki görülmüş bü
yük farklar nedeniyle, bunlar hesabedilmek suretiyle,
47 539 000 TL. değeri vardır» diyor. Sonra arada
bir anlaşma oluyor, 200 bin lira kadar bir düşüklük
le, ilgili daire alınmasına karar veriyor.
Şimdi, buraya böylece temas etmekle, bazı nok
taları aydınlatmak için, yani yanlış bir tefehhüme
kapılınmaması için bunları arz ettim kanun tekniği
bakımından.
Hukuki bakımdan, bendeniz bir şey görmüyo
rum; ancak sayın önerge sahiplerinin ve bilhassa bir
noktada da bizim müphem olması nedeniyle dikka
timizi çeken kısım var: Tüzüğün 5 nci ve yönetme
liğin 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde bu komisyona 6 şe
kil koşmuş. Tüzük sırasıyla saymış, diyor ki: Şu şu
şartlar altında bunlar var. Evvela kapalı zarf usulü,
sonra açık artırma ve eksiltme usulü, daha sonra tek
lif alma usulü ve 4 ncü sırada pazarlık. Açsk artırma
veyahutta kapalı zarf usulüyle veyahutta birçok kamu
teşebbüslerinin yaptıkları gibi ilan yapmak suretiyle
şu şu evsafta ben bir gayrimenkul arıyorum, bu ev
safı haiz gayrimenkul sahipleri malını satmak için
müracaat etsinler, diye bir ilan verilmek suretiyle ya
pılsaydı, hem taleplerin çok olması bakımından, hem
de açık olması bakımından daha ucuz veya daha uy
gun bir bedelle alınacağı kanaati da bizde hasıl ol
muştur. Ancak, bu komisyonun, satln alma komisyo
nu başkan ve üyelerinin herhangi bir muamelesin
de, önerge sahiplerinin önergelerinde bilhassa per
de arkası dönen dalavelertnden bahsedildiğine gö
re, bu dalaverelerin neler olduğu zükredihnediğinden
dolayı, bu dalaverelerin meydana çıkması bakımın
dan, bilhassa mal sahibi Salih Nuri Bayar'ın kimli
ğinin, şahsiyetinin ve hakikaten Mahmut Bey arka
daşımın dediği gibi, Devletin kasasmdan parazitçe
geçinen kompradolar
cinsinden olup olmadığının
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meydana çıkması bakımından, Adalet Partisi Grupunun da bu önergenin lehinde oy kullanacağım Yüce
Meclisin sayın üyelerine saygıyla arz ederim. (AP
ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erzurumluoğlu.
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüseyin Erdal'da. Buyurunuz Sayın Erdal.
MSP GRUPU ADINA HÜSEYİN ERDAL
(Yozgat) — Sayın Divan, sayın arkadaşlarım;
Konya Milletvekili Sayın Faruk Sükan ve 9 arka
daşının vermiş olduğu önergede, Haziran seçimlerin
den önceki hadiseler ileri sürülüyor ve bugün de bu
nun burada görüşüldüğünü görüyoruz. Bu önergeyi
veren ve iddia sahibi olan Sayın Faruk Sükan şu an
da Meclis salonunda olmadığından dolayı, önerge
sahibinin bu önergeyi, yalnız, seçimlerden önce bir
propaganda vasıtası olarak verdiğini kabul ediyoruz.
Muhterem arkadaşlar, bir resmi daire bir istim
lak yapar; bu istimlaki de mevcut kanunlara, nizam
lara göre yapar. Bu istimlakin o andaki değeri düşük
se mal sahibi itiraz eder, dava açar, yükseltir; faz
laysa, istimlak eden kurum tenzil eder; bu ikisi de
her iki tarafın hakkıdır.
Şimdi, bu durumda herhangi bir işlem yapılma
mıştır; fakat bu, bir bardak suda fırtına koparılarak
efkarıumumiye, basın meşgul edilmiştir. Bundan da
anlıyoruz ki, burada siyasi bir polemikten başka bir
şey yoktur.
Muhterem arkadaşlar, hiçbir kuruluş kendi key
fine istimlak yapıp da muayyen şahısları zengin ede
mez; çünkü istimlakte bir komisyon kurulur, bu ko
misyon gider istimlak edilen yerlerin değerini tespit
eder, alım satımları tespit eder, bunları madde mad
de yazar, ondan sonra «Bu yerin değeri şudur» der
ve bu şekilde raporunu verir. Bu rapor yetkili kurul
larda görüşülür, bu mîktar kabul edildiği takdirde o
daire onu istimlak eder; edilmediği takdirde istim
lak edilmez.
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de fiyatlar sık sek
değişmektedir; bugünkü fiyat yarınki fiyatı tutmaz.
Bu bakımından önergede iddia edilen «Bağ-KurV
28 milyona verilecekti, verilmedi de şu kadar ay son
ra neden buraya bu kadar liraya verildi?» mesele
sinde bir tutar taraf yoktur; o andaki kıymeti ne ise
odur.
Muhterem arkadaşlar, biz, Milli Selâmet Parti
si Grupu olarak, Devletin bir kuruşunun herhangi bîr
kimseye verilmesi taraftarı değiliz, katiyen bu bizim
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içimizden geçmez; kim yapıyorsa buna da biz bütün
gücümüzle karşı çıkarız.
Bu bakımdan biz, bu araştırma önergesinin aley
hinde değiliz, lehindeyiz; ama koparılan fırtına as
lında bazı kimselerin propaganda vasıtası olarak
buraya getirilmiştir.
Muhterem arkadaşlarını, önergede vergi değerin
den bahsediliyor. Biliyorsunuz, Anayasa Mahkeme
si o maddeyi iptal ettiği için, istimlak edilen gayri
menkulun o andaki değeri ne ise o fiyattan istimlak
edilir. Halbuki, daha önce, mal sahibinin bildirmiş
olduğu vergi değeri üzerinden istimlak edilirdi. Bu
iptalden sonra artık burada, «Neden vergi değeri
üzerinden istimlak edilmedi» diye konuşmak fazla
dır, doğru değildir.
Bu bakımdan, bu önerge sahiplerinin birçok id
diaları yersizdir. Ama şuna inanıyoruz ki, böyle bir
dedikodunun önlenmesi ve devlet idarecilerinin de
temize çıkması bakımından; bu önergenin kabulünde
fayda vardır.
Muhterem arkadaşlar, çok kıymetli İçişleri Ba
kanımız bu mevzuda hassastır. Kendi mesleğininde
inşaat yüksek mühendisi olması hasebiyle, bu mev
zuları gayet iyi bilirler, Bendenizin de mesleğidir, bu
mevzuları gayet iyi bilirim; komisyonlarda çalışmışımdır, birçok mahkemelerde bilirkişi olarak bulunmuşumdur. Burada gelip de uluorta konuşmakla me
sele hallolmaz. Meselenin derinliğine indiğimiz za
man, bunun haklı olduğunu göreceksiniz inşallah.
inanıyorum ki, Sayın İçişleri Bakanımız da bu
önergenin görüşülmesini arzu ediyorlar ve burada
hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız olduğunu
meydana çıkaracaklardır.
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda fazla söz
söylemeyi zait addediyorum. Çünkü bu, adliyeye in
tikal etmiş bir meseledir ve daha sonra da görüşüle
ceğine göre, o zaman burada daha geniş izahatta bu
lunmak mümkündür.
Milli Selâmet Partisi Grupu adına, bu önergeye
müspet oy vereceğiz ve memleketin bir kuruşunun da
çarçur edilmemesi için elimizden gelen her gayreti
sarf edeceğiz.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Erdal.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın
Kabadayı, buyurun efendim.
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
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Burada bazı çok kıymetli konuşmacı arkadaşla
rım, «Alım ve satım, hukuki ölçülere uygundur,»
buyurdular, doğrudur. Hukuka sonsuz saygımız var
bizim. Ama hukuki alım - satımlar ahlakiliğe, ger
çeğe ve hakka dayanmadıkça, hukuki alım - satım
lar ve tatbikatlar insanlara ıstırap verir. Ta Konfüçyüs devrinden beri kanunlar yapılagelmiştir. Bu ka
nunlar iyi elde tatbik edildiği zaman huzur ve saadet
vasıtası olmuş, kötü ellerde ise, kanunun iyiliği ne
olursa olsun ıstırap vasıtası olmuştur.
Bunun için eskiler derler ki: «İyi kanun yoktur,
iyi hâkim vardır.» Adliyeye intikal edebilir, etmiş
tir. Alım, hukuka da uygundur, olabilir. Asılolan
maşeri vicdanı tatmin etmek, insan gönlünde huzur
ve inşirah sağlamaktır. Biz, grup olarak bunun üze
rinde duruyoruz.
Bu alım - satım, açık ve berrak bir güneş ise, ne
kadar hukuki kisveye uydurursanız uydurun, balçık
la sıvayamazsınız. önergede iddia edildiği gibi bu
alım - satım bir mızraksa, ne kadar kılıf biçerseniz
biçin çuvala koyamazsınız. Bu bir noktadan sırıta
caktır, sipsivri ortaya çıkacaktır.
Kiracıdırlar, ihtiyaçlarıdır, yer alacaklardır. «Dün
yada mekân ukbada iman» derler. Allah, bütün dev
let dairelerine kendine ait bina nasip etsin. Zaten
Devletin ezeli perişanlığıdır bu. Şimdiye kadar ödediğiyie çoktan, kira bedellerinin 2-3 yıllığını bir ara
ya getirse, her bir devlet dairesi bina sahibi olurdu.
Ne garip tecellidir ki. Türkiye'de İmar ve İskân Ba
kanlığı iskânla vazifeli bir bakanlıktır, o dahi kiracı
dır. Bu bizim ezeli acımızdır. Bundan böyle gelecek
hükümetler - yeni hükümet oluyorsunuz, şimdiden
mutlu olsun, çiçeğiniz burnunuzda - İnşallah bütün
devlet dairelerini kiracılıktan kurtarır. Bu hizmeti ya
parsınız büyük hizmet etmiş olabilirsiniz.
Ben askerim, ikinci mesleğim inşaatçılıktır, bu
açık. Sayın Bakanım yüksek Mühendistir, onun teo
rik yönünü okumuşturlar bilirler; sizler de bilirsiniz.
Ben, uzunca yıllar inşaatın pratiğini yapan, yöneten
bir insanım. O tarihte binanın maliyet metrekaresini
inşaatın cinsine göre belli küçültemezsiniz, şişiremezsiniz. Binanın tümüyle toplam metrekaresi de
bellidir, o da meydandadır. Bu gayet kolay çıkar. Ko
misyon çıkar, hatta bildiğiniz ulemalar meclisinden
değil, pratiği olan inşaatçılardan kurarsınız bu ko
misyonu, ekspertiz eder, bu gerçek meydana çıkar.
Niye yalan söyleyeyim, içime şüphe geldi benim.
Şüphe içindeyim. Allah kimseyi şüpheye düşürme
sin. Şüphe orduları yıkar, inanç ve imam çürütür.
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Bu duygularla diyorum ki ben, bu kabil hadiselerde,
ben yaşlı bir politikacıyım da, devlet idaresinde çok
titizlik gösterilen mevzuular olmuştur; ama, ama
şunu unutmayın; «Neler geldi geçti felekten, un eler
ken deve geçti elekten» derler; ola ki buradan da
un tanesi yerine bir deve de geçmiş olabilir. Biz Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu olarak bu anlayış için
de komisyonun kurulmasını, gerçeğin çıkmasını, her
türlü vebalin ortaya çıkmasını, zanda olan arkadaş
larımın da piri pak huzurlarınızda şeklini ve yerini
almasını arzu ediyoruz.
Bu duygularla kurulacak komisyona müspet oy
vereceğimizi huzurlarınızda arz ederim.
Saygılarımla efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı.
İmza sahibi arkadaşlarımızdan söz isteyen?.. Yok.
Görüşmeler tamamlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım, önergeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den itibaren 3 ay obuası hususunu onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir.
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışmdada gö
rev yapması hususunda onayınızı alacağım: Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
4. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin
bu konuya ilişkin 4 ncü sırasında; Afyonkarahisar
Milletvekili İsmail Akın ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim
Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller konusunda,
Anayasanın 88 nci, İçtüzüğümüzün 100 ve 101 nci
maddeleri uyarınca Genel Görüşme önergesi vardır.
Hükümeti aradık bir kez, yoktu; görüşmelere de
vam ediyoruz.
Genel Görüşme önergesini okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
2 nci Milliyetçi Cephe Hükümetinin Milli Eğitim
Bakam Nahit Menteşe, 1977 - 1978 ders yılında par
tizan hesaplarına uygun olarak, sorgusuz, sualsiz bin
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lerce ilkokul ve ortaöğrenim öğretmenini yurdun bir
ucundan öteki ucuna Bakanlık mucibi gereği (görü
len lüzum üzerine) gerekçesiyle nakletmektedir. Ay
rıca, Danıştay kararıyla görevine dönen az sayıdaki
öğretmenleri de yeniden başka yerlere naklederek Da
nıştay kararlarını uygular görünüp yasal sorumluluk
tan kurtularak yüksek mahkeme kararlarını işletmez
hale getirmiştir. Öğretim yılı ortasında kış - kıyamet
mevsiminde öğretmenin isteği dışındaki bu gîbi na
killere atama demek mümkün değildir. Tam tersine
çağ dışı ve iptidai uygulamadır, sürgündür.
Sürgünler, görevini dürüstçe yapan öğretmen ke
simine uygulanmaktadır. Sürgün edilen öğretmenlerin
tümü TÖB - DER üyesidirler. Sürgün edilen öğret
menlerin çoğu, eşlerinden ayrılmak zorunda kalmışlar
dır. Böylece Sürgün edilen öğretmenlerin aileleri par
çalanmıştır.
Yaşam pahalılığı nedeniyle, bir şeh'ir içimle daM,
ev taşıma olanağına sahip olamayan öğretmenler, sür
gün edildikleri yerlere gidecek para 'bulamamaktadır
lar.
Sürgünlerden yalnız öğretmenler etkileniyor sanılınamalıdır. Öğretmen sürgünlerin elen halk çocukları ve
halikımız da etkilenmektedir. Ders yıîı ortasındaki sür
günler, okulların kapanmasına ya da sınıflarda ders
lerin boş geçmesine neden olmaktadır. Halk çocuk
larının öğretimden geri kalmasına sebeptir. Bugüne
kadar, aldığımız bilgilere göre : Gelibolu 3 il içi, Me
sudiye 5 il dışı, Kurşunlu 3 il içi, Gülnar 20 fil dışı,
Gündoğmuş 5 il dışı, İzmit 3 il içi - 18 il dışı, Siverek
2 a içi - 2 il dışı, Torbalı 6 i'l içi - 3 di dışı, Kığı 1 il
dışı, Sarayönü 2 i/ içi - 5 il dışı, Kuşadası 3 il içi 4 il dışı, Trabzon 7 il dışı, Sütçüler 6 il dışı, Çatalca
9 11 dışı, Konya 34 il içi - 20 il dış*, Es-piye 6 il dışı,
Perşembe 6 il dışı, Kavak 5 il dışı, Karabük 1 il dışı,
Biga 3 il içi - 9 H dışı, Düzce 4 il içi, Tavas 6 il içi
- 1 il dışı, Eşme 6 il dışı, Malatya 2 il içi, Gümüşha
ne 5 il içi, Anamur 1 il içi - 2 il dışı, İçel 47 il içi 50 il dışı, Uşak 6 il içi, Karaman 3 il içi, Ulukışla 1 il
dışı, Besni 4 il içi - 15 il dışı, Düziçi 5 il içi - 1 i! dışı,
İpsala 1 il içi, Dursurfbey 1 il içi, Babaeski 1 il dışı,
GİOTiüşnane 2 il oışı, Elmalı 11 il dışı, Turgutlu 3 il
dışı, Kulu 1 il içi, Aksaray 5 il iç', İvrindi 1 il dışı,
Havza 1 il içi - 4 il dışı, Pınarbaşı 1 il içi, Çardak 1 il
içi, Yığılca 2 il dışı, Bandırma 1 il içi - 7 il dışı, Ayva
lık 7 il dışı, Karacabey 1 il dışı, Eımenek 6 il içi 5 il dişi, Silivri 1 il dışı, Niğde 3 il içi, Hopa 1 il
dışı, Ankara 19 il içi - 3 il dışı, Afyonkarahisar 5 i!
dışı, Seydişehir 4 il içi - 1 il dışı, Gürün 1 H içi, Hen-
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defle 6 il içi, Bismil 1 il içi, Dazkırı 4 il içi - 9 il dışı,
Suîtandağı 7 il dışı, İnsaniye 3 il dışı, Sandıklı 2 il dışı
olmak üzere sürgün edilmişlerdir.
. Böylece 275 il dışı, 203 il içi 50 ilçede sürgün tes
pit edilmiştir. Binlerce kararnamenin hazırlandığı M»inmektedir. (Sürgün kararnamesi)
İlkokul öğretmenlerinin dosyaları Bakanlıkta ol
madığına glöre, sürgünler İhbarlarla yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanı, partizan ihbarcılara rağbet et
mektedir.
ıSürgün edilen öğretmenlerin tümü TÖB - DER
Üyesidir. Bu tutum, insan hak ve özgürlüklerine öğret
menlerin (örgütlenme özgürlüğüne karşı Ibir tutumdur.
Milli Eğitim Bakanı Na'hit Menteşe Anayasanın aile
parçalanamaz hükmüne karşı davranış göstermekte
dir.
Öğretmenlerin sürgünü, devletin maddi ve manevi
icbarını sarsmaktadır. İlgili Bakanlıkta yolluk harca
malarından dolayı yatırımlar aksamaktadır. Bu ne
denlerden dolayı, Milli Eğitim Bakam yasa dış» uygu
lama yapmaktadır.
Anayasanın 88 ve içtüzüğün 100 ve 101 nci mad
deleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmen
kıyımı ile ilgili olarak Genel Görüşme açılmasını say
gıyla rka ederiz. 2,12.1977
A'fyonkarıaBjisar
Sıvası
İsmail Akın
Azimet Köylüoğlu
Elazığ
Trabzon
Faik öztürk
Adil Ali Cinel
Balıkesir
Diyarbakır
Necati Cebe
Bahatrin Karakoç
Zonguldak
Erzincan
Kemal Anadoî
Nurettin Karsu
İstanbul
Ankara
A. Nejat Ölçen
Erol Saraçoğlu
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuttuğumuz
Genel ^Görüşme üzerinde de Hükümete ve siyasi par
ti gruplarına 20'şer dakika, istediği takdirde imza sa
hiplerinden bir arkadaşımıza da 10 dakika söz vere
ceğim.
Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Ferhat Arslantaş'ın, Milli Selâmet Partisi
Grupu adına da Sayın Şener BattaFiıi söz istemi Baş
kanlığımıza ulaşmış (bulunmaktadır.
'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fer
hat Arslantaş, (buyurunuz efendim.
CHP GRUPU ADINA FERHAT ARSLANTAŞ
(İzmir) — Sayın Başkan, değerii milletvekilleri;
2.İ2Jİ977 tarihinde Afyonkarahisar Milletvekili Sayın
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İsmail Akın ve arkadaşlarının Milü Eğitim Bakanlı
ğındaki öğretmen kıyımı ile ilgili olarak Genel Gö
rüşme açılması istemi nedeni ile Grupum adına hu
zurlarınızdayım.
Değerii milletvekilleri, kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak bir toplum yaratmak ve yaşatmak savaşı
mını verenlerin Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Sinop'a sürülenlerin, acı çekenlerin, açlığı tokluğu so
rulmayan, en 'basit çağdaş gereksinimlerini karşılan
mayan, ama her şeye karşın zufmedilenîerin öyküsü
dür bu.
Mustafa Kemal Atatürklün; «öğretmenler, yeni
nesîi siz yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz ola
caktır» dediği, çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmada öğret.'m, eğitim gibi yüce bir değeri üretenlere, günümüz
faşizminin Devlet içindeki temsilcileriyle, Devlete tu
tunarak onu, teokratik özlemlerinde kullanmak iste
yenlerin ve 'bütün (bunları bilerek, isteyerek Devleti ve
toplumu tahrip etmek pahasına araç olarak kulla
nanların da öyküsüdür.
(Sayın milletvekilleri *fikri hür, vicdanı hür nesil
ler yetiştirmeleri istenen öğretmenler, Ulusal Kurtu
luş Savaşının önderi, Türkiye Cumhuriyetinin ve
devrimlerinin yaratıcısı adına, yasaları ve (bilimi öncü
kılarak, Milli Eğitimimizin temel amaçlarını gerçek
leştirmeye yöneliyorlar; çağdaş bir toplum için, daha
özgür ve daha bağımsız bir Türkiye için, daha adil,
sömürüşüz bir Türkiye için köy köy, kasaba kasalba,
il il karanlıkları süpürüyorlar; toplumsal barış, top
lumsal güven, daha ileri bir Türkiye için.
Sayın milletvekilleri, komşuya, akrabaya hatta ni
neye, dedeye güvenemediğimiz için titizlendiğimiz, an
cak, aydınlık Cumhuriyet öğretmenine, daha yedisin
de, heyecanla, sevgiyle teslim ettiğimiz çocuklar sizin,
hepimizin; tüm halkımızın. Hâkim, doktor, mühen
dis ve öğretmen gibi meslek sahibi olması için daha
üst okullara gönderdiklerimiz de hepimizin. Çırak,
kalfa işçiler de bizim, yani tüm öğrenenler, eğitilen
ler hu ülkenin insanı; bunların da eğiticisi, (bunların
da öğreticisi öğretmen. İşte Sayın Bakan, 300 bini
aşan bilim ordusu ve ona karşı şoven, tutucu ve faşist
krJröîarla eğitim tarihimizde görülmemiş boyutlara
ulaşan kıyıma, sürgüncü ve zuhnedici, siz...
Bu çatı altında CHP adına re Cumhuriyet Haîk
Partisinin Ödünsüz savunduğu halk adına, köylülerin,
işçilerin, işsizlerin ve tüm halkın öğretmeni olmuş in
şaların hesabını soracağız. Saym Bakan şurada yok
tur ve istese de istemese de çağdaş boyutlar ve yasa
lar içinde bu hesabı verecek. (AP şualarından, «TÖB
- DERMen (bahset, TÖB - DER'den» sesleri)
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Sizi, ne Atatürk resminden çok bozkurt resimle
rinin asıldığı, bir partinin militanlarından başka kim&:nin giremediği Talim Terbiye Kurumundaki koman
dolar; ne de Buca Eğitim Enstitüsünde 23.3.1977'de
kız yurdunu boşaltarak yavrularımızı dışanya atan,
oraya bir partinin militanlarını, komandoları yerleş
tirenler; ne de, Hikmet Kajsapoğlu, Nejat Akçan, Şa
hin îmer adlı Cumhuriyet öğretmenlerini dövenler;
ne de, ülkemizin diğer yerlerinde vuran, kıran, öldü
renler kurtaramayacaklar.
'Bakınız Sayın Bakan - yok burada - milli tatille
rimiz dışında, 3.5.1977'de - sayın arkadaşlar dikkatle
izleyiniz, rakamlar var - 3 günlük «Türkçülük Bayra
mı» tatili uygulayanlar Buca Eğitim Enstitüsünded ir, milli tatillerimiz dışında. Buca Eğitim Enstitüsü
nün Ege'nin komando üssü haline getirenler sizi hiç il
gilendirmiyor.
Uygulamalar için bugüne değin yaptığınız bir uy
gulama, Soruşturma var mı? Sözü edilen okulun mü
dürü MHP Afyonkarahisar adayı Mi. Gayet demok
ratik, doğal. Söyleyecek bir «özlümüz yok buna. An
cak, tekrar aynı okulun müdürlüğüne döner dönmez
«Dokuz İşık Prensiplerini» okulun açılış töreninde
anlatması yasal mıdır?
I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Mao'nun resimle
rini okullarına asanları niye söylemiyorsun?
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın Ba :
kan, tarihin durdurulmaz akışı içinde yerini alacak
tır; doğal olarak isuç ortaklarıyla beraber. (AP sıra
larından gürültüler)
Sayın 'milletvekilleri, yurtseverlik özentisi içinde
bulunan Bakan v« sahip çıktığı kadroların halen uy
du kadrolar bulamadığı ve halkın bilinçli tepkisinden
korktuğu için açılamayan Diyarbakır Eğitim Enstitü
sü ve diğer eğitim enstitüleri; «Ülkücü» kartı a'lamayanîann okula alınmadığı, tarafsız görünümünde gir
seler bile tespit edildiğinde dövülen, sövülen hatta
öldürülen Gazi Eğitim Enstitüsü...
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan,
'hatibi sadede davet ediniz.
BAŞKAN — İzliyorum Sayın Kabadayı, izliyo
rum.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — ...Ve diğer
eğitim enstitüsü olaylarını, tüm üniversitelerimizde ve
yurtlarvmızdaki her türlü taraflılığı içeren gencecik in
sanlarımızın hayatlarını kaybettiği olayları, sizler ye
mininize sadık kişiler olarak...
'BAŞKAN — Sayın Arsîantaş, ben de izliyorum
konuşmanızı dikkatle. Konu doğrudan doğruya öğret
men nakiHeriyle ve atamalarıyla ilgili. Rica ediyorum,
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öğrenci olaylarını temas etmeyin, lütfen. (CHP sıra^
'arından «Gerekçedir o» sesleri)
FERHAT ARSLANTAŞ '(Devamla) — Geçiyo
rum Sayın Başkan, teşekkür ederim. (MHP sıraların
dan «Görevinizi yapın» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, görevimi yaparım ben;
kuşkunuz olmasın efendim.
Buyurunuz Sayın Arsîantaş.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Bunları
anlatmadan, bunlara geçmek güçtür ama, geçeceğim
Sayın Başkan.
MUSTAFA ŞENTURK (Malatya) — Gerekçe
efendim, gerekçe.
BAŞKAN — Onun takdirini Başkanlık yapıyor
efendim, rica ediyorum.
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın nMlet vekilleri, bir evvelki Bakan, uygulamalarıyla üne
kavuşmuştu, ama bugünkü güler yüzlü, uygar yüzlü,
ama uygulamada gaddar, acı, kıyıma, zulümdü Ba
kan da üne kavuştu; şu anda 5 bine yaklaşan, kış kıyamette, çoluğuyla - çocuğuyla, sağa - sola sürdüğü
öğretmenlerle.
Arkadaşlar, bütün gençler öğrenme çağındalar;
tepsi bizim. Onların sevgiye, hoşgörüye ihtiyaçları
var. Doğruya, güzele yöneltilmeliler onlar. Yaratıcı,
yapıcı, yani ülkenin ve toplumun yeniden çağdaş, ger
çek işçileri olmalılar. Ölmeye, öldürmeye hakları yok
onların.
Çağ dışı sömürü düzeni ve sömürüyü sürdürmek
isteyenler, ülkenin diğer sorunlarında olduğu gibi, mil
li eğitimde de bir kaostan yanadırlar. Hükümet için
dekiler, SAVAK'tan CIA'ya, MİT'tta kontr-geriliaya
kadar, yerli yabancı baskı örgütlerini kullanmaya çalı
şırken, doğal olarak öğretmen ve örgütler üzerine gi
deceklerdi. Karanlığımızın yaratıcıları, kapitalist dü
zenin günümüz savunucuları görevlerini yaptılar.
Sayın Bakan uluslararası sömürgenlerle yerli uy
dularından bu tavrı ile 10 numara alabilir; ama yurt
sever öğretmenlerle, Türk Devletinin ve onun insa
nını savunanlardan pek o kadar değil.
Sayın miîIetvekiUeri, Sayın Akın ve arkadaşları
Genel Görüşme istemlerinde, yani 2.12J1977 günü 275
il dışı, 203 il içi sürgün tespit edebilmişlerdir.
Bu noktaya gelmişken, öğretmen sürgünleri ve kı
yımları için iktidarların stratejisine bir göz atalım;
öğretmene yapılan sürgün, kıyım hatta öldürmeye va
ran uygulamaları açıklayalım.
Bunun dört boyutu var; siz biliyorsunuz, biz arka
daşlarımıza anlatıyoruz; yapan sizsiniz. TÖS dönemi
dir ki arkadaşlarımızın tümü aklanmıştır.
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İkincisi, 12 Mart.dönemi, siz de o dönemi bilir
siniz, bütün mahkemeler beraatlerle sonuçlanmıştır.
Üçüncüsü, Birinci Milliyetçi Partiler dönemi ve
İkinci Milliyetçi Partiler dönemidir; onu da hep be
raber yaşıyoruz.
Şimdi, benim üzerinde duracağım dördüncü dö
nem, 11 Aralık Yerel Seçimleri öncesi özel uygulama
sı. Bizim bugün huzurlarınızda özellikle üzerinde du
racağımız 11 Aralık Yerel Seçimlerini etkileme ama
cım güden, binleri aşan kıyım ve sürgün olayıdır. Yal
nız Mersin'den, merak edenlere yeni rakamlar veriyo
rum arkadaşlarım 183 öğretmen, İzmir Torbalı İlçe
sinden 35 öğretmen, Bergama ilçesinden 19 öğretmen,
Menemen İlçesinden 9, Aydın Çine'den 10» Çorum
Sungurlu İlçesinden 12, Konya Beyşehir'den 15, Ça
nakkale Gelibolu'dan 16 öğretmen sürülmüştür.
Arkadaşlar, bunlar rasgele rakamlar. Arkadaşlar,
sizin öğretmenleriniz, çocuklarımızın öğretmenleri;
onlar sizin eşiniz, dostunuz, yakınınız, sizden birer
parça. Bu kışta kıyamette onları sürmek için vicdanı
nız sızlar, onu anlatıyorum. Sanıyorum bana olanak
tanırsınız; teşekkür ederimi
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arslantaş.
FERHAT ASLANTAŞ (Devamla) — Genel Gö
rüşme önergesindeki rakamlar 50 ilçeden. Size sun
duğum sürgün rakamları ise 13 ilçeden. Türkiye'nin
tüm ilçelerini dikkate alarak bir oranlama yapmaya
çalışsak, her ilde, ilçede hatta bucakta sürgün oldu
ğunu görürüz,
_ ABDÜLKADİR KAYA (Siirt) — Siirt'te hiç sür
gün yok,
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Eğer bir Ude sürgün yoksa, onu Bakan açıklasın. Bu ülkenin
insanları olarak, utancı kalmışsa eğer, bir ara Sayın
Bakanın yüzüne rahatça bakabilelim.
Apartman bodrum katlarında, gecekondularda
oturan, çocuğuna pabuç alamayan, yün değil, giyme
ye pazen bulamayan, ülkenin en kuytu, en uç, en ba
kımsız yerleşim alanlarında, en basit olanaklardan
yoksun öğretmenlerimize reva görülen bu zulme dur
diyelim. Kışı, her türlü olanakları olan kent konutla
rında geçirenler adına işletilen bu giyotini durdura
lım. Kışta, kıyamette 300 binlik bilim ordusunun ay
dınlık, çağdaş insanlarını, sürgün olma, atılma, yasa,
tüzük ve yönetmelik dışı gereksiz soruşturmalardan
kurtaralım. Onlar da, «Bizim Meclisimiz var» desin
ler ve desinler ki, Mustafa Kemal gibi bize sahip çı
kılacak bir aydınlığa gidiyoruz.
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan ve kıyım orga-*
nizasyonu şunu iyi bilmelidir: Mustafa Kemal'in öğ
retmeni de Abdülhamft'in nazırı tarafından kıyılmıştı.
Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk anlatan öğretmen de
saldırı oldu, sürüldü, dövüldü. Sınıfa yerküreyi ilk kez
getiren öğretmen de hakaret gördü. Bunların hiçbirisi
bireysel çıkarlarından yana değiller. Bugün sürülen
öğretmenler de toplumun savaşım, toplumun çıkarları
nı, milli eğitimin çıkarlarım, Türk insanının çıkarları
nı savunuyorlar.
Anayasamızın 35 nci maddesi, «Aile Türk top
lumunun temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişi
leri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerek
li tedbirleri alır...» demektedir.
Sayın Bakan, bu maddeye karşın yüzlerce karı ko
ca öğretmeni ayrı yerlere, ya da birisini bir ile sürerek
Anayasayı çiğnemektedir. Aileyi parçalayarak onu
mutsuzluğa itmektedir. Danıştay kararlarındaki tutu
mu, kamuoyunun gözüönünde, yüce yargı organına
saygısızlık örneği olarak durmaktadır. Yalnız
20 . 5 . 1976'dan 23 . 12 . 1977 tarihine kadar 2 065
öğretmeni mahkeme kapılarında sürdükleri de bir
gerçek, hem de utanılacak bir gerçektir. Çağdaş eği
timin moral değerini yok eden, aile ve yakınlarıyla
milyonlara varan öğretmenlerimize korku, tedirginlik,
yılgınlık getirmek değil, onlara saygı duymak gere
kir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik problemlerine el
atmak, onları çözümlemek gerekir,
Ssze de Sayın Bakan yaptıklarınız bir şey kazan
dırmayacaktır. Hizmet ettiğiniz sınıf ve tabakalar bi
le Sizi kurtaramayacaktır. Siz, lütfen ülke insanının
kurtuluşunda yasa ve bilim ölçüleri içinde tarihsel gö
revini sürdürenlerin yakasından elinizi çekiniz.
Sayın milletvekilleri, hani mühre kuşu vardır,
hemcinslerini avcılar için çevresine toplar. Bugün Mil
li Eğitimimiz ve merkez örgütünde bunlar egemendir.
Bir bakanlık adına, müsteşarlık adına, genel müdürlük
adına ve giderek küçülen o koltuklar adına kendi ar
kadaşlarını sürdüren, kıydıran, dövdüren mühre kuş
ları; Devlet önünde, tarih huzurunda suçludur bunlar.
Ama asıl suçlu sayın gülen Bakan ve bulunduğu Hü
kümettir.
Tarihin en karanlık dönemlerinde kendisine kur
tuluş yolu bulan Türk halkı, bu kez de tüm temel
sorunlarında ve milli eğitimimizde çıkış yolu bulacak
tır. Gün ışıkları tüm halkı, öğretmeni ile beraber
kucaklamaya hazırlanmaktadır. Zulme karşı, teröre
karşı, sömürüye karşı, insanca, hakça bir düzenden
yana olanların yılmadan sürdürdükleri savaşım başa
rıya ulaşmaktadır.
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Devrimci bilinci üreten öğretmenlerimizin ülke
içinde ve tarih huzurunda verdiği mücadele, nesillere
miras bırakılacak en saygı değer birikimdir.
Bu konuda Yüce Meclisin bilmesi gereken daha
çok sürgün, kıyım ve zulüm örneği var. Biz çok azını
anlattık, 13 ilçeden. Eğer oylarınızla Genel Görüşme
olanağı yaratırsanız, hem söz attığınız noktalarda, hem
düşündüklerinizi daha açık söylemek için eğitim ve
öğretmenlerimizin sorunlarını açıklığa kavuşturmuş
olursunuz,
Grupum adına Genel Görüşme isteğimizin kabulü
nü diliyor, hepinize en içten saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslantaş.
MSP Grupu adına Sayın Şener Battal, buyurunuz
efendim.
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve na
killer konusunda Anayasamızın 88 nci maddesi, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri ge
reğince talep edilen Genel Görüşme önergesi vesile
siyle Milli Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi
arz etmeye çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlamadan ön
ce bir tespit yapmak istiyorum.
Türk öğretmeni, ne faşist öğretmendir, ne komü
nist öğretmendir. Bu yoldaki, Türk öğretmenine mü
teveccih her türlü tartışmayı hoş karşılamadığımız ifa
de etmek istiyorum. Türk öğretmeni faşist ve komü
nist isnatlara layık öğretmen değildir. Türk öğretmeni
nin nasıl olması hususu eğitim programlarında, milli
eğitim incelerinde vardır.
O halde, tartışmalarda Türk öğretmeni, kendi ka
famıza göre tarif etmek gîbi bir yanlışlığın içinde ol
maya bir hakkımız yoktur.
Milli Selâmet Partisi olarak, Türk öğretmenini,
yüksek mefkurelerle, Anayasanın ahlaki ve manevi
değerlerle mücehhez ve Cumhuriyet ilkelerine sadık
bir vazifeli olarak, ideal adamı olarak, gönül ada
mı olarak, aydınlıklara koşan vazifeli olarak sayıyo
ruz, görüyoruz, biliyoruz ve Türk öğretmeni, eli öpü
lecek en değerli insan olarak, «Eti senin, kemiği be
nim» diye evladın teslim edildiği bir vazifeli olarak,
saygıdeğer kişi olarak saygı ile selamlanacak öğret
mendir,
İşte, öğretmene böyle bakış yaptıktan sonra, bu
öğretmene neler verebiliriz; Meclis olarak neler vere
biliriz; Devlet olarak neler verebiliriz?; öğretmenin iyi
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vazife yapma şartlan nelerdir; bunu araştırmamız la
zımdır, bunu görüşmemiz lazımdır.
Şu anda Genel Görüşmede istenen nedir? Genel
Görüşmede istenen, tayin ve nakiller konusunda bir
Genel Görüşme istenmektedir. Tayin ve nakilleri, bir
istatistiki malumat olarak elde etmek mümkündür.
Soru olarak, Meclis Tahkikatı olarak bunun sorumlu
ları üzerine yürümek elbette mümkündür. Ama, ge
liniz de böyle bir Genel Görüşmeyi şu Yüksek Mec
liste ele alalım: Öğretmen ne durumdadır?
Diğer memurların vazife görmekten kaçtığı ücra
köşede, en uzak köyde Türk öğretmeninin yürekli sesi
vardır, Türk öğretmeninin aydınlığı vardır.
İşte bu öğretmene ne verebiliriz; imkânlar neler
dir; bunu konuşalım. O, talebesine karşı sıkıntüı adam
olmamalıdır; bunu konuşalım, ekonomik, sosyal şart
larını, onun manevi dhazlanmasmı konuşalım, Genel
Görüşmemizi böyle kıymetlendirelim.
BAŞKAN — Sayın Battal, bir dakikanızı alabi
lir miyim?
Genel Görüşme önergesini okuttum, öğretmenleri
mizin tüm sorunları hakkında değil de efendim - o
bir başka Genel Görüşme konusu olabilir elbette - sa
dece nakil ve tayinlerle ilgili olarak, Crupunuzun gö
rüşünü bu yönde belirlerseniz memnun kalırım.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan,
müdahale buyurdunuz, ancak, Grupumun Genel gö
rüşmeye neden hayır diyeceği hususundaki gerekçe
mi arz etmenin gayreti içindeydim, şimdi bu gayreti
ifa ediyorum. Bu istatistik! malumata evet dememenin
mazeretini ortaya koymak istiyorum ve bir araştır
ma, bir ihtiyaçda doğmuş olabilir. Arkadaşlarımın
bu taleplerini külliyen reddetmek gibi bir tartışmanın
içerisine girmek istemiyorum, ama bu vesile ile, böy
le bir öğretmen meselesine, katı karşı çıkış yerine, bu
nu ret gerekçemizi ortaya koymaya mecburum. Eğer,
beni, bu ret gerekçemi ortaya koymaktan mahrum
bırakırsanız, ifademi çok noksan bırakmış olacaksı
nız; müsamaha etmenizi rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, müsamahayı ben göstere
mem, çünkü İçtüzük kuralları ile bağlayım. Zatıaliniz
de konuyu çok iyi bilen bir arkadaşımızsınız.
Buyurun efendim, konu içerisinde kalmanızı ri
ca ediyorum.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan,
İçtüzük hassasiyeti ile ve İçtüzüğe uygun olarak gö
rüşüyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben de onu rica ediyorum.

— 142 —

M. Meclisi

B : 86

3 , 1 * 1978

O : 1

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka | metle, kalanlarını da bu duygular içerisinde selamet
le anmaya mecburum.
daşlarım, öğretmenlerimizin, Genel Görüşmede, bu
Yazarın birisi çok güzel bir söz söyler: «Tanrı
ihtiyaçlarını düşünmemiz lazımdır. Öğretmeni siyasi
yeryüzüne inseydi, mutlak öğretmen sıfatında inerdi»
partiler kendi saflarına çekme yarışından uzak olma
der. Öğretmen sınıfını bundan daha güzel tebcil eden,
lıdır. Öğretmen, partilerüstü hâkem insan olmalıdır.
tebrik eden, tezyin eden, mabet içinde tarif eden hiç
Değilse, toplumda şu partili bu partili öğretmene, bir söz olamaz. Bu duygularla ben, öğretmenlerin
hakemlik sıfatını, hatta saygıdeğer vasfında noksan
cümlesini seviyor, sayıyor ve hürmet ediyorum.
lık gibi bir duruma düşme ihtimalini de gözönüne
alırsak - parti rozeti takmak gibi yanlışlığın içinde
Polonyalı milli şair «Ey anne, kucağındaki sevdi
olmamalıyız.
ğin, okşadığın yavru senin yavrun değildir. Onu öy
lesine yetiştir büyüt ki, yarınki Polonya milleti her
Türkiye'de maalesef politika her yere girmiştir.
türlü hatadan, kusurdan beri olsun» diyor. Böylece
Öğretmenleri de bu politik tartışmaların içine çek
bir yavruyu yetiştiren anne değil, onu yarınlara ha
mek isteyenler vardır. Onun için ısrarla sözümün ba
zırlayan, yarınki millet kılan öğretmendir. Öğretmen
sanda öğretmene faşist ve komünist demeyelim de, si
lerin ister TÖB - DER'li olsun, ister Ülkü - Bîr'li ol
yasi tartışmaların dışında bırakalım diye ifade etmi
sun, isterse diğer teşekküllere bağlı öğretmenler ol
şimdir.
sun, hepsine = samimiyetle söylüyorum ki - saygım,
Muhterem arkadaşlarım, işte bütün bu arz etti
sevgim var; ancak ilk konuşmacı arkadaşımın beni
ğim hususlardan dolayı elbette öğretmenimize uygu
üzmüş
olduğunu da bu prosedür içerisinde anlatmaya
lanacak kıyım noktasında bir politik tercihe de taraf
mecburum.
tar olmamız mümkün değildir. Öğretmen esasen zor
Bu öğretmen kıyımını yapan söven kadroların,
şartlar içinde vazife yapar. Aldığı ders ücreti, onun I
faşist
kadroların bu önerge ile alakasını bir türlü ku
verdiği emeğin, hizmetin karşılığı, kafa yorgunluğu
ramadım.
Bu tasarrufu bir iktidar yapmamıştır. Bir
nun karşılığı değildir. İlkokul müdürlerinin aldığı ma
bakanın iradesinden doğan bir hata varsa, bir kusur
kam tazminatı onun karşılığı değildir. Diğer öğret
varsa
bunu «söven kadroydu, faşist kadroydu» diye
menlerin imkânları mahduttur. İşte bütün
bunları
itham
etmenin yanını yönünü, vicdanı tarafını bula
Yüksek Meclisin huzurunda bir Genel Görüşme mev
madığımı
huzurlarınıza arz ederim.
zuu yapalım. Ama, deminden beri arza çalıştığım bir
Bu öğretmen sınıfı daha özgür, daha bağımsız bir
istatistik! malumat elde etme neticesine müncer ola
Türkiye için çalışıyormuş... El Minnetullah içinizde
cak ve öğretmeni siyasi kamplaşmaların bir malzeme
pek çoğunuzdan eski, yine de pek çoğunuzdan ihtiyar
si haline getirecek tartışmalardan, arkadaşlarımızın
bir milletvekili olarak söylüyorum ki, tarihi de oku
elbette içtinap edeceklerine de inanmak istiyorum.
yan bir insanım, galiba gelmiş geçmiş dünya devletleri
Bütün bu düşünceler içinde, istatistiki mahiyette
dahil, bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar
bir talebi ihtiva eden bu Genel Görüşme önergesine,
kadar özgür olan bir memleket tasavvur etmiyorum;
noksan önerge olduğu için «ret» oyu kullanacağımı
af buyurun o kadar çok özgür var ki, her türlü hazı, ama öğretmenlere en iyi imkânların verilmesini,
] karet ve saldın meşru ve niyet haline gelmiştir.
öğretmenin eli öpülecek insan olduğu için, onun mad
I
Hal böyleyken, bu öğretmen sınıfı daha özgür bir
di imkânlarını, yetkilerini tam olarak temin etmemi
Türkiye için çalışıyormuş... Bunu benim havsalam
zi, onu teçhiz etmemizi rica eder, hepinizi saygılarla
almadı, söylemeye mecburum. «Daha bağımsız bir
selamlarım.
Türkiye...» Aklım almadı, alamıyor; belki aklım kıt
Teşekkür ederim.
benim. Türkiye nereye bağlı beyler? Türkiye Allah'
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
ına, tarihine, köküne kökenine,
kendi bayrağına,
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Ka
inancına bağlıdır. Türkiye hiçbir yere bağlı değildir.
badayı, buyurun efendim.
Bunu açık ve seçik olarak söylemeye mecburum. Tür
kiye
bağımlı değil, Türkiye'yi yüceltmek, daha yuka
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
rıya, daha muazzama, daha üstüne götürmek için ça
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
lışan öğretmenlerimizi de, samimiyetle, gönül huzu
Buraya peşinen üzüntülü çıktığımı söylemeye mec
ruyla kabul edip kendilerini tebrik edeceğim. Bunu
burum. Öğretmen sınıfı, samimiyetle söylüyorum ki,
da kabul etmediğimi huzurlannızda söylemeye meccümlesine hürmet ettiğim bir sınıftır. Beni, babam
dan annemden evvel yetiştiren odur. Ölenlerini rah- I burum.
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Bu tayinler doğrudur; «yoktur»
demeyeceğim;
gerçeği seven insanım, vakıadır «Beyşehir» dedi, doğ
rudur. Ben Beyşehir kazasındanım. Ama, kendinize
batan iğneyi görüp de başkasına batan çuvaldızı gör
mezseniz, sizleri ben munsif olarak görmeyeceğim.
Bunun yanı sıra, diğer öğretmen teşekküllerinden de
tayinlerin olduğunu, Ülkü » Bir'den de tayinlerin ol
duğunu, Beyşehir kazasında benimle irtibat ve illiyeti olan, yakımın öğretmenleri de tayin ettiğini söyle
meye huzurlarınızda mecburum. Ne olurdu muhte
rem konuşmacı arkadaşım bunu tek yönlü, tek isti
kametten anlatacağına, rüyeti daha geniş, tümüne şa
mil anlatsaydı, onu tebrik ve takdir edecektim. Ama,
kendi ölçülerine göre, yalnız kendi havasında, kendi.
duygusunda olan sınıfı alıp, diğerlerini almadığı için,
cemi yapılmadığı için, meselenin ferdi ele alındığını
üzülerek Yüce Meclise arza mecburum.
Komandolar... Ben askerim, komandolar askerlik
te bir sınıftır, askerlik dışında komando yoktur. Ka
fanızda bir iz varsa silin. Komando üsleri askerlikte
bir üstür, komando birliklerinin bulunduğu bir üstür.
Onun dışında Türkiye'de bir komando üssü yoktur.
Bir yanlış zehab, yanlış izdir oldu; alışkanlıktan bir
türlü vazgeçilmediginin ıstırabını, yanan bir Hareket
Partili olarak söylemeye mecburum.
Şayet.var ise kanunların dışında böylesine kurul
muş bir komando sınıfı, komando üssü varsa, Türki
ye'de rejim Anayasa rejimidir, hukukun üstünlüğü
vardır, mahkemesi vardır, savcısı vardır, delilleriniz,
ispatlarınız vardır, savcının kapısını çalarsınız. İsmi
«Cumhuriyet Savcısı» dır. Atatürk, rahmetler olsun,
yeni Türkiye'yi kurarken hiç kimseye «Cumhuriyet»
adım vermemfş, sadece savcıya «Cumhuriyet Savcısı»
demiştir. Öyleyse, Cumhuriyeti korumakla, onu yasal
yolla muhafaza etmekle vazifeli olan «Cumhuriyet
Savcısı» bunun vazifelisidir. Böyle bir hadise var ise,
niye ona gitmez arkadaşım; delilleriyle şahitleriyle
ona gitmez de Yüce Meclise getirir; aklım ermiyor.
Açık seçik söylüyoruz : Milliyetçi Hareket Partisi'
nin komandolarla, komando üsleriyle hiç, bir güna
alakası yoktur. Bu idefiksten
vazgeçin. Şayet var
ise...
BAŞKAN — Sayın Kabadayı...
tHSAN KABADAYI (Devamla) — Cevap vere
ceğim beyefendi, sataşma oldu.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bakın ben size bir
şey söyleyeceğim...
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sataşma oldu
efendim, söyleyeceğim, müsaade edin. Peki, ben kısa
keseceğim.
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sîz de beni
dinlemek zorundasınız.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Savcıya gider
ler...
BAŞKAN — Sayın Kabadayı!..
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet efen
dim, buyurun.
BAŞKAN — Zatıaliniz, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupunun Sayın Sözcüsü konuşurken,, konu dışına
çıktığını ikaz buyurdunuz, arkadaşımdan ricam üze
rine, konu içerisine girmiştir.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet efen
dim, haklısınız.
BAŞKAN — Sizden de rica ediyorum, lütfen ko
nu içerisinde kalınız.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Haklısınız da,
ne yapayım, insanım; canım yandı da, birazcık söy
leyeyim, teselli bulayım diye söyledim. O kadarlık da
müsamaha buyurun.
BAŞKAN — Teselli bulacak ölçüde konuştunuz
efendim; teşekkür ederim.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Rüşveti ke
lamda bulunun efendim.
Hele, «Dokuz Işık», bir partinin doktrinidir, si
zin «Altı Ok» taki umdeleriniz gibi bir umdedir, o
da, o partiye aittir. O arkadaşım, o hatayı da yapmış
olabilir; doğrudur; ama kapısı belli, vazifesi bellidir;
oraya gider, Yüce Meclise değil.
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Öğretmen okul
larındaki duruma gel.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Genel Görüş
me,.. Genel Görüşmede gerçek payı vardır. Biz, Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak bunu reddetmeyeceğiz;
ona burada, nıin gayri haddin Grup Başkanvekili ola
rak, «hayır» demeyeceğim burada, «evet» diyeceğim;
ama, işin başındayız, yeni iktidara geliyorsunuz. Ya
rın, ola ki, korkarım, bu yarışta siz onları geçmeycsiniz. Onun için, ben kabul edeceğim, Genel Görüşme
yi ben kabul edeceğim; ama pusuda yatacağım, kü
meye yatmış avcı gibi sizi izleyeceğim; eskaza siz bunun harmanını kurarsanız, bu bardağın yanmda siz
koca bir derya getirirseniz, af buyurun, gücümün yet
tiği kadar sizlerin çekeceği var; her gün buradayım.
Bu anlayış içerisinde ben Genel Görüşmeyi kabul
ediyorum.
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Genel Görüşme
yi!
İHSAN KABADAYI
edeceğim.

(Devamla) — Edeceğim,
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BAŞKAN — Efendim, .rica ediyorum, lütfen, hatibe müdahale etmeyiniz.
İHSAN KABADA Yi (Devamla) — Bu icraatı ki
şi yapmıştır, Bakanın iradesinden doğmuştur; bunda
partileri itham etmeye, kadroyu itham etmeye mana
yok. Yapan bakan gelir, hesabını verir, yasaya göre
de, cezası varsa cezasını çeker. Bunu ben edeceğim
ki, gelecekte hakkım olsun diye ve işin başında olduğunu söyledim; gelin hepimiz hep beraber adil icraatlar yapalım ve onu arayalım. Fert fani, milletler
bakidir. Fertlerin öldüğü gibi, inanınız ki, milletler
de ebedi olmamıştır. Köküne kökenine bağlı olmayan, devrin icaplarına göre tekniğe, sanata, kültüre
hürmet etmeyen, işte birbirini sevip saymayan milletlerin ve insanların öldüğü gibi, milletler de ölmüş,
«insanlar ölür kabristana, milletler ölür tarihin mezarlık sayfasına gider.» (Şu milleti hepiniz yaşatmak
istiyorsanız, ben dahil yüceltmek istiyorsak kaynaşahm, birbirimizi tanıyalım; başkakıncından, kaynanamn geline kakış yaptığı gibi kakıştan vazgeçelim. Kisinin yaptığı hatayı kadrolara, hükümetlere bulmayahm diyeceğim.
Hazreti Mevlâna'nın buyurduğu gibi, «Gün geçti
lafı, kötü lafıyla, kötü yanıyla, yönüyle geçti.» Bugün yeni bir gün, yarma selametle, birlik ve dirlik
içinde girmiyorsak, bu kakınçlardan vazgeçip kendimizi iyiye teçhiz etmek, hataya zıt iyi yönümüzü kuvvetlendirmek şekline bağlıdır.
Bizi itham ettiler... Şunu kesinlikle söylüyorum :
Biz komünizmin de, faşizmin de, kapitalizmin de, liberalizmin de, her türlü hukuk dışı icraat ve hareketlerin de karşısındayız. Tekrar, tekrar ediyoruz, bize
yağmuru istediğiniz kadar yağdırın, bir damlası içimize geçmez; hakkımızda doğacak kadar iftira yağsın, hepsi cazibe kanunlarına bağlıdır, yerin dibi de
batacaktır, hiçbirisi yükselmeyecektir. Sizleri inşallah
gelecekte görürüz. Bizden beter olun demeyeceğim,
iyiye giderseniz sizlerle iftihar ederiz. Bu işin arefesindesiniz, bayramı geliyor; icraatınız olan bayramda
böyle hatalara, gaflara düşmezsiniz.
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı.
Değerli arkadaşlarını, imza sahibi olarak söz sırası Sayın ismail Akın'da; buyurunuz Sayın Akın.
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2 nci MC Hükümetinin
Milli Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin öğretmenlere
uyguladığı çağ dışı davranış, sürgün ve kıyımlarla ilgili olarak huzurunuza, genel görüşme isteğimizin kabulu dileğiyle çıkmış bulunuyorum.
-

O : İ

I
CHP Grupu adına konuşan İzmir Milletvekili Sa
I yın Ferhat Arslantaş, Milli Eğitim Bakanlığındaki
uygulamalar ve öğretmenlerle ilgili çok önemli konu
I lara dokundu, öğretmenlerin sorunlarını özetledi. Be
I nim özet konuşmam, Sayın Ferhat Arslantaş'ın söz
I lerini tekrar etmeden, değerli vakitlerinizi fazla al
I madan kısaca bitecek.
I
Ancak, bu arada Milli Selâmet Partisi Sözcüsü
I
Sayın Şener Battal ve Milliyetçi Hareket Partisi Söz
I
cüsü Sayın İhsan Kabadayı'nın, bizim görüşümüz dı
I
şındaki bazı sözlerini, gerektiğinde belgeler de vere
I
rek, aksi görüşlerimizi ortaya koyacağız, onların gö
I
rüşlerinin yanlışlığım savunacağız.
I
Sayın Şener Battal, Milli Selâmet Partisinin Grup
I
Sözcüsü
olarak, öğretmenleri övdü, Tamı mesleği öğ
I
retmenliği
yüceltti; fakat öğretmenlerin hiçbir şeye
I
karışmaması,
suya sabuna dokunmaması gerektiğini
I
I dile getirmeye çalıştı ve «öğretmenler, mevcut yasa
I lara uygun olarak çalışmak durumundadır» sözünü
I sarf etti.
Biz, zaten, Sayın Nahit Menteşe ve ondan ön
I
ceki Milli Eğitim Bakam Ali Naili Erdem, öğretmen
I
lere, mevcut yasalann dışında uygulamalar yapıyor
I
diye genel görüşmemizi açmış bulunuyoruz.
I
Öğretmen, Milli Eğitim Temel Yasasındaki şu
I
I maddeyi hatırlayalım, buna göre çalışmak zorunda
I dır: «Sınıf içi eğitim, sınıf dışı eğitimde bir eğitim
I uzmanıdır.»
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
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Öğretmen, sınıf içinde çocuklara yalnız soyut,
ezberci, üretime yönelik olmayan bilgileri vermeye
cek. Tabii ki, sınıf içinde öğretmen, ülkenin birçok
sorunlarını, o bölgenin sorunlarını, hele hele üreti
me dönük olması gereken sorunları dile getirmek
mecburiyetinde; bu, öğretmenin en asil ve en başta
görevi.
«örgün eğitim ve yaygın eğitim, diyoruz; ikincisi,
yaygın eğitimdir; Milli Eğitim Temel Yasasında ge
çiyor. Peki, öğretmen, 8 saat çalıştıktan sonra köy
kahvesine çıkmayacak mı, köy odasına gitmeyecek
mi; orada, ülke sorunlarını köylülerle beraber, yurt
taşlarla, halkla tartışmayacak mı? «Ülkenin milli
gelirlerine halk kesimi ne kadar katkıda bulunuyor,
sanayici ve ticaret erbabı ne kadar katkıda bulunu
yor; bunlardan hangi kesim ne kadar kredi alıyor,
bunlar milli gelirden ne kadar pay alıyorlar?» öğ
retmen bunları söyleyecektir Sayın MSP sözcüsü; öğ
retmenin bu asil görevlerinden bir tanesidir.
ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Konuyla
ne ilgisi var bunların?
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İSMAİL AKIN (Devamla) — Sürgünlerle ilgili
konuşuyorum; dinlerseniz öğreneceksiniz.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum biraz sakin
olunuz; ben yönetiyorum.
İSMAİL AKIN (Devamla) — Sürülen arkadaşla
rımızın - ki, nakil değil bunun adı artık, sürgün - hiç
birisi soruşturma geçirmemiştir; öğretmene sorgu sual
edilmeden, yasa dışı, çağ dışı, iptidai uygulama ge
tirilmiştir ve kış kıyamet gününde öğretmen, politik
nedenlerle, sürülmektedir.
öğretmenlere soruşturma açılmadığını söyledik.
Öğretmenlerin yakasında parti rozetinin olmaması
gerektiğini söyledi MSP sözcüsü. Katılıyoruz. Sürü
len öğretmenlerin yakasında TÖB - DER rozeti var;
güneş içinde yalım o rozet ve korkunuz ondan, ay
dınlıktan işte. Onun için öğretmenleri sürüyor bu
Hükümet ve Bakanı.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Sözcüsü, hem
Türkiye'de sınıf sözcüğüne karşı çıkar, hem de, «öğ
retmen sınıfı» diye sözlerine başlamaktadır burada.
Kimlerin ayırımcı olduğu, bu şekilde ortaya çıkmak
tadır. öğretmenler bir sınıf değildir; öğretmenler eği
tim emekçisidirler. Eğitim emekçisi, haklarını, hatta
grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarını alıncaya
kadar görevlerine, uğraşlarına devam edecektir.

O : 1

Tam bağımsızlığın anlamı, o ülkenin iktisaden, eko
nomik ve sosyal olarak, diğer ülkelerde, diğer ülke
lere karşı onurunu, saygınlığını koruması demektir;
daha, Uluslararası Para Fonu, tezgâhını Türkiye'den
yeni alıp gitmiştir.
Onun için biz, öğretmenlerin, yurt sorunlarıyla il
gilenmelerine karşı çıkmıyoruz; öğretmenlerin, yurt
sorunlarıyla ilgilenmeleri görevidir diyoruz.
Arkadaşlar, Sayın Başbakan Süleyman Demire! de
yimiyle, «Ülkede polis var, ülkede savcı var, mahke
me var; hakkını kaybeden gitsin oralarda arasın» sö
zü yanlıştır.
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sen anlayama
mışsın, bir kere daha oku da anla.
İSMAİL AKIN (Devamla) — Biz biliriz, biz anIamışızdır; siz, ne demek istediğimizi dinleyin.
Ülkede savcı ve mahkemelere, Anayasal kuruluş
lara biz saygılıyız; ama Birinci MC Hükümetinden
bu yana emniyet teşkilatına doldurduğunuz, resmi
adı, resmi giysisi polis olan, komandoların raporla
rıyla mı o savcılar doğru dürüst görevler yapacak
lar?
Ülkücü öğretmenlerin sürülmesi diye bir şey kati
yen sözkonusu değildir. Değildir; bakınız, ülkücü öğ
retmenler eğitim yuvalarını nasıl sarmışlardır, size
elimdeki belgeyi gösteriyorum: Kayseri Eğitim Ens
titüsünün yemek fişinde kurt resmi var, mühür var,
fotokopilerini veririm. Ankara'nın hemen yakınında,
yanında, Hasanoğlan Öğretmen Lisesinde Bengütaş
isimli bir dergi çıkar...

«Bir Milli Eğitim Bakanının uygulaması» sözü
ne de karşıyız.
Bundan evvelki Milli Eğitim Bakam Ali Naili
Erdem, Birinci Milli Cephe Hükümetinin Milli Eği
tim Bakam, kendisine, «komando» sözünün söylen
mesinden hoşlanıyordu. O zaman, Bakanlığın en
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan,
önemli yerlerine komando heveslilerini, komando fa
bunun ne alakası var?
şistler yerleştirmemiştir de, ne yapmıştır? Hatta bun
BAŞKAN — Sayın Akın, bir dakikanızı alayım.
lardan bir tanesi, Cumhuriyet Hükümetinin Milli Eği
Değerli arkadaşlarım, Genel Görüşme konusu,
tim Bakanına, görüşmelerinde karşı çıkmamış mıdır;
öğretmenlerin nakil ve tayinleridir. Sayın konuşma
gelen öğretmenlere tabanca çekme cesaretim bulma
cının ifade ettiği husus şu : «Öğretmenler bu konula
mış mıdır?
rı konuşuyorlar; bunlar yasaldır, bunlar yasal değil
Biz, Türkiye'de memur kesimine, öğretmen kesi
dir diye nakiller yapılıyor» diye gerekçe izah ettiği
mine ve emekçi kesime tam özgürce bir uygulama
için ilgili görüyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
olduğu kanaatinde değiliz, ben değilim. Sayın İhsan
Buyurunuz sayın hatip.
Kabadayı çıktı galiba.
İSMAİL AKIN (Devamla) — Bu dergi, Hasan
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır, hayır,
oğlan Öğretmen Lisesinde çıkarılan bu dergi, bir par
buradayım, aklından çıkmasın.
tinin yayın organından başka bir şey değildir. Ha
İSMAİL AKIN (Devamla) — Burada mısınız?
sanoğlan Öğretmen Lisesinin 2/fi sınıfında Dokuz
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Grupu dışarı çık
Işık Doktrini 1, 2, 3... 9 diye şu an yazılıdır, eğer
tığı için, herkesi temsilen ortada oturuyor.
İSMAİL AKIN (Devamla) — Hani ülkede özgür- I beni milletvekili olarak oraya götürme cesaretiniz
lük var da, Sayın Kabadayı, öğretmenler neden sü- I varsa, buyurun şimdi hemen gidelim; ben, korkuyo
rülmekte, memurlara neden kıyım uygulanmakta? I rum demiyorum.

-
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Demek ki, ülkemizdeki öğretmen sürgünleri, öğ
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu konuşmanın
retmen kıyımları - daha bunların binlerce örneğini
gUndenüe alakasını bulamadığını için sizi protesto
gösterebileceğimiz gibi - kesinlikle hukuka, yasaya ve
ediyorum; dışan çıkıyorum.
ı çağdaş yöntemlere aykın olarak yapılmakta, ihbarlar
BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var.
değerlendirilmekte ve çağ dışı yöntemlerle yapılmak
İSMAİL AKIN (Devamla) — Değerli arkadaş
tadır.
larım, ülkemizdeki öğretmen sürgünleri, öğretmen
Bütün bunların hepsim Ali Naili Erdem ve Nahit
kıyımları çağ dışıdır, yasa dışıdır.
Menteşe'nin mensubu bulunduğu parti, Adalet Par
RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Sayın Baş
tisi, çarpık kapitalist düzenin nasıl temsilcisi ise, ulus
kan...
lararası şirketlere, ülkedeki aracılara, tefecilere, kap
BAŞKAN — Sayın Çalışkan, hatip konuşuyor,
kaççılara, karaborsacılara nasıl yakınsa ve onların
rica ediyorum lütfen yerinize oturun efendim.
temsilcisi
ise, bu bakanlar da onların usturuplu uyRAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Sayın Şener
gulayıcısıdır; tarih onların dersini verecek. (AP sıra
Battal konuşurken, gerekçesine mani oldunuz, şimdi
larından «Üstündağ değil miydi?» sesi) Mahkûm
de hatibe yardımcı oluyorsunuz.
edecektir. Halka şikâyet edeceğiz; en büyük şikâyet
BAŞKAN — Çok rica ederim, siz izlerseniz, yar
kurulumuz halktır. (AP sıralarından «Halk mahkeme
dımcı olmadığımı göreceksiniz,
si mi?» sesleri)
Buyurun efendim.
BAŞKAN — Saym Akın, süreniz bitti efendim.
İSMAİL AKIN (Devamla) — Ülkemizdeki öğ
retmen sürgünleri çağ dışıdır, yasa dışıdır, iptidaidir
İSMAİL AKIN (Devamla) — Halka şikayet et^
ve ihbarcılara itibar edilerek yapılıyor diyoruz. Size
mek, görevimizdir.
örnek :
Tümünüze saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
«Milli Eğitim Bakanlığı
dan alkışlar)
İlköğretim Genel Müdürlüğü
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
«Şube : 5
Değerli arkadaşlarım, Genel Görüşme önergesi
«Sayı: 24 301 (0173)
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
«Hüseyin Kavas ile Musa Yanık ve arkadaşları.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 70
Düzağaç Kasabası
nci
maddeye göre...
Sincanlı/Afyon
BAŞKAN — Nedir efendim 70 nci maddeye göre?
«Dilekçeniz işleme konulmuştur, sonuç ayrıca bil
ŞENER BATTAL (Konya) — Benim söylediğim
dirilecektir.
sözleri, Sayın Sözcü bana izafe ettiler.
Bibilerinizi rica ederim.»
BAŞKAN — Nedir o, Saym Battal?
Sincanlı ilçesinin Düzağaç kasabasında uydurma
imzalarla öğretmen arkadaşlarımız buraya ihbar edi
ŞENER BATTAL (Konya) — Öğretmenler suya
lir. Sonunda, namuslu, dümst vatandaşlarımız farkına
sabuna dokunmasın, dokunmaması gerekir demişim.
varır, ihbar etmediklerini söylerler. İşte, belge elim
«Öğretmenler tartışmayacak mı?» diye buyuru
de, fotokopisini size vereceğim.
yorlar; ben, «tartışmasın» demişim; milli gelir dağılı
BAŞKAN — Efendim, toparlayın lütfen.
mını ve yurt sorunlarını öğretmenler konuşmasın de
İSMAİL AKIN (Devamla) — Size bir örnek da
mişim. Böyle bir ifadede bulundu; tavzih için söz is
ha anlatıp sözlerimi bağlayacağım.
tiyorum.
Millet Meclisi kâğıdının fotokopisi :
BAŞKAN — «öğretmenler suya sabuna dokun
masın»
şeklinde bir beyanım hatırlamıyorum konuş
Millet Meclisi
macının.
Özel
15 . 10 . 1977
ŞENER BATTAL (Konya) — Aynen şu ifadede
Sayın İzzet Koca
bulundu, müsaade eder misiniz?
.Bana intikal ettirmiş olduğunuz öğretmen hak
kındaki şikâyetinizi «Milli Eğitim Bakanına intikal
BAŞKAN — Sayın Battal, izin verir misiniz şu
ettirdim. Yapılması için takip ediyorum.
meseleyi bitireyim, hemen zabıtları da getirteyim. Zatıalinizin beyanına aykırı bir beyan varsa, size, sa
Bilgi edinmenizi rica eder, saygılar sunarım.
taşmadan söz vereceğim.
Dr. Nazım Baş
j
ŞENER BATTAL (Konya) — Sataşmadan değil,
AP İçel Milletvekili
] tavzih yapacağım Sayın Başkan.
(İmza)»
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BAŞKAN — Hafızamda ve hatırımda, zatıâlinizin sözlerini aynen nakşedemediğim gibi, sayın ko
nuşmacının konuşmasını da tabii, aynen tutmam
mümkün değil; ama konuşmasının mahiyetinde, an
lamında, sizin söylediğiniz anlamda bir şey ben tespit
edemedim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? Arkadaş bana sataşmadı; benim
söylemediğim sözleri, söylemişim gibi söyledi. Tav
zih edeceğim, açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Yani, 70ı nci maddeye göre yine, söz
istiyorsunuz, isteminiz bu.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, çok
kısa bir tavzih yapacağım, vaktinizi almayacağım.
BAŞKAN — Efendim, vakit almak değil; size,
hakkı kullandırıp kullandırmamak konusunda isabet
li bir sonuca varmak önemli olan. Rica ediyorum, şu
meseleyi halledeyim, buyurunuz siz lütfen.
Değerli arkadaşlarım, Genel Görüşme önergesi
üzerindeki konuşmalar bitmiş bulunmaktadır.
Genel Görüşme açılıp açılmaması hususunu Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum : önergeyi kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler...
önerge kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüz uyarınca, Ge
nel Görüşme günü saptanacak ve Genel Kurulumuzun
bilgisine sunulacak.
5. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9
arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine
yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/12)
BAŞKAN — 10/12 esas numaralı araştırma öner
gesinin görüşmelerine geçiyoruz.
Hükümet?..
ENERJİ VE TABÎ1 KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Bu
rada.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim:
Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde yeraltı servetlerimiz büyük Ölçüde sö
mürülmektedir. özellikle kıymetli madenlerin başın
da gelen bor tuzlan, bazı işletmecilerin keyfi tutum
larına terkedilmiştir. Yasaların ve kontroUann yeter
li olmayışı yüzünden ülkemiz milyonlarca lira kayba
uğramaktadır.
Balıkesir'e bağh Bigadiç ilçesinde bor tuzlan istih
sal edilen maden ocaklan vardır. Ancak, yeterince
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Devlet kontrolü olmadığı için ocaklar basit ve az
masraflı usuller ile çalıştırılmaktadır. Maden bölge
sinde bütün dağların içi ve dışı bor tuzları ile dolu
olduğu halde, işletmeciler yüzeyde çalıştıktan için
istenen ve beklenen randıman alınamamaktadır. Ma
den derinlere inmeden de çıkartabildiği için, tercih
edilen bu yol işletmecilere az masrafla çok kazanç
sağlamaktadır. Toprak üstünde yapılan çalışmalar ise
göçüklere sebep olmakta ve alttaki madenlerden is
tifade imkânını ortada» kaldırmaktadır.
Gerek maden ziyanı, gerekse istihsalin yükseltilmemesi Türk ekonomisinde telafisi mümkün olmayan
yaralar açmaktadır. Bazı değerli uzmanlarca zararın
milyarlarca lirayı bulduğu ifade edilmektedir. Bir kı
sım işletmeciler isterlerse istihsallerini düşürebilmekte,
isterlerse ocaklarını belirsiz bir süre için kapatabil
mektedirler.
Ülkemizi yüz milyonlarca lira zarara sokan böy
le davranışlara razı olmak mümkün değildir. Bor
tuzlan gibi önemli bir madenin işletmeciliği çalıştıran
ların keyfine bırakılamaz. Zira yer altında yatan bu
servet bütün Türk milletinin malıdır. Buna göz yum
maya hakkı yoktur.
Bor tuzları sorunu, gerek ekonomimiz gerekse is
tihdam açısından son derece önemli bir noktaya gel
miştir. Bor tuzlan istihsal eden ocaklara gerek Dev
let, gerekse Meclis derhal el koymak zorundadır. Da
ha fazla gecikmeye ne Türk ekonomisinin ne de bu
ocaklarda çalışan binlerce yurttaşımızın tahammülü
kalmamıştır. Bu itibarla, ülkemizde bor tuzu istihsal
eden tüm maden ocakları en kısa zamanda kontrol
altına alınmalı ve çalışma tarzları, maden rezervleri,
kazançları, ülke ekonomisine olan zararlan tespit
edilmelidir. Bu çalışmalar, aynı zamanda bor maden
lerinin özel şirketlerden alınarak, Devlet eli ile çalış
tırılmasını savunanların ne kadar haklı olduklarım da
ortaya çıkaracaktır.
Yukanda belirttiğimiz hususlann ışığı altında,
Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı ola
cak tedbirlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araş
tırması açılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla. 30t.ll.1977
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Giresun
Çanakkale
Mustafa Kemal Çilesiz
Orhan Çaneri
Trabzon
Kütahya
Rahmi Kumaş
Nizamettin Çoban
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Görüş
me konusunda Sayın Hükümete ve sayın siyasi parti
gruplarına 20'şer dakika, önerge sahibi bir arkadaşı
mıza 10 dakika söz vereceğim.
Sayın İnan, bu konuda söz istiyor musunuz efen
dim?
ENERJİ VE TABÎİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, önerge sahibinin konuşmasından sonra
benim konuşmam daha faydalı olur kanaatindeyim.
BAŞKAN — Efendim, bu mümkün değil maale
sef. İçtüzüğümüz bir sıra saptamış; Hükümete ilk sözü
vermek zorundayız, ondan sonra siyasi parti grupla
rımıza veriyoruz, en son sözü önerge sahibine vermek
zorundayız; bu sıraya uyuyoruz. Lütfederseniz, konu
şacaksanız, bu sıraya uymak zorundayız.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Te
şekkür ederim.
İki hafta önce burada bir tatbikat olmuştu; önce
önerge sahibi konuşmuştu, sonra bendeniz konuş
muştum.
BAŞKAN — Efendim, bizim tatbikatımız, İçtü
züğümüze uygun. Siz, lütfediniz buyurunuz.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Emrinizdeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bor tuzları hak
kında Meclis Araştırmasını talep eden Balıkesir Mil
letvekili Sayın Sadullah Usumi ve arkadaşlarına teşek
kür ederim.
Ben şahsen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
teşrii vazifesi kadar, murakabe vazifesinin de aktif
tutulmasına inananlardanım ve murakabe hükümet
lere güç verir. Yalnız, önergede, eğer ölçüler biraz
objektif tutulmuş olsaydı, zannederim daha tarafsız
bir şekilde bu meseleye yaklaşmak ve münakaşasını
yapmak mümkün olurdu.
önergede, yüz milyonlarca lira zarar, hatta mil
yonlar az görülüyor, bir yerinde, «milyarlarca za
rar» gibi ibareler var ki, bu gibi son derece muğlak
ve on misli, yüz misli fark eden rakamlar kullanıl
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dığı takdirde, takdir edersiniz ki, bunun geçerliliği
zaafa uğrar.
Yine, önergede, bakıldığı ve okunduğu zaman,
âdeta, Türkiye'deki bor tuzlarının hemen tamamının
özel teşebbüs elinde bulunduğu intibaı doğmaktadır;
bu da yanlıştır.
Bugün Türkiye'de tespit edilmiş bulunan 205 mil
yon ton rezervin ancak 4 milyon tonu özel sektörün
elinde bulunmaktadır; 201 milyon tonu, yani % 98'i
devlet sektörünün, Etibank'ın elinde bulunmaktadır.
Bunları böylece tespit ettikten sonra sayın milletve
killeri, meselenin esasına geçeceğim.
Yurdumuzun Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Ba
lıkesir illeri dahilinde ekonomik değeri yüksek, kal
siyum ve sodyumun borlu tuzlarından oluşan yatak
lar mevcuttur. Tabiatta çeşitli ametallerin teşkil
ettiği borlu tuzlar 100'Un üstündedir. Ancak, sana
yi girdisi olabilme vasfına sahip iki önemli tuzdan
söz edilebilir: Bunların birincisi tinkaldir, diğeri ise
kolemanit. Tinkal, 10 molekül sulu sodyumlu bir
bor bileşiği olan bu tuz, Eskişehir ilimizin Seyitgazi
ilçesine bağlı Kırka köyü ve civarında milyonlarca
tonluk rezervi ile dünyanın en büyük ve en iyi ka
liteli yatağı olmaktadır. Kolemanit ise, 5 molekül
sulu bir kalsiyumlu bor tuzu olup, Kütahya ilinin
Emet ilçesi, Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesi
ve Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesi hudutları dahilinde
bulunmaktadır. Her iki tür yatakta, bir yerinden di
ğer kesimine doğru, içindeki çeşitli yabancı madde
lerin muhtevasına bağlı olarak boroksit tenörü de
değişmektedir. Bu bakımdan, tinkal ve kolemanit
yataklarının gerçek büyüklüğü % 100 boroksit eşde
ğeri olarak ifade edilmektedir. Yurdumuzun % 100
boroksit eşdeğerli sodyumlu bor tuzu muhtevası, 155
milyon ton ve kalsiyumlu bortuzu muhtevası % 100
boroksit eşdeğeri olarak 50 milyon ton olup, toplam
borlu tuzlar varlığı 205 milyon tondur.
Ülkemizdeki meri mevzuata göre bu varlıkların
% 98'i bir kamu kuruluşu olan Etibank'a, % 2'si de
özel sektöre aittir. Bu duruma göre, özel sektör elin
de, tamamı kolemanit olan 4 milyon ton civarında
bor tuzu kaynağı, Etibank elinde ise 201 milyon ton
kadar % 100 boroksit eşdeğeri kaynak bulunmakta
dır. Hemen ifade etmek gerekir ki, sekiz - on yıl ön
cesine kadar durum tamamen tersi idi. Halen Eti
bank, dünyada da bu madencilik kolunda en büyük
kaynağın sahibi bulunmaktadır; bunu da, altını çize
rek belirtmek gerekiyor. Zira, önerge yine, okundu
ğu zaman, adeta Devletin bor tuzlarını işletmeciliğin
tamamiyle sırtında kaldığı gibi bir intiba yaratılmak
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istenmektedir ki, bunun gerçeklere ne kadar ters düş
tüğünü göstermek bakımından ifade etmekte fayda
görürüm.
Özel sektöre ait kaynaklar S şirket tarafından iş
letilmektedir. Gerekli ölçüler içinde yürütülmekte
olan işletme faaliyetlerinin Maden Kanunu ve Maden
Emniyet Nizamnamesine uygunluğunu sağlamak yö
nünden, Bakanlığımızca ve Çalışma Bakanlığınca ge
rekli kontroller yapılmaktadır.
Bilindiği gibi, sedimanter bir teşekkül olan Tür
kiye bor yataklarının üstündeki örtü tabakasının kalın
lığı ile, bir örtü tabakasının altından alınacak cevher
tabakasının kalınlığı arasında, ekonomik şartların
optimize ettiği bir sınıra göre, açık işletme veya ye
raltı işletme metoduyla cevher üretilir; bu aynı me
tot kömürde de kullanılır. Ancak, yeraltı işletme
ciliği, daima, metodun gereği olarak açık ocak işlet
meciliğinden daha pahalıdır.
Yatak şartları gereği, Etibank, Eskişehir - Kukada,
Emet - Hisarcık'ta açık işletme, Emet, Espiye'de yeral
tı işletme usulü ile tinkal ve kolemanit cevheri üret
mektedir.
Cevher yatağından çıktığı gibi içindeki kil ve diğer
ampüriteleri nedeniyle pazar bulamayan bor cevher
leri, mutlaka, zenginleştirme ameliyesine tabi tutu
lurlar. Ocak işletmeleri, zenginleştirme ve yarı ma
mul ve mamul bor ürünleri için bir seri yatırımları
Etibank realize etmiştir. Bundan başka, artan piya
sa taleplerini karşılamak ve ülkemiz kaynaklarını
en yararlı biçimde değerlendirmek için, bir grup ya
tırımı da, planlayarak tatbikata başlamış bulunmak
tadır. Kırkada, 480 bin ton/yıl kapasiten' tuvenan
cevher üreten madencilik yatırımı için 75 milyon TL.
harcanmış; 170 milyon TL. sarf edilerek gerçekleş
tirilen konsantratör tesisi de, 1974'te tamamlanıp,
ekonomik devreye sokulmuştur. Ayrıca, 180 bin
ton/yıl kapasiteli boraks pentahidrat, 60 bin ton/yıl
kapasiteli ham susuz boraks ve 17 bin ton/yıl kapa
siteli rafine boraks tesislerinden ibaret bor türevleri
için 240 milyon TL. dış olmak üzere, 1 340 000 000
Türk liralık toplam yatırıma başlanmış olup, 1979'da
bitirilmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Bandırma'da ise, halen 20 bin ton/yıl kapasiteli
sodyum perborat, 25 bin ton/yıl kapasiteli asitborik
ve 55 bin ton/yıl kapasiteli boraks tesisleri, 277 mil
yon Türk Lirası yatırım yapılarak tamamlanmış bu
lunmaktadır. Aynı yerde, ayrıca, 1976'da 83 200 000
Türk Lirası dış olmak üzere, 250 milyon Türk Lira
lık toplam yatırımla, 20 bin ton/yıl kapasiteli per
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borat ve 1975'te başlanan 89 500 000 Türk Lirası
dış ve toplam 433 milyon Türk Liralık yatırımla da
100 bin ton/yıl kapasiteli ikinci borikasit tesisi yatı
rımlarına devam edilmektedir. Bu tesislerimizin de
1979 ve 1980 yıllarında tamamlanması beklenmekte
dir.
Yukarıdaki yatırımların içinde, Bandırma'daki mo
dern yükleme tesisleri de vardır. 1981'de devreye
girecek olan 15 bin ton/yıl kapasiteli hidrojen pe
roksit tesislerinin, 137 milyon Türk Lirası dış ol
mak üzere, 500 milyon Türk Lirası toplam yatırım
tutarıyla projelendirilerek uygulanması işi de ihale
edilmiş bulunmaktadır.
Emet'te ise 55 milyon Türk Lirası yatırımla 450
bin ton/yıl kapasiteli işletme ve konsantratör yatırım
ları tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak, bu üretim
ve teknolijik yatırım gayretleri milli kaynağımızın
değerlendirilmesine sınırlı bir kesimde gösterilen gay
retleri ifade edebilmektedir.
Nitekim, milli varlığımızın değerlendirilmesinde
daha bir seri tedbirler alınarak aşağıdaki düzen için
de uygulamaya başlanmıştır. Bir bakıma ulusal bor
politikamızın esası mahiyetindeki bu tedbirler şöyle
özetlenebilir:
1. Detaylı ve tutarlı bir pazar araştırması.
Etibank Genel Müdürlüğümüz muhtelif firmalara
konuyu inceletmiş ve kendi imkânlarıyla kontrol et
tirmiştir.
2. Piyasayı tutmak, muhafaza etmek.
Bu meselenin çözümü için bor ürünleriyle ilgili
yatırımlar, endüstrinin en çok ihtiyaç duyduğu yarı
mamul ve mamul ürün çeşitlerini sağlayacak şekilde
planlanmıştır. Müşteriye süratli, kaliteli ve devamlı
mal arz etmek için en uygun teknolojinin seçilmesi,
Bandırma'da modern yükleme tesisleri kurulması,
pazar hinterlandlarımız için de en uygun yerde depo
lama ve dağıtım merkezlerinin kiralanması kararlaş
tırılmış ve ilk merhalede Amvers'de (Belçika) bu ga
ye için bir antrepo hizmete konulmuştur.
İhracatta elastikiyet ve kolaylığı sağlamak için
formalite ve mevzuatın ıslahına ait çalışmalar yapıla
rak çeşitli kademe ve mercilere teklifler ulaştırılmış
ve olumlu sonuçlar alınmış bulunmaktadır. Dış ül
kelerdeki antrepolardan mal satışının ihracat reji
mine dahil edilmesi, bu meyanda bir örnek olarak
gösterilebilir.
Planlı kalkınmanın prensipleri uyarınca hammad
de yerine mamul ve yan mamul ihracı için, bu ko
nudaki yatırımların süratle bitirilmesi gayreti için-
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de bulunmaktayız. Bu hedefin kaçınılmaz neticesi
olarak hammadde ihraç politikasının re vize edilmesi
elzem olmuştur.
Nitekim, 27.3.1976'da Maden İhracatçılar Birli
ği kurulmuş ve Türkiye'deki bor madeni üreticile
rinin birbirlerine rakip olmaları önlenerek, fiyat ve
pazar dağılımı itibariyle ahenkli bir ihraç yapısının
gelişmesine esas olan anlayış geliştirilmiştir.
Ulusal bor politikamızın anahedeflerine bağlı ka
larak elimizdeki kaynakları, pazar şartları ve ülke
çıkarlarını da dikkate alarak en optimal ölçülerde
değerlendirmek için gerekli her türlü tedbirleri almış
bulunmaktayız ve bütün bu tedbirleri mahallinde
tespit etmek suretiyle Yüksek Meclise rapor sunul
ması maksadıyla Meclis Araştırmasını memnuniyet
le karşıladığımızı arz ederim.

lan imtiyazı yoktur. Sayın Bakanın da ifade buyurduklan gibi, Türkiye'deki bor yataklannın % 98'inin
imtiyazı Etibank'ın elinde bulunmaktadır, % 2'si özel
teşebbüsün elinde bulunmaktadır.
önerge sahiplerinin iddia ve ifade ettikleri şekilde
vakıanın olmadığım şu rakamlarla ifade etmek isti
yorum :
önerge, tamamen mesnetsiz ve hiç bir araştır
maya dayanmadan, hissi bir önergeden ileriye geçe
memektedir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Grupları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini
okuyorum. Sayın Hasan Ekinci AP Grupu adına,
Sayın Temel Karamollaoğlu MSP Grupu adına söz
istediler: Şu ana kadar başka bir gruptan söz istemi
gelmedi.
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ha
san EkincPnin, buyurunuz Sayın Ekinci.
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan,
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Balıkesir Mil
letvekili Nuri Bozyel konuşacak.
BAŞKAN — Peki efendim.
AP GRUPU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir
Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 arkadaşının, bor
tuzlan konusunda ülke ekonomisine yararlı tedbirleri
saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesine
ilişkin Adalet Partisinin görüşünü açıklamak üzere
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Adalet Partisi
Grupu adına hepinizi saygı ile selâmlıyorum.

1974 yılında 479 bin ton - özellikle üzerine ba
sarak söylüyorum bu rakamı - özel teşebbüs üret
miş, 600 bin ton resmi teşekkül üretmiş; 1975 yılın
da 342 bin ton özel teşebbüs, 646 bin ton resmi
teşekkül üretmiştir. Halen 1977'de, bu rakamlar
% 10'ıijı üstünde artış göstererek seyretmiş bulun
maktadır.
Değerli milletvekilleri, bor tuzlannın % 2'lik im
tiyaza sahip olan özel teşebbüs tarafından çarçur
edilmediği, milyonlann ve milyarlann heder edilme
diği, bilakis ülke ekonomisine büyük ölçüde katkısı
bulunduğunu da şu rakamı ifade etmekle zannediyomm tamamlamış olurum :

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki bor tuzlan,
her zaman Cumhuriyet Halk Partisi tarafından istis
mar konusu olmuştur. 1965'Ierden sonra, hattâ 1971,
1972 yıllarında Senato Araştırması dahi yapılmıştı.
Bor tuzlan oknusundaki politikanın altında Adalet
Partisinin imzası bulunmaktadır. Bu imzadan da if
tihar ederim, gurur duyarım.
Değerli arkadaşlanm, önergede iddia edildiği gibi,
özel teşebbüsün elinde büyük ölçüde bor tuzu yatak-

1969 yılında özel teşebbüs 273 bin ton üretim
yapmış, resmi teşekkül 159 bîn ton yapmış. Sizin
fazla zamanlannızı almamak için yıllan atlayarak
ifade ediyorum :
1973 yılında 338 bin ton özel teşebbüs üretmiş,
186 bin ton resmi teşekkül üretmiştir.

1977 yılında özel teşebbüs 400 bin ton bor tuzu
ihraç etmiştir. Bu ihracaattan da Türkiye'ye - bu
her zaman sözünü ettiğiniz döviz sıkıntısında - 30
milyon dolara yakın döviz sağlamışlardır. Görülüyor
ki, bor tuzlan konusundaki iddialannız ve isnatla
rınız fevkalade mesnetsiz ve dayanaksızdır.
İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Sömürünün
tipik örneği.
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Biz sömürenin
ve sömürünün de karşısındayız. Biz ülke ekonomi
sine yararlı olan özel teşebbüsü de özendirme ve
destekleme politikasının da sürdürücüsü olacağız.
Değerli milletvekilleri; Adalet Partisi, bor tuzları
konusundaki politikayı tayin eden ve imzasını koyan
Partidir, dedim. Bunun kanıtlan da şudur : Tür
kiye'de şu fabrikaları kurmuş ve şu tesislerin de pro
jelerini hazırlamıştır :
— Bandırma Perborit tesisleri, Boraks Fabrikası
inşaatı ve tevsii çalışmaları.
— Kırka Boraks Fabrikası.
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— Emet Koîemanit Zenginleştirme Fabrikası
(1977 yılından sonra 5 yıllık planlamasını yaparak,
projelendirmesini de gerçekleştirdiği 3 milyar 850
milyonluk bir yatırımı planlamıştır).
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uzay yakıtı olarak kullanılmakta ve günlük hayatımızda birçok konuda kullanma yeri bulmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar memleketimizde Etibank tarafından yürütülen çalışmalar - üzülerek ifade edeyim - maalesef yeterli değildir. Bunu, «Adalet Partisi şimdiye kadar bunu yapmış, Halk
Partisi bunun temelini atmış veya Milli Selâmet Partisi yenilik getiriyor» diye söylemiyorum, fakat bu
meselenin parti farkı gözetilmeksizin ele ciddiyetle
alınmasının icap ettiğini belirtmek için, üzerinde hassasiyetle durarak söylüyorum,
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MSP GRUPU ADINA TEMEL KARAMOLLA I
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Bor tuzları konusunda inceleme yapılmasını iste I
yen araştırma önergesini, biz Milli Selâmet Partisi I
olarak memnuniyetle karşıladık. Aslında, belki çok I
daha önceleri herhangi bir partinin politikası haline
getirilmeden yapılması icap eden bir meseleyi, şimdi
daha dikkatli bir tarzda yapma imkânını bulmuş olu I
yoruz.
I

Çünkü bor madeni, bor tuzlan, bor yatakları ashnda bizim memleketimizde mevcut bulunan yataklardan sadece bir tanesidir; ehemmiyeti büyüktür,
fakat sadece bir tanesidir. Bugün memleketimizin
yeraltı kaynaklarını eğer layiki veçhile değerlendirmezsek, daha uzun zamanlar maalesef dış memleketlere bağlı kalmakta da devam ederiz; belki de, dısarıya - tabir caizse - el açmaktan kolay kolay kurtulamayız. Bunun A'dan Z'ye kadar; madenlerin çıkanlmasmdan, en son mamulünün değerlendirilmesine
kadar memleketimizde yapılmak mecburiyeti var.
Biz, Milli Selâmet Partisi olarak bunun sonundan
başladık. Kendimize verilen, şu ana kadar yürütmek
te olduğumuz bakanlıkların içinde Sanayi Bakanlığı,
ağır sanayi hamlesini başlatarak bu vazifeyi yerine
getirdi. Yalnız, bunun daha önünde, aslında, bizim
maden rezervlerimizin değerlendirilmesi çok büyük
bir ehemmiyet arz etmektedir. Demirimizi, krom ma
denlerimizi, çinko, kurşun... gibi birçok madenleri layiki veçhile değerlendiremiyoruz; bor tuzları da bunlardan bir tanesidir.

Bor tuzlan konusunda Cumhuriyet Halk Partisi
devamlı istismar politikasını uygulamıştır, ama bugün
Türkiye, dünyadaki bor piyasasının % 30'üna hâkim
dir. Planladığımız ve projelendirdiğimiz bu tesisler
tamamlandığa zaman, dünya bor piyasasının % 50'ine
girmiş ve hâkim olmuş olacağız. Bizim Adalet Par
tisinin planı programı budur, istismar değildir.
Değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi
nin bor tuzları konusundaki bilinçsiz istismarlarına
belki son verir ve bu konudaki asılsız, mesnetsiz id
dialarının gün ışığına çıkarılması için verilen öner
geye, katılmamamıza rağmen, Grupumuz olumlu oy
verecektir.
Hepinizi saygılarla selâmlarız. (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci.
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Temel
Karamollaoğlu, buyurunuz efendim.

Muhterem arkadaşlar, yalnız elimize aldığımız
konu şimdiye kadar incelemiş olduğumuz konulardan
oldukça farklı. Bor tuzları dediğimiz zaman, geçen
asrın sonlarından beri bir dünya karteli oluşturul
muş ve o dünya kartelinin içinde borla ilgili her tür
lü meselelerin halledilmesi icap ediyor. Bu dünya
karteli International Borax Corporation, maalesef
Türkiye dahil, dünyanın her yerinde borla ilgili me
selelere adeta ambargo koymuş vaziyette. Mesela
Amerika da - Rusya da tahmin ederim bunun içeri
sindedir - borla ilgili herhangi bir tesiste Türk mü
hendisleri kesinlikle çalıştırılmamaktadır. Böyle bir
tesisi Türk mühendislerinin gezmesine dahi müsaade
edilmemektedir. Çünkü bor, bugün stratejik maden
lerden bir tanesi haline gelmiştir. Şunu belirtmekte
fayda var: Bor rezervlerinin !% 60'ı ve belki de daha
fazlası - bu bilinen rezervlerin - memleketimizde bu
lunmaktadır. Bor tuzları bugün uçak demeyeceğim,
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Şu anda memleketimizdeki bilinen bor yatakların
dan % 2'si özel sektörün elinde, % 98'i Devletin elindedir, diye Sayın Bakan ifade buyurdular. Tahmin
ediyorum ki, burada bir yanılma olabilir; çünkü bilahara Adalet Partili arkadaşımızın vermiş olduğu ifa
de bunu doğrulamıyor. Eğer özel sektör % 2'sinden üçyüz küsur bin ton bor tuzu, maden üretiyor
da, Devlet sektörü sadece 550 - 600 bin ton civannda
üretiyorsa; bu aslında, Etibank'ın iflas ettiğini gösterir; zannediyorum böyle bir şey doğru değildir. Dev
let ve özel sektör elinde bulunan bor yataklanndaki
rezervlerin layiki veçhile tespit edildiği kanaatinde
değilim. Bu birinci noktadır.

I

İkincisi; bunun değerlendirilmesi için, memleketi
mizde işletme yönünden kurulan tesisler de, maalesef
yeterli değil. Aslında biz bor tuzlanm memleketimizI de işlediğimiz zaman, çok daha büyük çapta ihracat
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yapma ve dünyaya fiyat empoze etme durumundayız; [
% 60'ı bizim elimizde stratejik bir madde haline I
geliyor. O halde bizim rahatlıkla dünyaya fiyat em- I
poze edebilmemiz lâzım. Şu gün Müslüman Arap I
memleketleri, OPEC, dünyadaki petrolün % 60'ı J
gibi bir rezerve sahip olmamalarına rağmen veya o I
civarda bir rezerve sahiptir diyelim, petrol fiyatla- I
rında rahatlıkla 3 - 5 misline çıkan bir fiyat empo- I
zesini bütün dünyaya yaptılar ve kabul ettirdiler. Biz
henüz borda böyle bir empoze etme eğiliminin içine
dahi girmedik, teşebbüsüne dahi geçmedik. Yalnız
International Boraks Corporation Firması hakikaten I
dünyadaki bütün boraks rezervlerinin üzerinde bir I
ambargoya, bir baskıya sahip.
I
Devlet Planlama Teşkilâtında çalışırken, bundan I
8 - 9 sene önce bu meselenin üzerine eğilinmek is- I
tenmiş idi; fakat birçok teknolojiyi maalesef bunla- I
rın müsaadesi olmadan alma imkânına sahip olma- I
dığımızı o zaman gördüm. Japonya'ya gidiyorsunuz
bir teknoloji almak için, bakıyorsunuz ki, Japonya'
daki firma Avrupa'daki bir firmaya bağlı; ona mü
racaat ediyorsunuz, Avrupa'daki firma Amerika'daki
firmaya bağlı. Hatta ve hatta bugün Doğu Bloku
memleketlerindeki firmalar - onlara firma demiyece- I
ğim onlar devlet firmaları - dahi bir noktada bu kar- I
telin gücünden, baskısından kurtulmuş değildir ta- I
mamen.
I
Geçen sene bir özel sektör Türkiye'de boraks tuz- I
larından bir kademe daha ileride perborat imalatına I
geçmek için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşvik I
almak için müracaatta bulundu. «Bu yatırımda, dün
yada iki tane teknoloji var» diyordu bu şahıs. Bu ya- I
tırını, antrparantez, takriben 800 milyon liralık bir I
yatırım, küçük bir yatırım değil; «Sadece iki tane I
teknoloji var» diyordu. «Bir tanesi bugün eskimiş bir I
teknolojidir, Rusların elinde; bize çok ucuz bir fiyat- I
la bu teknolojiyi satacaklar. Diğeri bir Amerikan tek- I
nolojisi; fakat satınalmak mümkün değil, fiyatı yok.» I
Bizden şu ricada bulundu : «Eğer benim Rusların I
bu eski teknolojisi ile imalat yapmama yahut da ima- I
lat yapmaya belki cesaret edemeyebilirim; fakat hiç I
olmazsa bu konuda bana bir teşvik verirseniz, benim I
bu konudaki yatırımımı devlet olarak desteklediğinizi I
gösterirseniz, belki ben Amerikalılarla pazarlığa otu- I
rnbilirim» dediler. Hakikaten de böyle bir teşvik ken- I
dilerine verildi ve aradan 15 gün geçmeden Amerika- I
lılarla pazarlığa oturduğunu söylediler. Şu anda bu I
yatırımın hangi noktaya geldiğini bilmiyorum; fakat I
bizim firma olarak değil, Devlet olarak bu mesele- I
nin üzerine muhakkak surette gitmemiz lazım.
J
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Sadece bor mu diyeceksiniz? Burada tekrar üze
rinde durmamız icabeden bir konuya döneceğim; o
da bizim bütün maden yataklarımızın aynı acıklı du
rumda bulunması.
Sayın Bakanıma, tahmin ediyorum Sivas'tan bir
belediyeden telgraf gelmişti; belki bu telgraf biraz
da şikâyet mahiyetinde de olabilir; fakat hakikaten
Sivas'ta kömür yataktan çok fazla, zengin. Hatta bu
kömür yataklarından istifade ederek Sivas'ta bir ter
mik santralın kurulması yoluna da gidildi; fakat bu
gün Sivas'ta kömürsüzlükten halk sıkıntı çekiyor;
hâlâ kömürünü temin edememiş vatandaş var. Bu
gösteriyor ki, bizim elimizin altında bulunan her han
gi bir kartelin de baskısı altında bulunmayan bir ko
nuda dahi, henüz kendi kendimize yeterli hale gele
memişiz. Yine burada, düzen bozuk da, nasıl düzel
tileceği meselesi çok mühim. Düzen bozuk; ama ba
kalım bu bozuk düzeni yeni iktidar formülü ile - ta
biri caizse, kusura bakmayın - yani bir noktada da
bozuk bir iktidar formülüyle nasıl düzelteceksiniz,
inşallah onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sizinki düzgün
müydü?
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) —
Yok, şu anda düzgündü bizimki diyeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, hani sinirler
gevşesin diye zatıâünize müsamaha ediyorum; rica
ediyorum, lütfen konu içinde kalalım.
Arkadaşlarım, lütfen siz de sataşmayınız.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Si
nirlenecek bir konu yok.
BAŞKAN — Tabu efendim.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu konunun şu an
da Millet Meclisinin önüne getirilmiş olmasında ha
kikaten büyük bir fayda var. Bu konunun üzerine
bizim ciddiyetle eğilmemiz; fakat eğilmekle kalma
yıp, gerekli tedbirleri almamız gerekir.
Şimdiye kadar biz, bir çok meselenin üzerine cid
diyetle eğildik, bir çok noktalarda kritik hususları
tespit ettik ve tespit ettiğimizle kaldık. Bu meselenin
ciddi bir şekilde ele alınması, neticeye götürülmesi,
memleketimize faydalı hale getirilecek bütün tedbir
lerin alınması gerekir.
Burada özel sektör mü işletmiş, devlet sektörü mü
işletmiş; bunun üzerinde ben durmayacağına Aksine
özel sektörün işletmekte olduğu bir çok tesisler, dev
letin işlettiklerinden çok daha iyi netice veriyor; bu
da bir gerçek; ama devlet, eğer özel sektör üzerinde-
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ki kontrolünü daha iyi tatbik ederse, daha ciddi tat
bik ederse, özel sektörün bugünkünden daha verimli
noktalara geleceğini de görmemek mümkün değil.
Çok basit bir misal vereyim: Boraksa dayalı bir
çok tesisler var Türkiye'de; 5 -• 6 tane, bir çok diye
ceğim, en fazla 10 tanedir. Bunlardan bir tanesi de
öze! sektörün kurmuş olduğu - firmanın ismini hatırlayamayacağım İzmit'te KEMİNTAKS olabilir i bir
şirket. Bu şirket Avrupa'ya bor tuzu ve borik asit
ihraç ediyor; fakat bu şirketin ihraç fiyatı, Etibank'
in ihraç fiyatından fazla.
Firmanın iddiası şu : «Şimdi Etibank bana be
nim hammaddemi vermiyor. Niye, diye sorduğum za
man, sudan bir cevap veriyorlar.»
Ama, gayrı resmi olarak aldığı cevap, «Sen Avru
pa'ya bizden daha yüksek fiyatla ihraç ediyorsun,
belki para kaçırıyorsun...» tarzında olabilir, fakat as
lında firmanın kesin kanaati şu : «Ben, Avrupa'ya
yaptığım ihracat fiyatından daha yüksek fiyat temin
edebilirim, yeter ki bana hammaddemi verin.»
Etibank, bu firmanın hammaddesini dahi, maale
sef, temin etmiyor.
Muhterem arkadaşlar, ben sözlerimi tamamlar
ken, bir noktaya daha temas edeceğim : Sayın Bakan,
Etibankla ilgili bakanlıkta dört beş aydır bulunuyor
lar, onun için kendilerini veya bulundukları partiyi
tenkit yönünden değil; fakat, Etibank şimdiye kadar
hangi işletmeyi ele aldıysa zarar ettirmiştir. -> bu da
devletçiliğin en kötü yönlerinden bir tanesidir - han
gi işletmeyi, hangi tesisi kurdu ise zarar etmiştir. Ta
bii bu, bir defa, kuruluşundaki bazı aksaklıklardan
ileri geliyor. Etibankm yapmış olduğu bir çok tesis
ler, aslında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını
ilgilendiren tesisler değil. Bu tesisler daha ziyade bir
sanayi tesisidir. Bu tesislerin Sanayi Bakanlığına bağ
lı bir kuruluş vasıtasıyla ayrı bir işletmenin altında
toplanması gerekir. Şu anda bizim, Sanayi Bakanlığı
na bağlanıp bağlanmamasında büyük bir menfaati
miz yok, ama hakikat budur. Hakikat budur, çünkü;
şimdiye kadar Etibank belki tekelinde bulundurduğu
bazı maddeler, madenler hariç, hiç bir yerde kârlı bir
tesis işletmeciliğini gösterememiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu araştırma önergesini
biz, Milli Selamet Partisi olarak destekleyeceğiz, des
tekliyoruz. Yalnız, bunun neticesinde, muhakkak
surette gerekli tedbirleri almayı da, o anda artık
kim işbaşında bulunuyorsa, o arkadaşlarımızdan bil
hassa rica ediyoruz.
Aksi takdirde, burada o kadar çok araştırma öner
geleri verilebilir ki, bu Meclis çalışamaz hale de ge-
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lir. Sadece araştırma önergeleri hakkında konuşulur;
fakat mesele, araştırma önergesinin üzerinde konuş
mak değil, o araştırma önergesinin neticeleri üzerin
de faaliyete geçmektir, gerekli yatırımları yapmak
tır. Yatırımlar, bilhassa maden sahasında yapılacak
yatırımlar, büyük yatırımlardır. Bugün biz sanayi sa
hasında 200 tane proje dedik, 240 milyarlık yatırım
dan bahsettik. Çok kimsenin gözü korktu, bunu ya
pacak paramız nerede diye, 7 senelik bir devrede.
Fakat siz maden sahasında yatırımlara girdiğiniz za
man, artık böyle rakamlarla karşılaşamayacaksınız,
çok daha büyük rakamlar karşınıza çıkacak. Ümit
ederim, o zaman bu rakamlardan korkup kaçmazsı
nız.
Hepinize teşekkürler ederim, hürmetler ederim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamollaoğlu.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupunun söz istemi var. Sonra önerge sahibi olarak
Sayın Çoban'ın söz istemi var. Bu vaziyette önergeyi
bitirmek, görüşmeyi bitirmek olanağı yok.
Kaldı ki, Sayın Şener Battal'ın da bir sataşma id
diası var. Bu konudaki görüşmeyi burada kesiyo
rum.
Sayın Battal, 70 nci maddeye göre söz istediniz.
Gerçekten sizin ileri sürmediğiniz bir görüşü Sayın
İsmail Akın beyan etmiş bulunmaktadır. O da, «öğ
retmenlerin hiç bir şeye karışmaması, suya sabuna
dokunmaması gerektiğini dile getirdi» denilmektedir.
Sadece bu konuda zatıalinize söz veriyorum.
5 dakikamız var, süre uzatmasına da meydan ver
mezseniz, sataşmaya meydan vermezseniz bu konuyu
burada bağlarız, Başkanlık olarak memnun kalırız.
Sayın Şener Battal, buyurunuz efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, lütfedip söz verdiğinizden dolayı
teşekkür ederini.
BAŞKAN — Rica ederim, hakkınızı kullanıyor
sunuz.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Esasen İsmail
Akın Bey bir sataşmada bulunmadı, sadece benim
söylemediğim hususları bana izafe ettiler. Bunlar da
bana göre önemli hususlardı. Bu hususları tavzih et
mek istedim. Mesela, bunlardan biri, özel hayatımda
da hiç sevmediğim bir cümle, «Suya sabuna dokun
maması gerektiğini savundu öğretmenlerin.» Suya
sabuna dokunmak lazım. İsmail Akın arkadaşıma ifa
de edeyim, öğretmenler ve toplumun her kesimi suya
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sabuna dokunmak Suya sabuna dokunulmadı mı pis
kalınır. Onun için, özel hayatımda dahi kullanmadı
ğım, sevmediğim bir cümle. Bu bakımdan sevmedi
ğim bu cümleden dolayı hassasiyetime lütfen müsa
maha göstersinler.
Bunun ötesinde öğretmenler tartışmayacak mı?
Bir skolastik düşünceyi ortaya atmadık. Elbette öğ
retmen tartışacak; ama öğretmen neyi tartışacak?
Öğretmen bir siyasi parti liderinin konuşmasını alıp,
diğer siyasi parti liderinin konuşmasıyla mukayese
edip, parti tartışmasına girmeyecek. Benim dediğim
bu; öğretmen hakem kalmalı, bu tartışmalardan uzak
olmalıdır.
Yurt sorunlarıyla alâkadar olmamalı mıdır öğret
men? Elbette yurt sorunlarıyla alakadar olacak. Milli
gelir dağılımını, inkisamı izah edecek. «Ama öğret
men aktif politikaya çekilirse kötü olur.» dedim. Sam!mi kanaatimi söyleyeyim, öğretmen aktif politika
ya maalesef çekilmiştir. Bundan öğretmen kitlesi yıp
ranmıştır. Onun için bunu tasvip etmiyorum.
Yine arkadaşımızın bir cümlesi, «Kapitalizmle
öğretmen mücadele etmeyecek mi?» Şimdi Türkiye'
de fikir partileri devri açıldı. Çağdaş kapitalizmi sa
vunan parti var; sosyalizmi savunan parti var. Bunu
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açıkça söylemiyorsa bile, «solcuyum» derken maksat
olarak her halde sosyalizmi ifade ediyor. Milli gö
rüşü savunan partiler var. Şimdi bu tartışmalar için
de öğretmen aktif politika cümleleriyle bu tartışmaya
girerse hakemliğini yitirir.
«Parti rozeti taşımamalıdır» dedim. Bütün bu iyi
niyetli cümlelerimi, öğretmenin hakem kalmalı şek
lindeki cümlelerimi, öğretmen suya sabuna dokun
masın gibi yanlış bir cümle ile özetlediler. Bundan
dolayı üzüntülerimi ifade etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, yine, «Öğretmen güneşi
temsil eder, güneşten gözümüz kamaşır» dediler. Biz
aydınlığı severiz, ilmi severiz, imanı ve ışığı severiz.
Onun için güneşten korkmayız, güneşi severiz. Bun
dan hiç endişe buyurmasınlar.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle çalışma süremiz
dolmuş bulunmaktadır.
Gündemde yer alan bugün başladığımız Meclis
Araştırması önergesi ve sözlü sorulan görüşmek için
4 . 1 . 1973 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak
üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19.00
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VII — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Adana Milletvekili Nedim
Tarkan'ın, Yer
Fıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner'in. yazılı
cevabı. (7/51)
Millet Meclisi Başkanlığına
Merkezi Mersin'de bulunan Yer Fıstığı Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği (YER FİSKO BÎRLlK) ile
ilgili aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını öneririm.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Adana Milletvekili
Ned'm Tarhan
1. Yer Fisko Birlik Genel Müdürü Turan Gürsoy AP eski milletvekili Rasinı Gürsoy'un yeğeni mi
dir? Eğer yeğeni ise Turan Gürsoy'un Genel Müdür
olarak görevine devamında sizce 'sakınca görülmekte
midir?

VE

CEVAPLARI

2. Yer Fisko Birlik otosu üzerindeki Yer Fisko
Birlik yazısı özel işlerde kullanılmak amacıyla Genel
Müdür tarafından sildirilmiş midir?
3. Yer Fiskobirlik otosunun, anahtarı Genel Mü
dür ve yardımcısı tarafından birlik şoförünün elin-.
den alınarak 5 Haziran seçimleri nedeniyle siyasal ça
lışmalarda kullanıldı mı? Ve bu çalışmalar sırasında
oto masrafları Yer Fiskobirlikçe mi karşılandı?
4. Personel yönetmeliğinin 71 nci maddesindeki
hükme rağmen AP İçel Gençlik Kollan Başkanı Kiper Ulusoy ile AP Silifke İlçe Başkanı Suat Ann'ın
Yer Fiskobirlikte görevlendirildikleri doğru mu?
5. Yer Fiskobirlik merkezi ve deposunun mesai
saatlerinde bulunmayan ancak ay başlarında ücret
abna zamanı görülebilen genç partililerle dolduruldu
ğu doğru mu?
6. AP İçel Gençlik Kollan Başkam Kiper Ulusoy'un personel yönetmeliğinin açık hükümlerine kar-
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şın genel müdür yardımcılığı görevini tedvirle görevlendirildiği doğru mu?
7. Yer Fiskobirlik Genel Müdür Yardımcılığı
görevini tedvirle yürüten Kiper Ulusoy 5 Haziran
seçimlerinden önce Mersin Belediye Yayın bürosundan AP adına defalarca konuşma yapmış mıdır?

3 , 1 , 1978

O : 1

I
I

TÇ
Ticaret Bakanlığı
29 . 12 . 1977
Teşkilatlandırma Genel Md.
I Dosya No. : 15-2/57-1-21185
I
Konu : Yer Fiskobirlik
I
Hk.

8. Tahsil ve hizmet süresi yönünden personel
Millet Meclisi Başkanlığına
yönetmeliğine uygun olmayan Erbil Tehli ve Mehmet
Çan'ın Yer FIskobirMkte görevlendirildikleri doğru
ilgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/51-352/01747 sayılı
mu?
yazınız.
9. Ticaret Müdürlüğünde yapılan bazı yolsuz- I
Adana Milletvekili Nedim Tarhan tarafından Ba
laklara müdahale eden Ticaret Müdür yardımcısı
kanlığıma yöneltilen Yerfıstığı Tarım Satış Koopera
Kemal Aydın'ın, 6 . 7 . 1977 gün ve 39 No. lu Yö
tifleri Birliğine il'şkin soru önergesinde yer alan hu
netim Kurulu kararı ile naklinin yapıldığı söylen
suslarda gereken inceleme yapılmıştır.
mektedir. Bu iddia doğru mudur?
I
Önergenin 1 nci maddesine konu olan Birlik Ge
10. Genel Müdür Turan Gürsoy Yönetim Kuru- I nel Müdürü Turan Gürsoy bu görevinden istifa su
lu Başkanı Naci Türe ile birlikte bir protokol imza
retiyle ayrılmıştır.
ederek Misk'e bağlı Türk Büro -> tş Sendikasını yasa I
Ancak, soru önergesi münasebeti ile muttali olu
dışı olarak işyerine soktuktan ve protokol ile Yer Fisnan
diğer iddia ve vakıalarla ilgili olarak Bakanlığım
kobirlik'i keyfi olarak 2 - 3 milyon Türk liralık za- I
ca
Birlik
nezdinde gereken teftiş ve soruşturma yapı
rara soktukları söylenmektedir. Bu iddia gerçek mi- I
lacak; suçlu görülenler hakkında kanuni yollara baş
dir?
11. Genel Müdürün kendi görüşüne uymayan I vurulacak ve netice ayrıca bildirilecektir.
Bilgilerinize arz olunur.
personeller hakkında yasa dışı baskı ve atama yaptığı j
Dr. Agâh Oktay Güner
Ticaret Bakam

söylenmektedir. Bu iddialar doğru mudur?
12. Kiper Ulusoy ve Suat Arın'ın 5 Haziran sonrası Sayın Bülent Ecevit tarafından kurulan Hükümetin güven oylamasından bir gün önce Ankara'da çıkan bazı olaylara adı karışmıştır. Bu durumdan bilginiz var mı?
13. 1974 - 1975 kampanyasından devreden tahminen 500 - 600 ton civarında kabuklu fıstık pazar
lıkla Gaziantep'ti bir tüccara satılmışken anlaşmada
olmadığı halde seçtirme yapılmış, ıskartası Silifke
Kooperatifine kırdırılmış ve iyisi de tüccara gönde
rilmiştir. İşletme ve işçilik ücreti birlikçe ödenmiştir.
Bu satış işleminde birlik ne kadar zarara uğramıştır?

I
2. — Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun,
I
I ilaç yetersizliği ile ilgili alman tedbirlere ilişkin sorusu
I ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'
I in yazılı cevabı. (7/60)
I
Millet Meclisi Başkanlığına
I
Sağlık Bakanının cevaplandırması isteğiyle aşa
ğıdaki soru önergesinin kabulü ile yazılı cevabını istlî'î&m ederim.
15 t 8 . 1977
Mardin Milletvekili
I
Metin Musaoğlu

14. Genel Müdür bölge içi ve bölge dışı perso
1. Aylardan beri halkımızın sağlığı ile yakından
nel harcırahları uygulamasında 12 . 9 . 1973 tarih ve
ilgili, hayati önem taşıyan ilaçların büyük bölümünün
15/20173 sayılı Ticaret Bakanlığı onayını tatbik et- I
piyasada bulunmayışı üe ilgili aldığınız acil tedbirler
mekte midir?
nelerdir?
15. Atama, harcama gibi konularda yasa dışı iş
lem yapan Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür,
2. Doğu ve Güneydoğu gibi üstün vasıflı sağlık
Yönetim ve Kontrol kurulları hakkında bugüne ka
merkezlerinden yoksun bölge halkımızın ilaç yeter
dar ne gibi işlem yapılmıştır? Ve tüm bu işlemlere
sizliği nedeniyle acil müdahale yapılamadığından ötü
karşı sorumlular iş başında kalacak mıdır?
I rü ne tedbirler aldınız?
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Konu : Mardin Milletve
kili Sayın Metin Musaoğlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 2 Aralık 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
7/60-578/02223 sayılı yazınız.
Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun ilaç ye
tersizliği ile ilgili alınan tedbirlere ait yazılı soru öner
gesine cevabım ektedir.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Cengiz Gökçek
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakam
Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun yazıtı soru
önergesine cevap
Soru : 1. Aylardan beri halkımızın sağlığı ile ya
kından ilgili, hayati önem taşıyan ilaçların büyük bö
lümünün piyasada bulunmayışı ile ilgili aldığınız acil
tedbirler nelerdir?
Cevap : 1. İlaç imalatı konusunda en önemli un
sur hammaddedir. Yurdumuzda tıbbi müstahzar üre
timi amacıyla yaklaşık olarak 1 500 ilaç etken mad
desi ve ara malı ithal edilmekte ve başlıca 10 farmasötik dozaj formunda üretim yapılmaktadır.
Bugün yurdumuzda yeterli olarak imal edilen ilaç
hammaddesi çeşit olarak ülkenin tüm ihtiyacını kar
şılayamamakta dolayısıyla önemli oranda ilaç ham
maddesi ve ara maddeleri yabancı ülkelerden ithal
edilmektedir. Bu hammaddelerin ithalinde bazı hal
lerde döviz transfer güçlükleri çekilmektedir. Döviz
transferlerinin gecikmesi tıbbi müstahzarların piya
saya arzım aksatmaktadır. Transfer güçlüklerinin gi
derilmesi için ilaç hammaddelerinin tamamının döviz
transferlerinin öncelikle yapılması konusunda Maliye
Bakanlığı ile temaslar yapılmakta ve bu sorunun ka
demeli olarak halledilmesi yoluna gidilmektedir. Ba
kanlığımız bu meselenin çözülmesi konusunda de
vamlı çaba harcamaktadır.
İlaç sanayicilerinin aksayan transferleri ile ilgili
olarak Bakanlığımıza ulaşan istekleri Maliye Bakan
lığına konunun önemi belirtilerek aktarılmakta, gere
ğinin yapılması ısrarla istenmekte ve sonuç alınmaya
çalışmaktadır.

3 , 1 . 1978
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İlaç hammaddelerinin dışında ilaç ve ilaç ham
maddesi üretiminde kullanılması gerekli olan ara mad
deler, yardımcı maddeler ambalaj malzemesi ve amba
laj malzemesi üretiminde kullanılan ara maddelerinde
yurt içinde üretimi yapılmayanların aynen ilaç etken
maddeleri gübi öncelikle dövizinin transfer edilmesi ve
kabul kredisi ile ithaline izin verilmesi konusunda Ba
kanlığımız Maliye Bakanlığı nezdinde gereken giri
şimlerde bulunmuş ve bu konuda olumlu sonuç alın
abilmiştir.
Yerli olarak üretimi yapılmakta iken bir süredir
üretimleri aksayan ambalaj malzemeleri içinde Ba
kanlığımızca dağıtımı yapılan kotalardan tahsis de
verilmektedir. Ayrıca ilaç sanayiine yerli olarak üreti
len ambalaj malzemesinin öncelikle verilmesi konu
sunda Sanayi Bakanlığı nezdinde de girişimde bulu
nulmaktadır.
Transferlerin gecikmemesi ve piyasada ilaç dar
lığı yaratılmaması için bakanlığımız bu konuda üze
rine düşen görevleri eksiksiz yapmaktadır.
Zaman zaman fiyat elverişsizliği sebebi ile. üretil
meyen tıbbi müstahzarlar ile ilgili problemin çözüm
lenmesi amacıyla bakanlığımız ilaç fiyatını oluşturan
sınai maliyet unsurlarında (Hammadde, ambalaj mal
zemesi ve direct işçilik ve işletme giderleri) son yıl
da meydana gelen değişik oranlardaki artışları ob
jektif biçimde ve dikkatle inceleyerek yeni sınai ma
liyet indeksi hazırlanmış, bulunmaktadır. Bakanlığı
mız yerli tıbbi müstahzarların yeni satış fiyatlarını
yakın zamanda tespit edecektir.
Soru : 2. Doğu ve Güneydoğu gibi üstün vasıflı
sağlık merkezlerinden yoksun bölge halkımızın ilaç
yetersizliği nedeniyle acil müdahale yapılamadığından
ötürü ne tedbirler aldınız?
Cevap : 2. Doğu ve Güneydoğu illerindeki mev
cut saghk kuruluşlarımızdan ilaç yokluğu nedeniyle
acil müdahalelerin yapılamadığını gösteren her hangi
bir bilgi veya ihbar alınmamıştır. Bakanlık elindeki
olanaklar ölçüsünde ilaç alımı ile ilgili ödenekleri te
sislere göndermektedir.
3. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın,
okullarına devam edemeyen öğrencilerin durumları
na ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Nahit Men
teşenin yazılı cevabı. (7/65)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı
rica ederim.
20 . 8 . 1977
Manisa Milletvekili
Erkin Topkaya

— 157 —

M. Meclisi

B : 86

Soru ;
Birinci Cephe Hükümeti döneminde, her türlü
öğretim ve öğrenim özgürlüğünün ortadan kalktığı,
ilerici ve yurtsever öğrencilerin can güvenliklerinin
bulunmadığı ve bu hususun yüksek mahkeme karar
larıyla sabit olduğu malumdur. Özellikle öğretmen li
seleri, eğitim enstitüleri ve bir kısım orta ve yüksek
okullarda yöneticiler öğretmen gibi değil, bir siyasi
partinin militanları gibi davranmışlar ve bu okulları
MHP'nim âdeta il ve iîiçe örgütleri haline getirmişler
dir.
1. İkinci Cephe Hükümeti kurulduğundan beri
on binlerce öğrenci gencin durumlarında hiç bir de
ğişik olmamıştır. Göstermelik bir kaç polis .tedbiri
dışında terör ve işgal sağcı faşist militanlarca sür
dürülmektedir. Bu yüzden, geçmişte olduğu gibi, ana
ve babalar büyük endişe ve elem içerisinde, gençler
arasındaki zıtlaşma ve kamplaşma daha keskin bir
biçimde artmaktadır. Bu durum karşısında, öğretmen
liseleri, eğitim enstitüleri ve bazı orta ve yüksekokul
larda asla öğretmen gibi davranmayan MHP nin mi
litanları hâlâ yönetimde tutulacaklar mıdır? Ya de
ğilse bu öğretim kurumlarının gerçek eğitimci öğret
menler tarafından yönetilmesini sağlayacak idari iş
lemler yapılacak mıdır? Bu işlemlere ne zaman baş
lanacaktır?
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dan verilmesi gereken askerlik tecil belgeleri verilme
mektedir. Yüksek idare mahkemesinin öğrenci say
dığı bu gençlerin öğrenci olduklarım kabul ediyor
musunuz? Bu takdirde, askerlik şubelerinin bir kısım
gençler hakkında başlattığı askere alma işlemlerinin
bu öğrencilere zarar vermemesi için, okulları tara
fından kendilerine tecil belgelerinin verilmesinin sağ
lanması yolunda her hangi bir tedbiriniz var mıdır?
TC
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık Müşavirliği
Sayı : 1

1 . 1 . 1978

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/65-675/02385 sayılı
yazınız.
Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Nahit Menteşe
Milli Eğitim Bakam
Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın Yazılı Soru
Önergesi ile İlgili Cevabımız.

2. İptal edilen eğitim enstitüsü sınavları ile ilgili
olarak, o sınavlara girip de5 bir siyasi partinin baş
kanına övgü düzmedikleri için, ülkü ocaklarından
kimlik getirmedikleri, için sınavları kazandsrılmayıp
okula giremeyen ve bu konuda Danıştay kararları
alan öğrencilerin Anayasal hakları olan, öğrenim hak
larının kullandırılmasını hukuki bir zorunluk sayıyor
musunuz?

1. Orta ve yüksek dereceli okullardaki yönetici
ve öğretmenler Milli Eğitim Temel Kanununa uygun
olarak görev yapmaktadırlar. Bu şekilde görev yapma
yanlar hakkında kanun ve yönetmeliklerin amir hü
kümleri uyarınca işlem yapılmaktadır.

3. Can güvenliği olmadığı için, okullarına de
vam edemeyen ve bu durumları yüksek Danıştay
Mahkemesinin kararlarıyla sabit olan öğrenciler, bu
gün de okullarına devam edememektedirler. Çünkü
sağcı militanların terör ve işgalleri bütün aldatıcı söz
ve beyanlara rağmen sürmektedir. Bu gençlerin yitir
dikleri ve yitirecekleri senelerin sorumluluğu kimin
olacaktır? Ellerinde çoğunun Danıştay kararı olduğu
na göre, bu öğrencilerin kaybettiklerim gidermek yo
lunda bakanlığımızca alınmış ve alınmakta olan, ted
birler nelerdir?
4. Okuluna devam edemeyen, eğitim enstitüsü
öğrencileri sınıfta kaldı muamelesi görmüşlerdir. Da
nıştay Yüksek Mahkemesi bu işlemleri de durdur
muş olduğuna göre, bu öğrencilere okulları tarafm-

Ayrıca, sınavların selameti için her Eğitim Ensti
tüsünde Bakanlığımızca müfettişler görevlendirilmiş
ve imtihanların normal olarak yapılması sağlanmıştır.

2. Eğitim Enstitülerinde, sınav kılavuzunda belir
tilen esaslar dahilinde sınav yapılmıştır.

3. Çeşitli sebeplerle okullarına devam edemeyen
öğrencilerden Danıştaya dava açan ve yürütmeyi dur
durma kararı alan öğrencilere 19 . 11 . 1977 tarih ve
38424 sayılı genelgemize ek olarak yayınlanan ve ili
şikte bir örneği sunulan 16 . 12 . 1977 tarih ve 53888
sayılı genelgemizle bazı haklar getirilmiştir.
4* Yukarda belirtilen genelgemiz esaslarına göre,
öğrencilik hakkını kazanmış bulunanların öğrencilikle
ilgili işlemleri yapılmaktadır.
Nahit Menteşe
Milli Eğitim Bakanı
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16 . 12 .1977

Valiliğine
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne
İlgi : 29 . 8 . 1977 tarihti ve 39696^ sayılı genel
gemize ek :
23 . 8 . 1977 tarihli ve 39002 sayılı mucip ile «can
güvenliği ve öğrenim özgürlüğü» olmadığı iddiasıyla
1975 - 1976 ve 1976 - 1977 öğretim yıllarında kayıth
bulunduktan okullara devam edemeyerek sınıfta bı
rakılan veya kaydı silinen öğrencilerden Danıştaya da
va açan ve haklarında yürütmeyi durdurma veya iptal
karan verilen öğrencilere;
1« 1975 - 1976 ve 1976 - 1977 öğretim yıllarına
ait okuma hakkını kullanmamış sayılmaları.
2. Bunlardan, isteyen öğrencilerin 1977 - 1978
öğretim yılında bulundukları sınıfa devam edebilmele
ri,
3< İsteyen öğrencilerin de Danıştay'dan yürütme
yi durdurma veya iptal karan okula intikal ettiği ta
rihi takip eden ilk imtihan döneminden başlamak üze
re okul yöndtaelJklerinüe bulunduklan sınıf için tesp't
edilen imtihanlara girebilme imkânlan sağlanmış, 1Ig:
genelgemiz ile de bu öğrenim imkânlarının uygulanış
biçimi açıklanmıştı.
«Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü» olmadığı
iddiasıyla 1975 - 1976 ve 1976 - 1977 öğretim yılların
da kayıtlı bulundukları okullara devam edemeyerek
sınıfta bırakılan veya kaydı silinen 2 ve 3 yıllık eği
tim enstitüsü öğrencilerinden Danıştaya dava açan,
Danıştayca haklannda 15 Aralık 1977 tarihine kadar
yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilen ve 1977
- 1978 öğretim yılında bulunduklan sınıfa devam et
mek isteyen öğrenciler 23 Aralık 1977 Cuma akşamı
saat 17.30'a kadar kayıtlı bulunduklan Eğitim Ensti
tüsü Müdürlüklerine müracaat ederek devam etmek
istediklerini dilekçe ile bildireceklerdir. Bu tarihten son
ra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Milli Eğitim Bakam
Abdurrahman Demirtaş
Müsteşar
4. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Trakya
Transport Şirketine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı
Agâh Oktay Güner'in yazdı cevabı. (7/72)
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Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı saygı ile
rica ederim.
1.9.1977
Adana Milletvekili
Hasan CJerit
Soru :
I* Trakya Transport adlı şirket ne zaman kurul
muş ve ortaklan kimlerdir?
li. Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik örgütleri adı
geçen şirketin kuruluşuna karşı çıkmışlar mıdır?
Çıkmışlarsa kuruluşuna hangi gerekçelerle neden
izin verilmiştir?
TC
Ticaret Bakanlığı
İçticaret Genel
Müdürlüğü
Dosya No. : 14 (0112,
3/6483) Şirketler
32405

29 . 12 . 1977

Millet Meclisi Başkanlığına
Adana Milletvekili Sayın Hasan Cerit'in Trakya
Transport Uluslararası Nakliyat Anonim Şirketi hak
kındaki yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır :
1* 21 . 2 . 1977 tarihinde kumlan Trakya Trans
port Uluslararası Nakliyat Anonim Şirketi'nin kuru
cu ortakları:
— Balkan Yatırım ve Finasman Anonim Şirketi.
— Balkan Transport Nakliyat ve Turistik Tesis
ler İşletmeciliği Anonim Şirketi.
— Bulgar Diryajno Stopansko Obedinie Mecdunarodön Automobilen Transport (DSO) MAT.
— Arif Ertunga.
— Mehmet Üstünkaya.
— F. Diler Ertunga.
—* Nihat Kürşat.
— Gültekin Günaşar'dan müteşekkildir.
2. Bulgaristan ile 1975 yılında yapılan ikili eko
nomik görüşmelerde ortak nakliyat şirketi kurulması
her iki tarafça uygun görülmesi üzerine ilgililer Maliye
Bakanlığına başvurarak, DSO «MAT» Bulgar Şirke
ti ile müştereken 15 milyon TL. Iık sermayeli bir şir
ketin kurulması ve Şirketin yurt dışında elde edeceği
net kârlardan yabancı ortağa isabet edecek kısmının
transfer veya mahsubuna müsaade edilmesi konusun
da mezkûr Bakanlıktan izin talep etmişlerdir.
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Maliye Bakanlığı, ilgili Bakanlıkların ve Devlet
Planlama Teşkilâtının olumlu görüşlerini almak sure
tiyle 17 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma kara
rı muvacehesinde şirketin kurulmasında ekonomik yön
den bir sakınca bulunmadığını ilgililere bildirilmesi
üzerine Bakanlığımızca Türk Ticaret Kanununun 273
ncü maddesine istinaden Şirketin kuruluşuna izin ve
rilmiştir.
Keyfiyeti bilgilerine arz ederim.
Dr. Agâh Oktay Güner
Ticaret Bakanı
5. — İçel Milletvekili Ziya Ural'ın yerfıstığına
taban fiyatı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner in yazılı
cevabı, (7/82)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasına aracıhgımzı saygı ile rica
ederim.
2.9.1977
İçel Milletvekili
Zîya Ural
Yurdumuzun Güney Bölgesi üreticilerinim ve bil
hassa küçük çiftçilerin geçim kaynağı olan yerfıstığı
ürünü için hükümetin destekleme alımı yapması ve
ihraç olanağı sağlaması zorunludur.
Tarımsal gırdilerdeki, artış nedeniyle üreticiye kilo
su 11 - 12 TL. ye malolan yer fıstığı için hükümetçe
en az yaklaşık 14 TL taban fiyatı verilmesi gerekmek
tedir. Daha aşağı verilecek taban fiyatı küçük çiftçi
lerin ürünü olan yer fıstığı üreticilerini zor duruma
düşürecektir.
Soru:
1. Endüstri bitkileri içerisinde yağ oranı en yük
sek olan yer fıstığına taban fiyatı uygulanacak mıdır?
Uygulanmayacak mıdır?
2i Şayet uygulanacak ise, hasat mevsiminin yak
laşması nedeni ile üreticilerin tüccar ve tefeciye ezdirihnemesi için hükümetin gerekM taban fiyatını bir
an önce saptaması ne zaman yapılacaktır?
TC
Ticaret Bakanlığı
____.
Teşkilâtlandırma Genel Md.
Dosya No. : 15-2/57-3 21187
29 . 12 . 1977
Konu : Yerfıstığı Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/82-709/02686 sayılı
yazı.
İçel Milletvekili Sayın Ziya Ural tarafından Ba
kanlığıma yöneltilen yerfıstığına destekleme alımı
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uygulanması ve taban fiyatı tespiti ile ilgili soru öner
gesi incelenmiş; konu hakkında mütalaamız aşağıda
sunulmuştur.
Yerfıstığı yurdumuzun Adana, Antalya, İçel, Ha
tay illerini kapsayan belirli bir bölgede yetiştirilen,
üretim miktarı ve tüketim yerleri sınırlı bir tarım
ürünümüzdür.
Tarımsal bir ürünün destekleme alımına tabi tutu
labilmesi için her şeyden önce bu ürünün geniş bir
üretici kitlesi tarafından üretilmesi veya halkın belli
başlı gıda maddeleri arasında yer alması, yurt ekono
misine büyük çapta katkıda bulunacak bir seviyede
ihracat olanağına sahip bulunması, üretim ve tüke
tim açısından dalgalanmalar göstermesi, tarım tek
niği bakımından yetiştirilmesinde yarar görülmesi,
tarımsal endüstrimin hammaddesi olması veya ham
maddesi olmaya namzet bulunması ve spekülasyon
konusu olması gibi belli başlı nitelikleri taşıması ge
reklidir.
Yerfıstığımn randımanı % 30'dur. Yani 100
Kg. kabuklu yerfıstığımn 70 kg. kabuklu 30 kg. iç
kısmını teşkil eder. Yurdumuzda üretilen yerfıstığı
azami % 50 yağ ihtiva etmekte olduğundan yağ üre
timinde kullanılacak vasıfta değildir. Sadece çerez
olarak kullanılır. Zira, yağ üretiminde kullanılan
yerfıstığımn en az % 60 yağ ihtiva etmesi gerekir.
Son 5 yılda ekiliş alam üretim ve verim durumu
aşağıda gösterilmiştir.

Yıllar
1973
1974
1975
1976
1977

Yıllar
1974
1975
1976

Yurdumuzda:
Ekiliş alanı
Hektar
19
18
18
20

000
000
000
000
—

Dünyada:
Ekiliş Alanı
18 902 000
19 300 000
19 311 000

Üretim^
Ton
44 000
44 000
40 000
54 750
46 000
(Tahmini)

Üretim
17 378 000
19 598 000
18 495 000

Verim
Kg. Hektar
2
2
2
2

316
444
222
738
—

Verim
919
1 015
958
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Yerfıstığının dünya ticareti:
(Kabuksuz, çiğ, kavrulmamış)

Yıl
1974
1975
1976

İthalat
(Ton)
861 121
858 084
1 019 256

İhracat
(Ton)
847 340
872 329
995 032

Türkiye yerfıstığı ihracatı.
(kabuklu, kabuksuz, kavrul
mamış toplam ihracat)
Yıl
1973
1974
1975
1976
1977

Miktar
(Ton)
8
3
4
2
3

945
343
217
679
132

Değer
1 000 TL.
63 749
28 118
41 900
31 217
58 671

(tik 9 ay)
(1976, 1977 değerleri DİE kayıtlarından alınmıştır
geçicidir.)
Halen 1976 yılından 650 ton kabuklu, 600 ton yağ
lık ve 90 ton bozuk (kullanılmaz) stok mevcuttur.
Yukarda da açıklandığı üzere bugün için büyük
bir sorun yaratmayan ve daima ihraç olanakları bu
lan yerfıstığına destekleme alımı uygulanması halin
de ekim alanı genişleyeceğinden, tüketim yerleri ga
yet sınırlı olması nedeni ile ihraç imkânı bulunma
yan stokların tahassülüne meydan verilecek ve ihtiva
ettiği yağ dolayısıyla uzun süre depolanması da müm
kün bulunmadığından ürünün heder olmasına yol
alacak ve bu suretle Hazine büyük zarar görecektir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tarımsal
destekleme politikası bölümünde tarımsal üretim için
de büyük yer tutan ve talep şartları uygun olan ürün
lerin dışında çok sayıda ürün cinsini kapsayan yay
gın bir uygulamadan kaçınılması da önerilmektedir.
Bu duruma rağmen, TC Ziraat Bankası kaynakla
rından 1976/77 kampanya döneminde Mersin Yer
fıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 90 500 000
TL. tutarında alım ve işletme kredisi açılmış; bu
kredilerle birlik 95 160 000 TL. değerinde 7 933 ton
fıstık mubayaasında bulunmuştur.
Birlikçe tespit edilen baremlerin genellikle cari
fiyatların üzerinde olması nedeniyle kampanyalar
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sürekli olarak zararla kapatılmakta; Birliğin mali
kaynaklan ile bu zararların tasfiyesi mümkün olama
maktadır.
Gerek üreticiyi gerekse Birliğin hayatiyetini ko
rumak amacı rle 1976/77, 1977/78 kampanya dönem
lerinde Birlikçe mubayaa edilen fıstık ürününün da
hili tüketimden arta kalan miktarının ihracı suretiyle
değerlendirilmesi ve ihracattan doğacak zararın Ha
zinece karşılanması amacı ile hazırlanan Kararname
tasarısı Başbakanlığa sevkedihniş bulunmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
Dr. Agâh Oktay Güner
Ticaret Bakam
6. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahramanın,
ayçiçeği taban fiyatına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/100)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.
Saygılarımla.

20 . 9 . 1977
Tekirdağ Milletvekili
Ömer Kahraman
Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Ay Çiçeği ahm
kampanyasını açmış bulunmaktadır. Kooperatifler
aldıkları mala para vermeyince; üreticiler malını fab
rikatörlere - Tüccarlara geçen yıl verilen taban fiya
tından aşağı vermeye mecbur bırakılmıştır.
1. Ayçiçeğine taban fiyatı ne zaman verilecek
tir?
2. Taban fiyatını geciktirmeniz; fabrikatör ve
tüccarın yararına, üreticinin zararına değil mi?
3. Yağlı Tohumlar Kooperatifleri bu güne dek
kaç ton Ayçiçeği almıştır ve ne kadarına para ver
miştir?
4. Alınan Ayçiçeklerinin verilmeyen paraları
borçlu üretici çiftçilerimize ne zaman ödenecektir?
TC
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma Genel Md.
Dosya No. : 15-2/57-2 21186
29 . 12 . 1977
Konu : Ayçiçeği Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/100-750/2996 sayılı
yazı.
Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen ayçiçeği taban fiyatı
ile ilgili soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır.
1. 1977 yılı ürünü yağlık ayçiçeği tohumu fiyat
larını belirleyen 29 . 9 . 1977 tarih ve 7/13942 saydı
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kararname 30 . 9 . 1977 tarih ve 16070 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır.
2. Ayçiçeği ekiminin en fazla yapıldığı Trakya
bölgesinde, destekleme alımlarına ait kararnamenin
ilanından önce, hasat mevsiminin başlaması ile 1977
ürününü kooperatiflere getiren üreticilerden 1976 yı
lı destekleme alım fiyatı olan 575 kuruş üzerinden
alımlara başlanılmış,* ürünün karşılığı talep ettiği mik
tar üreticiye avans şeklinde verilmiş; 7/13942 sayılı
Kararnamenin ilami üzerine hasıl olan fiyat farkı
ayrıca üreticiye ödenmiştir. Bu suretle kararnamenin
30 . 9 . 1977 tarihinde ilan edilmesinden üretici mu
tazarrır olmamıştır.
3. 7/13942 sayılı Kararnameye göre 1977 ürünü
yağlık ayçiçeği alımlariyle Trakya Yağlı Tohumlaı
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile İsparta GülrGüIyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği, aynı zamanda adı geçen Birliklere bağlı Koo
peratif bulunmayan bölgelerde hizmetin üreticinin
ayağına götürülmesi amacı ile 1581 sayıh Kanuna
göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri görevlen
dirilmişlerdir.
Bu suretle Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifleri Birliğince 14 . 12 . 1977 tarihi itiba
riyle 221 474 945 Kg. ayçiçeği alınmış; buna karşılık
üreticiye 1 442 471 000 lira ödenmiştir. Bu bölgede
mevcut Tarım Kredi Kooperatiflerince alınan mik
tar ise 4 270 000 Kg. ve ödenen karşılık 27 255 000
liradır.
İsparta Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliğince 1977 yılı kampanya
döneminde 30 . 11 . 1977 tarihine kadar üreticiden
3 266 596 Kg ayçiçeği alınmış ve karşılığında
21 232 874 lira ödenmiştir. Birlikler aldıkları ürünün
karşılığını ödemişlerdir. Ancak, Tarım Kredi Koope
ratifleri Merkez Birliğinin tüzel kişilik kazanarak
faaliyete geçmesinden dolayı bu kooperatifler eliyle
yapılan alımlarda bazı ufak aksaklıkların vuku bul
muş olması muhtemeldir. Karadeniz bölgesi üretici
lerinin şikâyetlerinin mühim bir kısmı ayçiçeğinin ih
tiva ettiği nem oranının yüksek olması nedeni ile
standartlara uygun vasıf taşımamasından doğmakta-,
dır.
4. Destekleme alımları ile görevli Birliklerden
alman bilgilere göre ürün karşılıkları ödenmekte
olup, üreticiye borç bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
Dr. Agâh Oktay Güner
Ticaret Bakam
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7. — Ankara Milletvekili Teoman Köprülüler'in,
Türk Lirasının değerinin düşürülmesine ilişkin soru
su ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı ceva
bı (7/107)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafından ya
zılı o'arak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygıyla
rica ederim. 22 . 9 .1977
Ankara Milletvekili
Teoman Köprülüler
2 nci MC hükümeti güvenoyu aldıktan sonra Sa
yın Başbakan altını çizerek Türk Parasının değeri
düşürülmüyecektir şeklinde kamuoyuna açıklamalar*
da bulunmuş, zatialinizde IMF heyetinin Türkiye'yi
ziyareti sırasındaki basın toplantınızda heyetle bu hu
susun konuşulmadığını ve devalüasyon yapılmayaca
ğım kesinlikle belirtmiştiniz.
Hatta Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Necmettin Erbakan «Biz lider ülkeyiz, heyetler
gelir gider, biz kimseden talimat almayız» şeklinde
milliyetçi hükümetin bu konudaki kararlılığını orta
ya koyan açıklamalarda bulunmuştu:
Dün ilan ettiğiniz devalüasyon kararı karşısında
milliyetçi hükümetin kamuoyundaki çelişkili duru
munu ortadan kaldırmak üzere aşağıdaki hususların
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
1. IMF heyeti Türkiye'yi ziyaretinde devalüas
yon önermiş midir?
2. Kalkınmakta olan ülkelerde devalüasyon uygu
layıcısı olan IMF yetkilisi Mr. Sturc bir süre önce ül
kemize gelerek Merkez Bankası Başkam Cafer Sayyar
Sadıklar ile Pamukkale'de gizlice buluşarak devalüas
yonun ayrıntıları hakkında görüşmüş müdür.?
3. Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantısına katılmak üzere Amerikaya hareketinizden bir gün önce
ilan ettiğiniz devalüasyon kararı, 2 nci MC hüküme
tinin düşük taban fiyatı, zamlarla başlattığı ekonomik
önlemlerin sonuncusu mudur? Aralık ayına kadar diğer
bir devalüasyon kararı alınacak mıdır?
4. IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin önerdiği
ve uyguladığınız bu ekonomik tedbirler sonucunda
köylülerin, işçilerin ve dargelirli memur dul ve yetim
lerin düştükleri ekonomik güçlükler karşısında onları
rahatlatıcı herhangi bir tedbir almayı hiç düşünmüyor
musunuz?
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3. Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantı
TC
I
larından önce yapılan, bir devalüasyon değil, dünya
Maliye Bakanlığı
29.12.1977
kambiyo piyasalarındaki gelişmelerin ışığı alında ya
HAZMllT : (DEÎD) Uluslararası
Para Fonu ve Dünya Bankası
I pılmış bir kur ayarlamasıdır. Halen Aralık ayının
sonuna geümıiş bulunuyoruz. Devalüasyon yapılma
Gr. lş\ Şb.
mıştır.
Sayı : 560-144-63768
Konu : Yazılı soru
4. : Son senelerde dünya ve ülkemiz ekonomisinde
önergesi Hk.
I ki gelişmeler nedeniyle alınması, şart oîan bazı eko- noımlk önlemler alınmış ve bu önlemlerin işçi, dar
Millet Medisi Başkanlığına
gelirli «memur, dul ve yetimlere yapacağı ekonomik
(Kanunlar Müdürlüğü)
baskıyı azaltmak amacıyla net 750 ve 1 000 TL'lik
ilgi : MJllet Mec&si Gene! SekreterJiği, Kanunlar
«yakıt;zammı» uygulanmıştır. Gerekli okursa dar ge
Müdürlüğünün 2 . 12 . 1977 tarilı ve 7/107, 761/3076
lirli ve işçileri korumak amacıyla başka tedbirler de
sayılı yazıları.
alınabilir.
tügide kayıtlı yazıları ekinde yer alan Ankara
Bilgilerinize arz olunur.
Milletvekili Teoman Köprüiüler'in tarafımdan yazdı
Cihat B&gehan
olarak cevapîandırıDmaîarını talep ettikleri sorunların I
Ma'Jiye Bakanı
cevapları aşağıda yer almaktadır.
I
1. Blîindıği üzere, Uluslararası Para Fonu (IMF)
8. •— Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
AEsaözJeşmesi gereğince Fon üyesi bulunan tüm ül- I yasa dışı aramalar yapıldığına ilişkin sorusu ve İçiş
kelerde her yıl iki kez konsültasyon yapmaktadır.
leri Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/125)
Milüet Meclisi Başkanlığına
Bu konsültasyonlar sırasında üye ülke ekonomisi- I
Aşağıdaki
sorumun
İçişleri Bakanı tarafımdan ya
»in makro verileri üzerinde Fon Heyetine bilgi ve- I
zılı o arak cevaplandırılması için aracılığınızı saygı
rihnekte ve bunîar üzerinde istişarede bulunulmak
ile rica ederim.
tadır. Bu görüşmeler sonucu Heyetin hazırlayacağı
üye ü]ke ekonomilisindeki gelişmelere, ilişkin rapor
Fon İcra Direktörleri Board'unda görüşüldükten son*- I
ra yayınlanmaktadır.
I
IMF tarafından yayınlanan bu raporlar her üye
ülkenin dünyadaki resmi ve özel finansman kuruluş- I
'i rından (Avrupa Para Piyasası dahil) kaynak temin
edebiîimesi için ekonomisindeki gelişmeler hakkında I
bllfgi veren bir belge olmaktadır.
I
IMF Heyetinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretle
rin niteliği de budur. Bu arada bir devalüasyon öne- I
risi söz .konusu olmamıştır. Ülkemizde kur ayarla
maları öJemeler dengesi gelişmelerinin ve dünya I
kamlbiyo borsalarındaki
gelişmelerin ışığı altında I
yetkiül makamlarca yapılmaktadır.
I
f Diğer taraftan IMF, üyesi bulunan tüm ülkelerde
resmi kur ile serbest piyasa kuru arasındaki farkın,
dünya ticaret ve ödemelerinde o'umsuz etki yapması I
nedeniyle, bir an evvel giderilmesini önermektedir. I
Ayrıca bir üyenin para berimi ile diğer bir üyenin I
para birimi arasında beüîrlenen marjları aşan kur I
/arkı olduğu zamanda Fon, üyenin gerekli kur ayar
lamalarını yapmasını önerir. Fon bu uygulamayı, I
AnasözJeşmesi kuralları çerçevesinde yapmaktadır. I
2. Mr. Sîurc - T. Sadıklar buluşması diye bir I
şey söz konusu olmamıştır.
J
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21 . 10 . 1977
Sivas Milletvekili
Azimet Köyftioğlü
Soru :
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesi
«Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başiaıngıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» hükmüne yer
vermek suretiyle devletin hukuk devleti olduğu ilke
sini benimsemiş ve 16 ncı maddesinde de «Konuta
dokunulmaz kanunun açıkça gösterdiği hallerde usu
lüne göre verilmiş yargıç kararı olmadıkça ıniîSi gü
venlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sa
kınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılman mer
cisin emri bulunmadıkça konuta girilemez, arama yapı'amaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.» demek su
retiyle konutun d okunulmazjğı güvence altına alınmış
tır. Ayrıca Türk Ceza Yasasının 193 ncii ve Yargılama
Usulü Yasamızın 97 nci maddesinde belirtilmesine
rağmen yargıç kararı olmaksızın kişilerin konutu,
ticarethaneleri, bürolar ve gazete yazıhaneleri kol»
lak kuvvetlerince istenildiği zaman ufu orta aranmak
tadır. Anayasamızın 2 nci ve 16 ncı maddelerine ve
Türk Ceza Kanununun 193 ncü maddesine ayknr
olan, insan onuru ile bağdaşmayan bu uygulamaya
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ne zaman son verilecektir? Bu uygulamanın son bul
ması için ne gibi girişimlerde bulundunuz? Ülkemin
her tarafında her gün yapılmakta olan bu yaşa dışı
uygulamaları yapanlar hakkında yapılmış bir ko
vuşturma var mıdır? Örneğin Cumhuriyet Devletinin
Başkenti olan, Ankara Seyranbağîarı Zafertepe Ma
hallesinde haükevinin ve civarındaki evlierin aranma
sı için alınmış bir yargıç kararı var mıdır? Kanunla
yetkili merciinin vermiş olduğu bir karar var mı?
TC
İçişleri Bakanlığı
3 , 1 , 1978
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Güvenlik
Şube : Top. O l . B.
001668
Konu : Sivas Milletvekili Azimet
Köylüoğlu'nun önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
Sivas Milletvekili
Sayın Azimet Köylüoğlu'nun
önergesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplan
aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
• L Yürürlükte bulunan mevzuata göre, suç ve
suçluların tespiti, suç delillerinin ele geçirilmesi mak
sadıyla lüzum görülen yerlerde arama yapma vazife
si kolluk kuvvetlerine mevdudur.
Adli zabıta vazifeleri cümlesinden olan arama ile
alakalı bütün muamelat adli makamların karar ve
kontrolü altında icra edilmektedir. Esasen adli zabıta
C. Savcısına niyabeten vazife yapmaktadır. Başka bir
ifade ile adli zabıta, vazifelerinden dolayı C. Savsısına karşı sorumludur. C. Savcıları, kolluk kuvvetleri
nin adli vazifelerinden doğan hizmet kusurları veya
kanuna aykırı davranışları hakkında resen takibata
geçebilmektedir. Bu konudaki şikayet mercii de ma
halli C. Savcılıklarıdır.
2. Halkevleri Derneği 1630 sayılı Dernekler Ka
nunu hükümleri dairesinde kurulan ve faaliyet göste
ren bir dernektir. Kanun karşısında diğer dernekler
den farklı muameleye tabi tutulmasını icap ettiren bir
hususuiyeti yoktur. Dernekler Kanununun idare ve
kolluk kuvvetlerinin yetkisini tayin eden 42 nci mad
desi aynen;
«Kolluk kuvvetleri derneklerin merkez ve şubele
rinin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklen
tilerine mahalli mülkiye amirinin yazılı emriyle her
zaman girebilirler.
Bu şekilde girilen yerlerde :
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1. Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşın
dan küçüklerin bulunduğu (yanında veli veya vasisi
olsun olmasın 18 yaşından küçüklerin girmesine ma
halli mülkiye amirinin yazılı izniyle müsaade olunan
yerle** hariç);
2. Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı veya genel
ahlâka aykırı harekette bulunulduğu;
3. Uyuşturucu maddelerin herhangi birinin kul
lanıldığı;
4. Kanunların bulundurulmasını yasakladığı alet
veya maddelerin bulunduğu veya kanunen suç sayılan
faaliyette bulunulduğu,
5. Suçlulara yataklık edildiği;
6. Mahallin en büyük mülkiye amirinin izni ol
madan alkollü içki kullanıldığı;
tespit edilmesi halinde Polr's Vazife ve Selâhiyet Ka
nununun 8 nci maddesi hükümleri uygulanır».
şeklindedir.
Ankara'da faaliyet gösteren derneklerin, bu ara
da Halkevi Derneğinin bazı şubeleri hakkında sözü
edilen madde hükümleri, kanuni vecibeler yerine ge
tirilmek suretiyle tatbik edilmiştir.
Arz ederim.
Prof. Korkut Özal
İçişleri Bakanı
9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, İğdır ve
Aralık ilçeleri pamuk üreticisinin
durumuna ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret bakanların
dan sorusu ve Ticaret Bakanı Agâh Oktay Güner'in
yazılı cevabı. (7/151) (1)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Gıda -•» Tarım ve Hayvancılık
Bakam ile Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını rica
ederim.
Saygılarımla.
20 . 11 . 1977
Kara Milletvekili
Doğan Araslı
Kars'ın İğdır ve Aralık ilçelerinde bu yıl pamuk
rekoltesi hastalık nedeniyle büyük ölçüde düşmüştür.
Pamuk ekimi mevsiminde tüm uyarılarımıza rağmen,
ekiciye çürük tohumluk verilmesi, haşere ve hastalık(1) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının cevabı 28 . 12 . 1977
tarihli 83 ncü Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlan
mıştır. (7/151)
164 —
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lara karşı etkili ilaç sağlanmaması bu rekolte düşü
şünün başlıca nedeni olmuştur.
Her yıl Zirai Donatım Kurumunca kilosu 2,5 li
rayı geçmeyecek şekilde köylüye verilen tohumluk çi
ğit geçen yıl, Kurum devre dışı bırakılarak özel eller
den 7 - 8 liraya köylüye satılmıştır. Çoğu çürük, za
manı geçmiş olan tohumluk çiğitin dağıtımında Zirai
Donatım Kurumunun devre dışı bırakılması, tohum
luk çiğidini 2,5 liradan elden çıkaran İğdır ve Aralık'
lı pamuk ekicilerini büyük zarara uğratmıştır. Pahalı
ve o derece de hastalıklara dayanıksız olan bu çiğitle
yapılan ekfim sonucu, ürün yıllık 10 « 12 bin ton re
kolteden 4 - 5 bin tona düşmüştür.
İğdır ve Aralık pamuk üreticisi köylünün uğratıl
dığı zarar bununla da kalmamıştır. Diğer pamuk üre
tim bölgelerinde uygulanan destekleme alımları İğdır
ve Aralık köylülerinden esirgenmiştir.
Yukarıdan beri sıraladığım gerçeklerin ışığı altın
da aşağıdaki sorularımın ilgili Bakanlarca cevaplandı
rılmasını rica ederim.
Soru : 1. İğdır'da Zirai Donatım Kurumunun şu
besi de varken tohumluk satışında Kurum neden dev
reden çıkarılmıştır?
Soru : 2.
Çürük ve hastalıklara dayanıksız to
hum satışına ve etkisiz zirai ilaçların satımına göz
yuman yetkililerle ilgili bir işlem yapılması düşünülü
yor mu?
Som : 3.
Güney ve Batı Anadolu'da 14 lirayı
bulan pamuk fiyatları İğdır ve Aralık'ta 7 - 8 lirayı
geçemediğine göre, Çukobirlik'in destekleme
alımı
için bölgeye sokulması düşünülüyor mu?
TC
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma Genel Md.
Dosya No. : 15-2/57-4
21188

29 . 12 . 1977

Konu : İğdır'da yapılan pamuk alım
ları hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 7 . 12 . 1977 tarih ve 7/151-1033/4761 sa
yılı yazı.
Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash tarafından
Bakanlığıma yöneltilen ve bir nüshasının Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına da gönderildiği an
laşılan İğdır ve Aralık ilçeleri pamuk üreticilerinin
durumuna ilişkin önergenin Bakanlığımla ilgili 3 ncü
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır.
— 165
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Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğinin bir mubayaa ekibi İğdır ve Aralık bölgesinin
kütlü pamuklarım almak üzere İğdır'da faaliyet ha
lindedir.
Kütlü pamuklara Ege tipi fiyatı 10,75 kuruş esası
üzerinden ödeme yapılmak suretiyle 100 tonun üze
rinde alım yapılmıştır. Lüzumu halinde ekip takviye
edilecektir.
Bilgilerinize arz olunur.
Dr. Agah Oktay Güner
Ticaret Bakanı
10. — Zonguldak Milletvekili Avni
Gürsoy'un,
Ereğli Kömürleri İşletmesinde geçici olarak görevden
uzaklaştırılan mühendislere ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'in
yazılı
cevabı. (7/156)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
rica ederim.
Saygılarımla.
Zonguldak Milletvekili
Avni Gürsoy
Soru :
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Yönetim Ku
rulu aldığı bir kararla direnişte bulunan maden işçi
lerinin davalarında yanlarında olduklarım belirten bir
bülten yayınlamışlardır. Bu yayınlanan basın bülte
ninden ötürü Ereğli Kömür İşletmeleri, başkaca bir
sebep göstermeden, Maden Mühendisleri Odası Zon
guldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi mühendislere
4 ay geçici olarak görevden uzaklaştırma cezası ver
miştir.
Yönetim Kurulunu oluşturan 5 mühendise uygula
nan bu davranış, şimdiye kadar benzeri görülmemiş
bir cezadır.
1. Bakanlık olarak Ereğli Kömürleri İşletmesi
yöneticilerinin, Maden Mühendisleri Zonguldak Şu
besi Yönetim Kuruluna uygulanan bu toplu cezadan
haberdar mısınız?
2. Fikir özgürlüğüne, dernek özgürlüğüne aykırı
bu faşizan kıyım ve cezalandırmaya taraftar mısınız?
3. Bakanlıkça bu konuda herhangi bir girişimde
bulunacak mısınız?
4. Bu konuda en kısa süre içinde nasıl bir ön
lem almayı düşünüyor sunuz?
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Konu : Sayın Avni Gürsoy'un ya
zılı soru önergesi hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23 . 12 . 1977 tarih ve 7/156-1089/5278 sayılı
yazıları.
İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza intikal
ettirilen, Zonguldak Milletvekili Sayın Avni Gür
soy'un, «Ereğli Kömürleri İşletmesinde geçici ola
rak görevden uzaklaştırılan mühendislere dair» yazılı
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Derin saygılarımla arz ederim.
Kâmran İnan
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
Zonguldak Milletvekili Sayın Avni Gürsoy'un, «Ereğli
Kömürleri İşletmesinde geçici olarak görevden
uzaklaştırılan mühendislere dair» yazılı soru
önergesinin cevabıdır
Soru :
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Yönetim
Kurulu aldığı bir kararla direnişte bulunan maden
işçilerinin davalarında yanlarında olduklarını belirten
bir bülten yayınlamışlardır. Bu yayınlanan basın
bülteninden ötürü Ereğli Kömür İşletmeleri, başkaca
bir sebep göstermeden, Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi mü
hendislere 4 ay geçici olarak görevden uzaklaştır
ma cezası vermiştir.
Yönetim Kurulunu oluşturan 5 mühendise uygu
lanan bu davranış, şimdiye kadar benzeri görülmemiş
bir cezadır.
1. Bakanlık olarak Ereğli Kömürleri İşletmesi
yöneticilerinin, Maden Mühendisleri Zonguldak Şu
besi Yönetim Kuruluna uygulanan bu toplu cezadan
haberdar mısınız?
2. Fikir özgürlüğüne, dernek özgürlüğüne aykın
b~d faşizan kıyım ve cezalandırmaya taraftar mısınız?
3. Bakanlıkça bu konuda herhangi bir girişimde
bulunacak mısınız?
4. Bu konuda en kısa süre içinde nasıl bir önlem
almayı düşünüyorsunuz?
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Cevap :
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi, Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne, mü
racaatla, «Maden Mühendisleri Odası Zonguldak
Şubesi ile Zonguldak Maden Mühendisleri Cemiyeti
nin, İşletmenin merkez ve bölgelerindeki işçileri «ge
nel grev» e davet ve teşvik eden davranışlarda bu
lunduğunu, bu konuda mahalli gazeteler vasıtasıyla
bildiriler yayınladığını, istihsalin durdurulması ve işin
yavaşlatılması için maden işçisine beyannameler da
ğıtıldığını» belirterek, konunun tahkik ettirilmesi
talebinde bulunmuştur. Talep Genel Müdürlükçe
tasvip edilmiş ve müfettiş tahkikatı yapılmıştır.
Müfettiş raporunda, Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulunun ittifakla aldığı 13 . 7 . 1977 ta
rih ve 7 sayılı karara istinaden beş teknik elemandan
müteşekkil Yönetim Kurulu üyelerince Şube adına
müştereken hazırlanıp mahalli gazetelerin tümüne ve
yurt çapındaki gazetelerin bazılarına yayınlanmak
üzere gönderilen «Türk Halkına» ve «40 bin yiğit
Maden İş üyesine» başlıklı bildirilerin, EKİ Mües
sesesinde çalışan işçileri kanunsuz greve teşvik edici
mahiyette ve bu yolda yapılan propaganda niteliğinde
olduğu; adı geçen müessesenin muhtelif işyerlerinde
memur statüsüne bağlı teknik eleman olarak çalışan
Yönetim Kurulu üyelerinin, 11 sayılı Personel Yö
netmeliğinin 88 nci maddesinde yer alan «teşekkül
personelinin grev veya grev teşebbüsüne katılamaya
cağı, desteklemeyeceği ve teşvik edemeyeceği gibi
bu yolda propaganda da yapılamayacağı» hükmüne
aykırı olan hareketleri dolayısıyla, Yönetmeliğin
115/g maddesi uyarınca 1 aydan 6 aya kadar geçici
olarak görevden çıkarılma cezası ile tecziyeleri ge
rektiği belirtilmiştir.
Müfettiş raporu, Genel Müdürlükçe, Yönetmeliğin
122 nci maddesinin (a) ve (c) fıkraları gereğince tet
kik edilmek ve karara bağlanmak üzere EKİ Mües
sesesine intikal ettirilmiştir.
Müessese Disiplin Kurulunca konu incelenmiş ve
Süleyman Zöhre, Fikret tyiol, Mesut Öztürk, Meh
met Yapalak ve Lütfü Çallı'nın fiillerinin Yönetme
liğin 115/g maddesine girdiği sabit görülerek, ilgili
lerin 4 ay süre ile geçici olarak görevden çıkarılma
larına karar verilmiştir.
Cezaların kesinleşmesi, keyfiyetin tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içinde ilgililerin yapacaklan iti-
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razlann tetkiki sonucunda, atamaya yetkili olan
müessese Müdürünün vereceği karara bağlı bulun
maktadır.
Görüldüğü üzere, ortada henüz kesinleşmiş bir
ceza bulunmamaktadır. Mesele, yürürlükteki mevzu
at hükümlerinin adı geçen kuruluş tarafından uygu
lanmasından ibarettir. Bu itibarla, müfettiş raporuna
istinaden yapılan işlemleri, «şimdiye kadar benzeri

3 . 1 . 1978

O : 1

görülmemiş bir ceza», «fikir ve dernek özgürlüğüne
aykm faşizan kıyım» olarak nitelendirmenin yerinde
bir değerlendirme olamayacağını ifade etmek gerekir.
Saygılarımla arz ederim.
Kânıran fnan
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve
9 arkadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştrıması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9)
2. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arka
daşının MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/10)
3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının
satınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11)
4. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ye 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1)

5. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9
arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı tedbirleri saptamak^ amacıyla, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/12)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'
in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/1)
2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9)
3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın,
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10)
4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'mn,
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/11)
5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın,
Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12)
6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/14)
7. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü, soru önergesi. (6/15)
8. —• Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, lastik
fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

