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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Beyaz düğmelere basmak suretiyle 
sayın milletvekillerinin yoklamaya katılmaları
nı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —- Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

Gündem dışı konuşma talepleri vardır. Bun
lardan bir kaçını sırası ile karşılamaya çalışaca
ğım 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökç-e'nin, 
haşhaş ekiminin kısıtlanması sebebiyle üreticile
rin uğradıkları zararlar konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — ilk sözü, haşhaş konusunda, Sa
yın Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'ye vere
ceğim. Sayın Gökçe buyurun. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 
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Türkiye'de haşhaş ekiminin kısıtlanması se
bebiyle ortaya çıkan iktisadi sıkıntıları izah et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Mevzuata göre her yıl Haziran ayında Tica
ret ve Tarım Bakanlarının teklifi ile haşhaş eki
lecek bölgeler bir kararname ile ilân edilir. 

1961 yılma kadar Türkiye'de 42 ilde haşhaş 
ekimi yapılmakta idi. 1970 te bu sayı 7 ye in
dirildi. 1971 yılında, yani bu yıl bu aded 4 ile , 
indirilmiştir. 

Haşhaş ekimi yapan bölgelerden bilhassa 
Doğu - Anadolu'da, misal olarak seçim bölgem 
olan Malatya'da, vatandaşların ortalama 15 - 20 
dönüm arazisi vardır. Bunun 3 - £ dönümünde 
haşhaş ekimi yapar. Eğer vatandaş 5 dönüm 
haşhaş ekimi yapmış ise 25 kilo afyon almış de
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu elde edilen af
yonların tümünün Toprak Mahsulleri Ofisine 
verildiğini iddia etmeye imkân yoktur. Bu; Tür
kiye'de böyledir, Hindistan'da, iran'da ve dün
yanın her tarafında da böyledir. Batıda ne ise 
Doğu'da ve Türkiye'de de aynıdır. 

Bunun sebebi ise: 
Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıla kadar af

yonun kilosuna 80 lira para ödemekteydi. Bu yıl 
yüzde 50 oranında bir artışla 140 lira gibi kü
çük bir meblâğ ödenmektedir. Halbuki kaçak 
olarak bu 600 ilâ 1 000 lira arasında satılmak
tadır. Bu durum, Toprak Mahsulleri Ofisi ile 
kaçak olarak alınmakta olan fiyat farklarını 
açık olarak göstermektedir. 

Yine, haşhaş ekimi yapan bölgelerde küçük 
arazi sahiplerinin gelirleri dardır. Haşhaş eki
minin kaldırılmasiyle sıkıntıları iyice artmıştır. 
Malatya'da kayısı ve haşhaş ziraat! fazladır. Ka
yısı, bu yıl yağışlı havalar sebebiyle yanmış ve 
her yıl 300 - 500 milyon lira arasında Malatya'
ya gelir sağlamakta iken, bugün 1 kuruş alma 
imkânı yoktur. Haşhaş ekimi ise 3 seneden beri 
kaldırılmıştır. Bu yıl da Malatya'ya haşhaş 
ekimi müsaadesi verilmemiş, halkın sıkıntısı bir 
kat daha artmıştır. Öyle bir hale gelinmiş ki, 
halk geçimini temin etmekten ümitsiz kalmış
tır. Böylece halk, dün haşhaş ektiği yere ken
dir, yani esrar ekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugüne kadar doğu illerimizde bir tek es

rarkeş bulunduğunu iddia etmiye inıkiân yok

ken, bugün öyle bir ortanı hâsıl olmuştur ki, 
kendi beldemde, Malatya'da halk istihsal ettiği 
esrardan bir kısmını kendisi içmektedir. Böyle
ce halkı esrarkeş olmaya davet etmekteyiz. 

Şimdi, bilhassa Amerikan Hükümetinin tu
tumu sebebiyle Türkiye'de haşhaş ekiminin kı
sıtlandığını kabul ediyoruz. Çünkü, Amerikan 
Cumhurbaşkanı, seçildiği günden bu yana Tür
kiye'deki haşhaş ekiminin kaldırılması için 
elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmıştır. 

Şimdi, istatistiklere bakıyoruz; Hindistan'
da senede yetiştirilen afyon bin ton, Türkiye'
de elde edilen afyon ise 100 - 150 ton. Ameri
ka, hiç bir zaman Hindistan'ın afyon ekimini 
kısıtlaması için bir şey söylemiyor, fakat Tür
kiye'de afyonun kısıtlanması için elinden gelen 
her şeyi yapıyor. 

Milletlerarası anlaşmayı imza eden 50 küsur 
devletten hiç birisine bu baskı yapılmamakta
dır. Yugoslavya, çok evvelden haşhaş ekimini 
bırakmış olmasına rağmen, 1960 yılından bu 
güne kadar yeniden ekime başlamıştır, iran 
1955 te ekimi yasaklamış, 14 yıl sonra yeniden 
erkimi başlatmış ve tran'a bu hususta her hangi 
bir söz söylenememiştir. 

Amerika Cumhurbaşkanı Nixon, başkan se
çildi zaman ilk olarak verdiği demeçte aynen, 
«Amerika'da eroinden ölenlerden dolayı Tt'îrk 
köylüsünü açıkça suçluyorum» diyor. 1969 da, 
«Türkiye'ye büyük fedakârlıklar düşmektedir. 
Türkiye, afyon ekimini tamamen yasaklaınalı-
dır, bu fedakârlığı Türkiye'den bekliyoruz.» de
miştir. 1970 te aynen, «Amerika'ya gelen afyo
nun yüzde 80 i Türkiye'den geliyor. Amerika 
Türkiye'yi işbirliğine çağıracaktır. Afyon eki
cilerinin başka bitkilere teşviki lâzımdır. Müca
dele için 3 milyon dolar vereceğiz; silâh, dür
bün, araç ve sair teknik cihaz alınacaktır.» di
yor. 

Yine 1970 te, Esenboğa Hava alanmda, 
Amerika Dışişleri Bakanı Yardımcısı Richar-
dson bu mevzu Sayın Başbakanla uzun uzun 
görüşüyor, Amerika için müthiş bir tehlike 
saydıkları afyon ekiminin tahdidinden memnu-
nuyetini izhar ediyor. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Türkiye'de afyon 
tahdidi isteniyor. Niçdn isteniyor? Amerikan 
vatandaşlarının esrarkeş olmasına Türkiye'nin 
sebebolduğunu ve bir numaralı yeri işgal etti
ğini iddia ediyorlar. Ama, ne garip şeydir M, 
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sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, bugün 
kendi seçim bölgem olan Malatya'da vatandaş 
ıhaşjhaş yerine kenevir ekmekte ve şimdiye ka
dar içmediği afyonun yerine esrar içmekte ve 
esrarkeş olmaktadır. Şu halde, bir tarafta Ame
rikan vatandaşını düşüneceğiz, Amerikan vatan
daşlarının perişan olmamasını düşüneceğiz, bu
nun yanında Türk vatandaşlarının esrarkeş ol
malarına göz yumacağız... Böyle bir şeyi hav
salam alamıyor. 

Beynelmilel hukuk kaideleri vardır, bunu 
kabul ediyorum, ama gazeteleri okuyoruz, gö
rüyoruz; bir gazetenin ilân ettiğine göre, 1 yıl
da Türkiye'ye giren kaçak silâhın değeri 10 mil
yar liradır; yani Türkiye'ye 1 yılda kaçak ola
rak giren silâhların değeri 10 milyar Türk lira
sıdır. Türkiye bütçesinin üçte biri. 

Şimdi, Amerika bir taraftan afyonun yasak
lanmasını, vatandaşlarının kurtuluşunun bu 
yönde olduğunu iddia edecek ve kabul edecek, 
öbür taraftan senede 10 milyar liralık kaçak 
silâhın girmesine ĝ öz yumacağız. Eğer adalet, 
kıyası nefis ise, bizim de kıyası nefsetmek sure
tiyle, evvelâ buna muimanaadedilmesini de bi
zim istememiz lâzımgeliyor. 

Benim sayın Hükümetten istirhamım; bu 
duruma bir çare aranması, bir çare bulunması
dır. 

Şimdi, sözlerimin başında beyan etmiş bulun
duğum gibi, doğrudur; bir tarafta kaçak afyo
na 800 - 1 000 lira ödiyen kaçakçı, diğer taraf
tan, 150 lira para ödiyen Toprak Mahsûlleri 
Ofisi... İkisinin arasında bir tercih yapıldığı 
takdirde, vatandaştan malını 1 000 lira yerine 
150 liraya satmaJsmı iddia etmeye ve kabul et
meye imkân yoktur. 

Ne yapmak lâzıangeliyor?... 
Af yom iki yerde kullanılır: 
Eroin yapılır, neticesi adam öldürmeye vâsıl 

olur. Bunun biz de karşısındayız. Ama bunun 
karşılığında tababette kullanılır, eczacılıkta 
kullanılır, adam hayatı kurtarılır. İşte bu yöne 
yönelmemiz lâzımigeliyor?... 

Tetkik ettim, Türkiye'de tababette kullanı
lan ilâç için, afyondan çıkarılan mahsule bir 
yılda 10 milyon lira ödenmektedir. Ama bunun 
karşısında almış olduğumuz, Toprak Mahsûlleri 
Ofisinin toplamış olduğu afyondan ithal etmiş 
olduğumuz afyon, bunun değerini çıkarmıyor. 
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Şu halde, sanayiini kurmak suretiyle, afyo
nu o yolda işletmek ve 20 dönümü aşmıyan ara
zisinde haşhaş ekmek suretiyle nafakasını te
min eden köylü vatandaşın da düşünülmesini 
muhterem Hükümetten istirham ediyorum. * 

İSaygılanmı sunarım. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta pik sanayii kurulması konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sivas Ua Pik Sanayii kurulma
sı hakkında Sivas Milletvekili Ekrem Kangal, 
buyurunuz efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Seçim bölgem olan Sivas'ın önemli bir dâ
vasına gündem dışı bir konuşma içerisinde, ko
nunun detayına girmeden temas etmek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamız kalkınmanın dengeli olması gö

rüşünü taşımaktadır. Keza, gerek Birinoj Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı, gerekse İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının daha ilk sayfalarında; kal
kınmanın bölgeler arasında dengeli bir biçim
de sağlanacak kesinlikle belirtilmektedir. Yine 
her dönemde Yüce Mecliste okunan ve onayla
nan Hükümet programlarında da, Anayasanın 
ve kalkınma plânlarının bu hâkim görüşü esas 
alınmıştır. 

Plânlı kalkınmaya yönelmiş demokratik bir 
ülkede, bu kesin yargı elbetteki gerekli idi, 
ama, uygulamada netice gösterilen hedefler 
çerçevesinde olmuş mudur? Hiçbir önyargıya 
kapılmadan söylemek gerekirse, asla olmamış
tır. 

Anayasanın, kalkınma plânlarının ve Hükü
met programlarının öngördüğü bu kesin hük
me rağmen, Türkiye'de imJtiyazlı bölgeler, hat
tâ iller yaratılmıştır. Politik tercihler, kayırma
lar, bölgecilik yapma ve dar anlamda Hükümet 
etme görüşü, özellikle son yıllarda ülkemizde 
en yakın halini almıştır. 

Çok partili hayata girdiğimizden bugüne ka
dar kalkınmadan nasibini alaımyam ve Devlet 
yatırımlarının ısrarla en az götürüldüğü iller
den biri, belki ide birincisi Sivas olmuştur. 

iSivas'a ve Sivaslılara şans, tJiçüncü Demir 
Çelik Tesislerinin kuruluş yerinin seçimi ile il-
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gili çalışmalar yapıldığı günlerde bir ara güler 
gibi olmuştur, birçok yetkili ongan ve makamlar 
Sivaslılara ümit vermiştir, hattâ birçok uzman
lar da verdikleri raporlarda; Üçüncü Demir 
Çelik tesislerinin kuruluş yerini Sivas olarak 
seçmişlerdir. Sonradan, bizce muteber olmıyan 
nedenler sonucunda, Anadolu'nun bu iklimi sert, 
verimsiz ve kıraç toprağı olan halkının elinden 
bu ümit de alınmış ve tesisin İskenderun'a ku
ruluş karan verilmiştir. 

Tüm ümidini ve güvenini kaybeden Sivas'-
lılar, bu durum karşısında kendi kalkınmalarını 
ve iş sahalarını kendileri yaratmak çabasına 
düşmüşlerdir. Halka açık bir şekilde kurulan 
ve adına PÎKSAT denen kuruluşa kısa zaman
da 10 437 ortak kaydolmuş ve 100 milyon lira 
sermaye taahhüdü gerçekleşmiştir. Dikkat bu
yurunuz, 10 437 ortak. Türkiye'nin aşağı-yu
karı en büyük şirketi. 

Geniş bir heyecan dalgası halinde /Sivaslıla
rın, köylüsünü, kentlisini, fakirini ve zenginini 
etkiliyen bu ortaklığın neticesi ve zamanın hü
kümetinin tutumu ne olmuştur? izin verirseniz 
onu da bütçe görüşmeleri ile ilgili zabıtlardan 
takibetmek istiyorum. 
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ceye kadar ciddî bir beyanda bulunmadım. Yani 
taahhüdü tazammun eder bir beyanda bulunma
dım» diyorlar. Bununla da kaimıyarak, Sivas'-
da pik sanayinin değil Ferro - Allergal üretimi 
yapacak bir tesisin kurulması etütlerine başlan
dığını ve fakat bunun da henüz fizibiliteye bağ
lı olmadığını açıklıyorlar. 

Sayın milletvekilleri; 
Eski Bakanın ifadeleri arz ettiğim şekilde ve 

kesinlikten uzakken, ayrıca ibretle izlenecek bir 
politikaya daha şahidoluyoruz. Bu yılın Ocak 
ayında (Sivas'a giden gene eski İSayın Çalışma Ba
kanı, Ferro - Allergal tesisinin Nişan'da Sivas'ta 
temelinin bizzat zamanın Başbakanı tarafından 
atılacağım ifade ettiler. Bu, kendi anlayışlarına 
ve felsefelerine göre İSivas'a bir müjde idi. Bir 
yandan ilgili eski Sanayi Bakanı, bir yıl önce
ki taahhüdünü daihi unutturmaya ve yeni bir 
etüde başladıklarını ve Imnun da kesinlik ka
zanmadığını söylerken, aynı Hükümetin bir es
ki Çalışma Bakanı temel atma tarihini kesin
leştirmeye çalışıyordu, hem de davranışlarına 
uygun düşen bir çalımla. Bu nasıl Devlet adam
lığı ciddiyeti idi ve bu nasıl Hükümet etme an
layışı idi? Doğrusu bizim [ölçülerimizden uzak 
ve bizim anlayışımıza ters düşen bir oyun oy
nanıyordu. 

'Gerçekte hesaplar Sivas'ta bir sanayi tesisi 
kurma çabasına dayanmıyor, parti içi mücade
lede Sivaslılar için hassas bir mevzu olan bu 
konuyu vasıta etmek birinci plânda mütalâa 
ediliyordu. 

Adalet Partisi Hükümeti çekildikten sonra, 
şimdi bir kısım mahallî basın ve politikacılar, 
Nisan ayında temeli atılacak bir fabrikadan 
Sivas'ın mahrum edildiği ve 12 Mart muhtıra
sının en büyük zararının bu sebeple Sivas'a do
kunduğu yolunda çaba gösterip yayın yapmak
tadırlar. Bu yayın ve söylentiler bir yönü ile 
şimdilik etkili de olmaktadır. 

Gerçeğin ne safhada olduğunu biz çok iyi bi
liyoruz. Ancak, Sayın Erim Hükümetinin de 
şimdiye kadar bu konuda yapılmış olanları 
açık - seçik bir biçimde, resmen kamu oyuna 
duyurmasında da sayısız faydalar umuyoruz. 
Creriçekler, bir Devlet adamı ciddiyeti ve anla
yışı içerisinde açıklanmalı ve karanlık bir nok
ta dahi kalmamalıdır. Polemik ve küçük hesap
lar yerine gerçek çabalar sanayiye yönelme
lidir 

'1970 yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesinin görü
şüldüğü oturumda, o zamanki İSayın Bakan bir 
suale ceçaben; «iSivas'ta yapacağımız pik tesi
sinde, iSivas civarındaki kömürü yakmak mec
buriyetindeyiz» diyorlar. Bilâhara, Sayın Bakan 
bu tesisin özelliği hakkında da izahat vererek; 
«Bu, yeni bir proje tipidir ve memleketimize 
uygun olmamıştır. Bu tip projeler daha çok 
Doğu memleketlerinde geliştirilmiş olup, bun
ların çok basit bir fizibilitesi elimizdedir. Doğu 
Almanya'da çok geliştirilmiş bir sistemdir?» di
yor ve 1970 Sonbaharında projeleri ikmal ede
ceklerini Sivas'da kurulan PtöKSAT A. Ş. ile bir
likte tesisi kurmalarının da plân tedbiri oldu
ğunu ifade ediyor. 

Aradan tam bir yıl geçtikten sonra, yine 
bütçe görüşmeleri sırasında ve yine aynı Sayın 
Bakan, yapılan bir konuşmaya cevaben, Sivas'-
da pik sanayi kurulmasının Sivaslıların bir ar
zusu olduğunu ve kendisini kesin bir beyana ic
bar ettiklerini, fakat böyle bir beyanda bulun
madıklarını aynen şöyle ifade etmektedirler; 
«Bütün bunlara rağmen, ben, Devlet ciddiyeti 
içerisinde Sivas'a Senato konuşmalarına gelin-
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Yeni Hükümetin ilgili ISayın Sanayi Baka
nından bu açıklamayı yapmasını önemle dile
mekteyim. 

ISayın milletvekilleri; 
!Bu arada tüm iSivasMann bir dileğini de 

ISayın Erim Hükümetine bir defa dana kısaca 
duyurmak istiyorum. 

Şu günlerde gazetelerde söz konusu edilen 
Dördüncü Demir Çelik tesislerinin yerinin, 
üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plân hazırlık
larının ilerlediği bir dönemde, mutlak surette 
Sivas olarak seçilmesini hem teknik bir zorun
luluk ve hem de kaybolan bir hakkın verilme
si ve gerçeğin teslimi yönünden de zorunlu gör
mekteyiz. 

Hükümetin gerekli ilgiyi göstereceğine ina
nıyor ve güveniyoruz. 

Yüce Heyetinizi derin saygıyla selâmlarım. 

3. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı'-
nm, Burdur depremi hakkındaki gündem, dı§t 
demeci ve İmar ve İskân Bakam Selâhattin Ba-
büroğlu'nun cevabı. 

(BAŞKAN —- Burdur depremi konusunda 
Sayın ihsan Kabadayı, buyurun efendim. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye, cennet misali nimet ve güzellikle
rinin yanında, tabiî mihnet ve çileleri olan mus
tarip bir memlekettir. Bu tabiî çile ve ıstırap
larının yanında tarihin ta eski çağlarından iti
baren en başta zelzele ve âfetler gelir. Bu âfet 
ve zelzeler Anadolu'da birçok medeniyetleri 
ve milletleri yutmuş, tarihin sayfalarına göm
müştür. Türkiye maalesef kısmı küllisiyle dün 
yada mevcut en şiddetli zelzele kuşağı üzerin
dedir ve felâketler, dertler ve ıstıraplar da sık 
sık bir nesilde unutulamıyacak kadar acı hatı
ralarla tekerrür eden sahneleri yaratagelmek-
tedir. 

Değişen Dünyamızda, feza çağında teknoloji 
her mevzuda olduğu gibi, sismoloji ilminde de 
terakki etmiştir. îleri memleketlerde zelzele
lerin olacağını daha evvel bilmekteler, cna gö
re hazırlık yapmaktalar ve böylece zararı, ve 
fiyatı, felâketi büyük ölçüde önlemektedirler. 

,. Zelzele evvelinden yapılacak işler, zelzele içinde 
yapılacak işler ve zelzele sonrasında yapılacak 
işler mevzuunda ciddî plânlamaları iş ve hizmet 
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tahkimleri vardır. Böyle bir âfet olduğu saman, 
işin şekline göre hazırlanmış plânlarını, proje
lerini tatbik ederek, zayiatı her anlayışta geniş 
çapta önleyegelmektedirler. 

Maalesef, biz bir zelzele memleketi, âfetler 
memleketi olduğumuz halde, bu mevzuda ak
lımızı başımıza almış benzeri memleketlerde ol
duğu gibi ciddî çalışmalara girmiş, bu mev
zuda tedbirler almış, plânlar yapmış bir 
memleket değiliz. 

îşte onun içindir ki, bir zelzele olduğu za
man tekmil iş ve hizmetler bir keşmekeşlik için
de gidiyor, ve fiyat artıyor, vatandaşlar dertli 
kalıyor, ilgili hükümetler de mevcut hâdisenin 
dertli ıstırabının çokluğundan ne yapacağını 
bilmez bir derbederlik, perişanlık içinde işleri 
verimli, yürütemiyor. 

Temnnimiz odur ki, gelmiş geçmişten ibret 
alalım, benzeri memleketlerden örnek alalım, 
şiddetli zelzele kuşağı üzerinde bulunduğumuza 
göre, her çevrenin zelzele tahribatına göre, zel
zele evveli, içi ve sonrasına aidolmak üzere 
plânlar yapalım ki böyle bir âfet olduğu zaman 
ve fiyatı azaltıcı, ne iş yapacağımızı bilici bir 
programla hizmetlerimizi yürütmüş olalım ve 
vatandaşların dertlerini azaltalım. 

Biz, Millî Güven Partisi olarak hem Bin
göl'e, hem de Burdur'a heyetler göndererek ma
hallen şimdi saydığım ölçüler içerisinde ıstı
rapları, felâketleri tetkik etmişizdir. Millî Gü
ven Partisi olarak kanaatimiz odur M; vatan
daşı aç bulmadık, açlıkla sıkıntılı derbederlik 
görmedik; Hükümetten şikâyetçi bulmadık 
ama, biraz evvel prosedürünü çizmiş olduğum 
anlayışlar içerisinde, iş ve hizmetlerin bir der
bederlik, bir perişanlık içerisinde yürütüldüğü
nü görmedik dersek, yalan söylemiş oluruz. 

Gördük, bunu biz mevcut Hükümete yükle-
miyoruz. Yılların ihmalinden, biribirini takip 
eden zelzelelerin şiddetinden, Hükümet yükü
nün ağır payını da kabul ederek, hizmetlerin 
en çok iskân mevzuunda, çadır mevzuunda ol
duğunu söylemeye mecburuz. 

Temenni ederiz ki vatandaşın en çok çadır 
mevzuundaki ıstırapları, dertleri de bugün gi
derilmiş olsun; aspirinle kanser tedavi edilme
sin. Bundan böyle bu zelzele olacaktır, önüne 
geçemezsiniz, tarih boyu aktığı gibi akacak
tır. Her zelzele çevresi için yapısına uygun, 
Batıda, ileri memleketlerde olduğu gibi bir zel-
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zele plânlaması, evvelini ve zelzele içi ve zelzele 
sonrasını kapsayan plânlar yapılsın ki, iş ve 
hizmetler bir keşmekeslik içinde cereyan et
mesin. Yeni Hükümetin ilgililerinden, benleri 
memleketlerde yapıldığı gibi bu mevzuda ciddî 
hazırlıklara girdiklerini, plânlamaya girdikleri
ni sevinçle haber aldık. 

İnşallah bu ciddiyetle plânlanır, programla
nır da bundan böyle olacak zelzelelerde şimdi 
gördüğümüz acı sahnelere şalhidolmayız. 

«Dert derdi, ıstırap ıstırabı, felâket felâketi 
bastırır ve unutturur» derler. Bu halk sözüdür. 
Türkiye'mizde Varto zelzelesini G-ediz zelzelesi 
bastırdı; Burdur zelzelesini de Bingöl zelzelesi 
bastırdı. Bu bir gerçek. Burdur, Anadolu'nun 
şirin bir vilâyeti. Bundan 57 yıl evvel, yani 
Harbi Umuminin başında bir zelzele olmuş idi, 
Burdur'u yerle yeksan etmişti. Burdur halkı 
sakin, yapılı, çalışkan, işini, hizmetini bilen, ta
sarrufu seven insanlardır. 57 sene içerisinde bir 
çalışmanın, tasarrufun imkânları ile yeşil Bur
dur'u yaratmış, yapmış, ihya etmişti. Fakat bu 
kez maalesef Burdur % 90 ı ile harabolmuştur, 
% 90 inin oturulur tarafı yoktur. Teknik ele
manların vermiş olduğu rapora göre sağlam 
gibi görünen binalar dahi yıkılmaya mahkûm
dur. Yıkmak ve yeniden yapmak zarureti var
dır. Geri kalan % 10 u da elden geçmeye mec
burdur. 

Bunun derdini, yarasını saralım derken, da
ha şiddetli olan Bingöl zelzelesi, maalesef Bur
dur felâketini - hepiniz dâhil, hükümetler de 
dâhil - unutturmuş gilbi görünmektedir. Burdur 
halkının dert ve ıstırabı da burada toplanmak
tadır : 

«Bingöl de vatan parçasıdır, kendimizle be
raber onlara da daha çok acıyoruz. Bingöl zel
zelesi için iç ve dış yardımlar yapılıyor; yapıl
sın, ama Bingöl'ün derdi, Bingöl felâketi bizi 
unutturmuş görünüyor. Memleket içi ve mem
leket dışı yardımlar, hükümetlerin yardımları 
daJha çok Bingöl'e akarak, biz unutulmuş, kena
ra itilmiş bir haldeyiz. Biz vazgeçtik oğlan his
sesi almaktan, kız hissesine razıyız. Yeter M, 
dede yetimi kalmıyalım» diyen bir acıklı, mus
tarip havanın içerisinde Yüce Meclisten ve Hü
kümetten yardım istemektedirler. 

Burdur halkının, gayet samimî bir anlayış 
ve açık yüreklilik içerisinde Devlet Reisine, 

Başbakana, Hükümete ve îmar ve İskân Bakan
lığı ilgililerinin hizmetlerinden memnuniyetle
rini belirterek bize vermiş oldukları bâzı not
ları var. Bu yolda Yüce Meclis vaısıtalsiyle ilgili 
bakanlıkların yardımını istemişlerdir. Bu istek
ler şöyledir : 

Ticaret Bakanlığından : Banka ticari kredi
lerinin bir yıl vâdede faizsiz durdurulmasını, 

Zirai kredilerin faizsiz ertelenmesini, 
Düşük faizli yeni kredilerin işletme mevzu

unda ve inşaat mevzuunda verilmesini; 
Ziraat Bankasının verdiği besi kredilerinin 

çabuk verilmesi ve plasmanının artırılmasını, 
Et ve Balık Kurumunun programındaki 

kombine inşaatının bu yıl süratlendirilerek ya
pılmasını, 

Halk Bankası esnaf kredilerinin 5 bin lira
dan 10 bin liraya çıkarılmasını, 

Maliye Bakanlığından : Gelir Vergisi ve 
Bina vergilerinin zelzele dolayisiyle ertelenme
sini, işletme Vergisinin inşaat malzemesinden 
alınmamasını, inşaat ruhsat ve iskân harcının 
keza deprem dolayisiyle alınmamasını. 

Tarım Bakanlığından : Deprem dolayisiyle 
ortakların tekeffül etmiş olduğu ödeme payla
rını yerine getirmelerine imkân 'olmadığından 
süt fabrikasının süt kurumunca yapılmasını. 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 
Yıkılan hastanenin yerine bir prefabrike hasta
nenin hemen yapılmasını ve çadırlardan hasta
ların kurtulmasını, yeni hastane binasının 197ü 
yılı içerisinde bitirilmesini, yıkılan anaçocuk 
sağlığı binası yerine 1971 yılında bir yenisinin 
yapılmasını. 

Adalet Bakanlığından : Yıkılan eski ceza 
evinin yerine hali inşaatta bulunan yeni ceza 
evinin 1971 yılı içerisinde bitirilmesini, 

Millî Savunma Bakanlığından : İstihkâm 
birliklerince yapılan yardımın daha çok ve da
ha süratle yaptırılmasını, 

Çalışma Bakanlığından : İşsiz kalan Bur-
durluların aşa, işe kavuşabilmesi için, memle
ket içinde iş bulma imkânı olmadığına göre, 
memleket dışına öncelikle gönderilmesini. 

Millî Eğitim Bakanlığından : Yıkılan lise 
binasının yeniden yapılmasını, 

Köy İşleri Bakanlığından : Felâkete uğrı-
yan köylerde, genel müdürlüklerince ilgili mev
zularda işlerin süraJtlendirilmesini; 
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İnşaatını kendi yapacaklar için, Karabük 
Demir - Çelik faJbrikalarınea demir satışı için 
tar sa^§ deposunun yapılmasını; 

Afyon Çimento Falbrikasınca, bir çimento 
satış şubesinin açılmasını; 

Kerestenin de, ihtiyaç sahiplerine tüccardan 
değil, orman işletmelerinden maliyetine veril
mesini. 

ıTekmil ilgili bakanlıklardan : Burdur'da 
duran iş hayatının canlandırılması için, 5 yıllık 
plân ve programda olanların süratle ele alınıp 
ivedilikle sonuçlandırılmasını Yüce Meclisin 
hizmet duygularından, ilgili bakanliklarm va
tanseverlik alâkalarından beklemektedirler. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak bunu hu
zurlarınızda arz etmek bir borcumuzdur. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 

Balbüroğlu, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 

BABÜROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Sayın İhsan Kabadayı, Türkiye'nin bir dep
rem kuşağı üzerinde olduğunu ve bu deprem 
kuşağı üzerinde olan Türkiye'de yeterli tedbir
lerin alınmadığını, bundan dolayı da bir kısım 
vatandaşlarımızın deprem sırasında canlarını 
vererek yahut mallarından zarara ve kayıpla
ra uğradığı yolunda beyanda bulundu, ve bu
nun peşinden de bâzı temennilerini ifade ede
rek Burdur ve Bingöl'e konuyu getirdiler. 

Gerçekten, Türkiye Vle bu türden depremler 
olduğu zaman merkezî teşkilât arzu edilen 
koordinasyon içerisinde çalışma gösteremiyor
du. Ancak bu, geçmiş hükümetlerin kötü çalış
masından ileri gelen bir durum değil, olayları 
inkişaf ettirme espirisi içerisinde mütalâa edi
lebilecek bir durumdur. Cumhuriyet hükümet
leri, Türkiye'nin ekonomik gücüne paralel ola
rak, Türkiye'nin yıllar yılı ihmal edilmiş olan 
yapı sistemini düzelte düzelte bugünkü tablo 
ile karşılanmışlardır. 

Bugünkü tablo; bir hesaba göre, 3 500 000 
konutun zelzeleye dayanıklı olmadığı, Türki
ye nüfusunun % 66 sının deprem bölgesinde 
yaşamakta olduğu yönündedir. 

Bu büyük ve vahim tablo karşısında alman 
tedbirlerin çok hızlı olabileceğini iddia etmek 
güçtür. Fakat evvelce yapılmış tecrübeleride 

değerlendirmek suretiyle Hükümetimiz, bu 
Burdur ve Bingöl depremi sonunda, Merkezî 
Deprem Komisyonu diye bir komisyon, kur
du. Bu komisyon müsteşarlar seviyesinde olup, 
ilgili bakanlıkların müsteşarları bu komisyonun 
daimî üyeleridir. 

Komisyon, deprem sırasında ve deprem ol
madığı zamanlarda da görev yapmaktadır. Ko
misyon, yaptığı tutanağına göre, valiliklere ka
dar ,görev veren ve örgütlerini valiliklere kadar 
uzatan, tehlike anında derhal hazır ekipleri, yö
netici ekipleri yerine gönderebilen; depremde 
şoke olmuş, anvele olmuş idarecilerin yerine, 
paraleline adam götürmeyi de öngören, bakan-
lıklararası güçleri derhal yardım edecek hale 
getirme bakımından tedbirler almıştır ve almak
tadır. 

Bunun yanında önemle şu hususu belirtmek 
isterim ki, bizzat da meşgul olduğum Bingöl ve 
Burdur zelzelelerinde, ne Bingöl'e daha fazla 
bir müsamahalı yardım, ne de Burdur'a ihtiya
cından fazla bir iltimaslı yardım yapılmıştır... 
Her ikisi de aynı ölçüde, her ikisi de aynı bi
çimde, her ikisi de aynı ehemmiyette tutularak 
yardımlar götürülmüştür. 

Önce Türkiyeli olarak, Türk topraklarında 
yaşıyan bir görevli olarak, Türkiye'nin Hükü
meti olarak; Türkiye'nin hangi parçasında teh
likeli bir durum hâsıl olmuşsa oraya aynı şekil
de hizmet götürülmüştür. 

Burdur, peşinden de Bingöl zelzelesi olunca, \ 
elbette M, hani Bigöl'e gidiyor diye Başbakanın 
ve İmar ve iskân Bakanının birer yarısını da 
Burdur'a göndermek gibi bir şey mümkün de
ğildi, fakat Burdur'da örgütlerimiz; inşaat 
Amirliğimiz ve Bakanlığımızın diğer görevlile
ri vazifelerini yapıyorlardı. Nitekim hizmetler
de Burdur, Bingöl'den ön almış durumdadır. 
Zayiat oranı ise 1/4 biçimindedir. 

Burdur'da, Bingöl'e farklı olarak, yereysel 
icaplar ve bölge icapları nedeniyle de, iki köyü 
belki de örnek köy olarak yapacağız. 

Dile getirmiş oldukları yardımların ve istek
lerin hemen hepsinin, benim bildiğime göre re-
alize edilmiş olması lâzım. Zannediyorum bu di
lekler 10 gün evvelki dilekler; Sayın Başbakanı
mız tarafından bakanlıklara bildirilen ve birço
ğu gerçekleştirilmiş olan dilekler. Sayın Kaba
dayı'ya sonradan mı verdiler, bilemiyorum, bun-
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ların birçoğu gerçekleştirildi. Eğer gerçekleşti- ] 
rilmediği zehabında bulunan vatandaşlarımız 
varsa, bu kürsüden beni dinlemiş oluyorlar, ban
kalara müracaat ettikleri zaman istedikleri yar
dımı, yasalara uygun olan yardımı görecekler
dir. Kendi ticari faaliyetleri için gerekli prefab
rike dükkânlar ve yan yardımlar yapılmıştır. 

Burdur, Bingöl aynı ölçüde götürülecektir 
ve önemli bir sakınca, önemli bir mesele çıkmaz
sa kış basmadan vatandaşın çoğu konuta kavu-
şacaktıi'. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

4. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
öğretmenlerin ders saat ücretleri ve kadrolun 
hakkında gündem, dışı demeci. 

BAŞKAN — öğretmenlerin ders ücretleri ve 
kadroları hakkında Sayın Salih Aygün, buyu
run efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bütçe müzakeresi yapılırken, orta kısımlar
da ders okutan öğretmen arkadaşlarımızın mec
buri ders saatleri 18 den 21 e, lise sınıflarında 
ders okutan öğretmen arkadaşlarımızın ders sa-
atleriyse 15 ten 18 e çıkarılmış bulunmakta idi. 

Maalesef, bütçeye eklenen bir fıkra ile de, 
gündüz ders saat ücretleri 10 lira olarak sabit 
tutulmuş, akşam ders saat ücretleriyle 15 lira
dan 10 liraya indirilmiştir. Mütaaddit ikazla
rımıza rağmen, maalesef bugüne kadar bu ders 
ücretlerine bir çare bulunamamıştır. Aynı za
manda alınan ders ücretleri maaşlara eklenmek 
suretiyle, 10 lira tutarındaki ders ücretlerinin 
3 liraya kadar indiği ilgililer tarafından tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

İlgili Bakan arkadaşımın ve Hükümetimizin, 
reformla meşgul olduğu sırada, binlerce öğret
meni mağdur duruma sokmuş olan bu hale bir 
çare bulmaları mutlak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, öğretmen arkadaşlarımız 5 
aydan beri ders ücreti alamamaktadırlar. Hepsi 
bedava çalışmaktadır. Bu durum karşısında öğ
retmen arkadaşlarımıza, Anayasamıza rağmen 
angarya tahmil edilmiş bulunduğu kanaatinde
yim. Hiçbir hizmet ücretsiz ifa edilemez. Ya
rın bunlar Hükümetin karşısına dikildikleri za
man, bu arkadaşlarımızdan hiçbirisi derse gir
mez, bunları suçluyamazsmız. 

Kasım 1970 te ek ödenekler ortadan kaldırıl
mış, makam maaşları iptal edilmiş; ortaokul ve 
liselerde, sanat enstitülerinde, ticaret liselerin
de, ticaret ortaokullarında ve bütün orta tedri
sat müdür ve müdür muavinlerinin ek ödenek
leri tamamen kesilmiştir. Bugüne kadar ücret
siz çalışmaktadırlar. Bu şartlar altında öğret
men arkadaşlarımız ve müdür arkadaşlarımız 
ücretsiz vazife yapmaktadırlar. 

Anlıyamadığımız bir husus var. Personel 
Kanunundaki artılarla müdür arkadaşlarımı
zın bu ihtiyaçlarının giderilmesi mümkünken, 
maalesef ilgili Bakanlık ve Hükümet bu işe 
eğilmemiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, tâyin edilen öğretmen arka
daşlarımız son zamana kadar, tâyin edilmiş olduk
ları halde maaşlarını dahi kadrosuzluk yüzün
den alamamışlardır. Ancak son günlerde buna 
bir çâre 'bulunmuştur. Bilhassa bakanlıklarda 
kadrosuzluk yüzünden tâyinler durdurulmuş 
bulunmaktadır. 

Sayın Sağlık Bakanının burada olması ha
sebiyle bir noktaya da temas etmeden geçemi-
yeceğim. 

Merzifon Devlet Hastanesi beş aydan beri 
operatörsözdür. Merzifon Devlet Hastanesinde 
operatör için müracaat bulunmasına rağmen, 
kadro bulunmadığı için müracaat sahibi arka
daşımızın tâyini yapılamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, görüşme konu
nuz öğretmenlerin ders ücretleri ve kadroları 
idi. Başka bir konuya da geçtiniz, lütfen bağ
layınız. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bu durum karşısında, kadrosuzluk diye bu 
şekilde Devlet işlerini yürümeden alıkoymanın 
doğru olmayacağını, Hükümetin bu konulara 
tezelden el atmasını istirham eder, saygılar su
narım. 

5. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in Dev
let Memurları Kanununun bugünkü haliyle uy
gulanması sonucu çiftçi ve köylülerin hayvanla
rına koruyucu aşı ve serum yapılmasının aksadığı
na dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Koruyucu aşı konusunda Sa
yın özel ölçmen, buyurun, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
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657 sayılı Devlet Memurlarının Kanunu
nun uygulamasını yarattığı bir aksaklık sonu
cu, mağdur duruma düşen hayvan sahibi çiftçi 
ve köylülerimizin önemli bir derdini dile getir
mek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyo
rum. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğe girişine ka
dar hayvanların aşılama ve serumlama hizmet
leri 1775 sayılı Kanuna göre yapılmakta olup, 
bu hizmetin karşılığı da hayvan sahipleri tara
fından veterinerliklere ödenmekte idi. 

Ancak, Devlet Memurları Kanunu yürürlü
ğe girdikten sonra, gerek Başbakanlık Personel 
Dairesi, gerekse Tanm Bakanlığı birer tamâm 
yayınlayarak aşı ve serum karşılığı para almayı 
yasaklamış bulunmaktadırlar. 

Mevuzat mucibince, ancak salgın halindeki 
sürelere ve ihbar vukuunda ası imkânının mev
cut oluşu karşısında koruyucu hekimlik hizmet
leri tamamen durmuş, hayvan sahibi çiftçi ve 
köylümüz hayvanlarına koruyucu aşı ve serum 
yaptıramadığı için, bundan on - onbeg sene ev
vel görüldüğü gibi büyük telefat verme tehlike
siyle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. 

Aşı ve serumlar ancak bakterioloji enstitü
lerinde mevcut olup, serbest satılmamaktadır
lar. Satılsa bile, aşının bir veteriner hekim ne
zaretinde vurulması zarureti vardır. Binaen
aleyh, köylü kendi derdine çare bulacak du
rumda da değildir. 

Bu vahim duruma ilgililerimiizin dikkatini 
çekerek, veterinerlerimize işgücü ve riski zam
mı vermek suretiyle tekrar koruyucu aşı ve se
rum hizmetlerini mümkün kılmalarını ve vete
riner nezaretinde aşı vuracak ortaokul mezunu 
elemanlar yetiştirmek lüzumunu hatırlatır, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

6. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, kanunların yanlış uygulanması dolayı-
siyle öğretmenlerin uğradığı zararlar konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — öğretmenlerin bir kısım sorun
ları hakkında Sayın Mehmet Arslantürk, buyu
run. 

MEHMET ASLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, öğ
retmen bulunmaması halinde öğretmenlere ek 
görev verilebileceğini ve ders saati basma öde- | 
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necek ücretin de her yıl bütçe kanunlarınla 
gösterileceğini öngörmektedir. 

Bundan yedi yıl önce yürürlüğe giren, Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta de
receli okullar öğretmenlerinin haftalık ders 
saatleriyle ek ders ücretleri hakkında 5.3.1964 
gün ve 439 sayılı Kanunda, orta dereceli okul
ların ikinci devre genel bilgi ve meslek dersi 
öğretmenleri aylıkları karşılığında haftada 15, 
birinci devre genel bilgi ve meslek dersleri 
öğretmenleri ise aylıkları karşılığında 18 saat 
ders okutmakla yükümlüdürler. Ve yine aynı 
kanunda, «Orta lereceli okullarda her ek ders 
saati için gündüz 10, akşam 15 lira ücret öde
nir» denilmektedir. 

Oysa 1971 yılı Bütçe Kanununun ikinci say
fasında orta dereceli okul öğretmenlerine, gün
düz ve gece öğreniminde ayırım yapmaksızın ek 
ders saati başına ödenecek ücret 10, teknik yük
sek okullarda 40, öteki yüksek okullarda 25 li
ra olarak saptanmıştır. Bu arada öğretmenle
rin haftalık kanuni ders saatleri de orta de
receli okulların birinci döneminde 21 e ikinci 
döneminle 18 e çıkarılmıştı.. 

Sayın üyeler; 
Millî Eğtim Bakanlığınca bu konuda yapı

lan uygulama öğretmenlerimizi güç duruma 
düşürmektedir. 

Şöyle ki: 
439 sayılı £anun yürürlükten kaldırılmadı

ğı halde, bütçe ks nunu ile öğretmenlerin ay
lık karşılığı, okutmakla yükümlü oldukları 
haftalık ders saati sayısı, ikinci dönemde 15 
ten 18 e birinci dönemde ise 18 den 21 e çıka
rılmıştır. Böylece, 1971 bütçe Kanunu ile yü
rürlükteki 439 sayılı Kanunun bir kısım mad
deleri işlemez hale getirilmiş bulunmaktadır. 
Bu durum, kanımızca, hukuk kurallarına da 
aykırı düşmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, yu
karıda işaret ettiğimiz iki kanunun çelişen hü
kümleri karşısında,, yetkili organların yorum 
ve görüşlerini almaya lüzum bile görmeden 
öğretmenlerin yararına olmıyan hükümleri he
men uygulamaya koymuştur ve bu konuda iti
razda bulunan öğretmenlere sadece Danıştay 
yolunun açık olduğu gösterilmekle yetinilmek-
tedir. Millî Eğitim Bakanlığının bu tutumu
nu üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek iste-
riiî. 
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Öte yandan, 439 sayılı Kanun, yedi yıl ön 
co yürürlüğe konulduğunda orta dereceli okul
larda her ek ders saati başına gündüz 10, ak
şam 15 lira ödenmekte idi. Geçen süre içinde 
para değerinde büyük düşüşler olduğu halde 
ek ders ücretlerinde bütçe Kanunu ile bir yük
seltme yoluna gidilmemiş, tersine akşam okul
larında ek ders ücreti 15 liradan 10 liraya in
dirilmiştir. 

Uygulamanın ilginç bir yönü de bir mate
matik veya fizik öğretmeni Gazi Eğitim Ens
titüsünde ek ders saati başına 25, lira alırken, 
karşıdaki binalarda öğretim yapan Erkek Tek
nik ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen okullarında 
aynı dersin öğretmenleri 40 lira almaktadır. 
Bunlarla da yetinilmemiş, ders ücretleri aylık
larla birleştirilmek suretiyle vergilendirilmiştir. 
Bugün orta dereceli okul öğretmenlerine ek 
ders saati başına ödenen ücret gerçekte ortala
ma 3,5 - 5 Ura arasındadır. Bu konuda da il
ginç bir örnek vermek isterim: 

Aylığı beş veya altıncı dereceye yükselmiş 
bir öğretmene haftada iki saat e!k ders göre
vi verilse ay sonunda bu öğretmenin, okuttuğu 
sekiz «aat ek dersten ötürü, ek para alması şöy
le dursun, aylığından dahi kesinti yapılacaktır. 

Sayın üyeler, 
1970 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine 

yeteri kadar ödenek konulmadığı için, orta de
receli okul öğretmenlerinin ek ders ücretlerin
den alacakları tutarı olan 30 milyon lira düyu
na kalmıştır. 1971 yılı Bütçesinde ise düyuna 
kalan ödeneklerle ilgili geçen yıllar borçları 
tertibi maddesi de kaldırıldığından, öğretmen
lerin söz konusu alacağı bu koşullarda ödene-
miyecek duruma düşmüştür. 

Ayrıca 1971 Mart, Nisan ve Mayıs ayları ek 
ders ücretleri de, bir ödeme emri olmadığından 
çoğu okullarımızla ödenememiştir. Ek ders üc
retlerinin ne suretle ödeneceği bugüne kadar 
Hükümetçe kesin bir karara bağlanamamıştır. 
Bütçe Kanunu ek ders ücretlerinin kadro kar
şılığı aylık tertibinden ödenmesini âmirdir. 
Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığına bü
tün okullardaki ek ders ücretlerini karşılıya-
bilecek yeter kadro tahsis edilmediğinden üc
retler ödenememektedir. Ya yeter kadro tah
sis edilmeli veya bu tahsis yapılıncaya kadar 
mecburi hizmetle yükümlü öğretmenleri, ata 

mada olduğu gibi, 2919 sayılı Kanundan yarar
lanarak;, ek ders ücretlerinin de aylık tertibin
den ödenmesi yoluna gidilmelidir. 

Öte yandan, görevlerinin özellikleri göz 
önünde tutularak bir 'kısım meslek mensupla
rına yan ödeme yapıldığı halde, her kademede
ki öğretim kurullarında müdür, müdür yardım
cısı gibi yönetici olarak çalışan öğretmenlere 
bir yan ödeme verilmesi üzerinde Bakanlıkça 
durulmalıdır. 

Arkadaşımın da ifade ettiği gibi, yıl başın
dan beri yönetici öğretmenler, bir çözüm 
yolu bulunur ümidiyle görevlerine bulgüne 
kadar devam emişlerdir. Bir çözüm yolu bu
lunamadığından yöneticilerin bu görevlerinden 
ayrılmak zorunda kalmaları beklenebilir. 

Ayrıca, yurdun en ücra köşelerinde çok 
kez tek başına feralgatle kamu hizmeti gö
ren ilkokul öğretmenlerine de, meslek riski 
olarak bir yan ödeme üzerinde bakanlıkça 
durulmalı ve düşünülmelidir. 

ıSayın arkadaşlarım, 
Millî Eğitim Bakanlığı 1970 yüı Bütçesine 

yeter ödenek konulmadığı için, Bakanlığın 
hastane ve eczanelere 7,5 milyon lira civarın
da borcu bulunmaktadır. Bu borç ödenme
diğinden, öğretmenler, sevk yazılarma rağmen 
hastanelere çok defa kabul edilememekte ve 
eczaneler reçetelerini karşılamamaktadırlar. 
Bu gerçek ortada iken, 1971 yılı Bütçesine 
de tedavi giderleri olarak 1970 yılındaki öde
neğin aynen konulmuş olması isabetsiz ol
muştur. 

öte yandan, orta dereceli okullarda ye
terlik belgesi alanlarla iki, üç dört ve daha 
fazla yıl yüksek öğretim gören öğretmenler 
bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 1327 sa
yılı Kanunla yapılan değişik hükümlerine 
göre düzenlenen Devlet Memurları Kanunu
nun 36 ncı maddesinde teknik, sağlık, din 
ve emniyet hizmetleri sınıflarında öğretim du
rumlarına göre ayrı ayrı taban tesbiti ya
pıldığı halde eğitim ve öğretim sınıfında böyle 
bir ayırıma gidilmemiştir. Bu adaletsiz bir 
tutum örneğidir ve sözü geçen kanunun bir 
(boşluğudur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Böylece ek ders ücretlerinin indirilmesi, 

haftalık ders saati sayısının artırılması, ma-
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kam ve eğitim ödeneklerinin kaldırılması kar
şısında, Devlet Memjurları Kanununun öğret
menler yararına fazla bir şey getirdiğini ileri 
sürmek pek mümkün değildir. Devlet Me
murları Kanununun uygulanmasından doğan 
aksaklıkların giderilmesi üzerinde durula
cağı bugünlerde bu hususların da göz önün
de tutulacağını ümidetmek isteriz. 

Saym üyeler, 
Bu kısa süre içinde öğretmenlerimizin hu

zursuzluklarının bir kısmına değinmiş bulu
nuyorum. Memleketin türlü meseleleri ve 
gaileleri bulunduğu bir dönemde iş başına 
gelmiş bulunan Hükümetimizin, üç aya yak
laşan görev süresinde her probleme el atma 
imkânını bulamıyacağı tabiîdir. Bununla 
beraber yine de Hükümetimizden yakın bir 
gelecekte, görünüşte detay gibi görünen 
gerçekte büyük bir kütleyi huzura kavuştu
racak olan bu konular üzerine de eğilmesini, 
Öğretmenlerimizin türlü huzursuzluklarını gi
dime ve mutluluklarını sağlama yönünde ciddî 
girişimlerde bulunmasını ümitle beklemekte
yiz. 

. Bana gündem dışı söz veren Saym Baş
kana ve bütün arkadaşlarıma teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın G-enel Kurulun daha önceki birleşimde 
aldığı karar gereğince sözlü sorulara ayrılan 
iki saatin bir saati gündem dışı konuşma
larla kapatılmış bulunmaktadır. Daha gün
dem dışı söz talepleri de vardır. Fakat sözlü 
sorulara bir saatlik bir süre kaldığından kar-
şılıyamıyacağım, özür dilerim. Bu sebeple 
gündemimize geçiyorum. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Bayındır
lık Bakanı Cahit Karakas'a İmar ve tskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun vekillik etme
sinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/571) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık 

Bakanı Cahit Karakaş'ın, dönüşüne kadar; Ba
yındırlık Bakanlığına, imar ve iskân Ba

kanı Selâhattin Babmjüroğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa
ym Başkanım, sıraya riayet etmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, takdir münhasıran 
bize aittir Saym Tosyalı lütfen yerinize otu-

1 run. 

8. — 3614 sayılı Ticaret Bakanlığı Teş
kilât ve Vazifelerine dair Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
geri gönderildiğine dair Başbadknlık tezke
resi (1/113, 3/570) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 7 . 1 . 1971 tarih ve 71 - 1080/161 sa
yılı yazınız. 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «27 Mayıs 1939 tarihli 
ve 3614 sayılı Ticaret 'Bakanlığı Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı» nıın geri 
gönderilmesine müsaade buyurulmasmı rica 
ederim, (1/413) 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başibakan 

BAŞKAN — Tasarı geriverilmişıtir. 

9. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç/m, 6/59 
sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi (6/59) 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Oündemin 22 nci sırasındaki (6/59) sayılı 
sözlü sorumun yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. Saygılar. 

Samsun 
ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
iBiraz önce arz ettiğim gibi, sözlü sorulara 

geçiyoruz. 



M. Meclisi B : 114 16 . 6 . 1971 O : 1 

V. — SORULAR V: 

A) SÖZLÜ SORULAR 

lm — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve tçi§leri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Riyasetin bu tutumu Meclis teamüllerine 
aykırıdır. Bakanın bulunması mevzuubahis de
ğildir. Soru salhilbi iki defa bulunmadı mı soru 
önergesi düşer. Yani Bakan bulunmadı diye so
ru sahibi de bulunmazsa sorular ertelenmez. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bundan evvelki 
birleşimlerde de Sayın Nuri Kodamanoğlu ta
rafından aynı itiraz ileri sürülmüştü, o zaman 
da arz etmiştim. Bu konudaki tereddütleri iza
le edecek şekilde Başkanlık Divanı kararı var
dır, dediğiniz gibi değildir, yaptığımız tatbikat 
gibidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 10 senedir 
böyle yapıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu karar yalnız Başkanlık Di
vanının kararı olarak da kalmamış, Genel Ku
rula arz edilmiş ve karara bağlanmıştır. Her 
halde bulunmadığınız bir zamanda olacak. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpın'ar? Yok. Sa
yın Bakan? Buradalar. Daha önce Sayın So-
ğukpınar'm bulunmaması sebebiyle ikinci defa 
ertelenmeye imkân yoktur. Tüzük gereğince 
soru önergesi sakıt olmuştur. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

iCEVAPLAR 

VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın işgüzar? Burada. Bu ko
nu ile ilgili Sayın Bakan? Yok. Soru ertelen
miştir. 

5. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu? Buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı? Yok. Soru ertelenmiştir. 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğriyan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Talât Orhon izinli bu
lunduğundan soru ertelenmiştir. 

7. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolunun 
ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Talât Orhon izinli bu
lunduğundan soru ertelenmiştir. 

8. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Talât Orhon izinli bu
lunduğundan soru ertelenmiştir. 

9. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/32) 

BAŞKAN —Sayın Talât Orhon izinli bulun
duğundan soru ertelenmiştir. 

10. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

BAŞKAN — Sayın Talât Orhon izinli bu
lunduğumdan soru ertelenmiştir. 
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11. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Haımamcıoğlu? Yok. Sa
yın Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalei 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — Sayın işgüzar? Buradalar. Sa
yın Adalet Bakanı? Yok. Soru ertelenmiştir. 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan'ın sözlü cevabı (6/49) 

İBAŞKAN — Sayın işgüzar? Buradalar. Sa
yın Köy İşleri Bakanı? Buradalar. 

»Soruyu okutuyorum efendim. 

26 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın «özlü olarak Sayın 
Köy işleri Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Sinop - BoyaJbat ilçesine bağlı Çeşnigir, Do-
durga, Kozkule* Çukurhan, Tırnalı köylerinde 
yaşıyan insanlar yolsuzluk yüzünden hastaları
nı şehre getirememekte, kadınları doğum san
cıları çekerek gözler önünde ölmektedir. Me
deni hiç bir imkâna sâhiholmayan köylerde 
doğru dürüst okul bile yoktur. Barakadan da-
kötü dam evinde eğitim - öğretim yapılmakta
dır. Kuş uçmaz kervan geçmez tâbiri buralara 
hastır. 

Geri kalmış yerlere öncelik tanımak, sosyal 
adalete hizmet yönünden şarttır. Bu yönden, 

1. Çeşnigir - Dodurga - Kozkule - Çukur
han - Tırnalı köy yolları (1970) te yapılacak 
mıdır? 

2. ilkel hayat yaşıyan bu (insanlara diğer 
köyler dışında bir öncelik hakkı tanınacak mı
dır? " 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanı Sayın Ay-
kan, buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgüzar'm 
benzeri anlamıda Ibir sözlü sorusuna geçen top
lantıda cevap arz etmiştim. O toplantıda arz 
ettiğim üzere, Sinop köy yolları oranı Türkiye 
ortalamasının altındadır. Ayrıca Sinop köyleri
nin çoğunluğu ormaniçi köylerdir. Burada Köy 
İşleri Bakanlığı olarak yaptığımız köy yolları 
hizmeti Türkiye ortalamasının altındadır. Bun
ları artırmak için makina parkını, makina sa
yısını artırma çabası içerisindeyiz; bâzı yeni 
makinalar Sinop iline tahsis edilmiştir. 

Bahsedilen yol grupunun 10 Km. si 1970 yı
lında yapılmıştır, 10 Km. si de bu^yıl içerisin
de tamamlanacaktır. Bu köy grupunun kapsa
yan yolların tutan 38 Km. dir. 38 Km. lik bir 
köy yolunun 4 yılda yapılabilmiş olması, köylere 
götürdüğümüz hizmetler bakımından güzel bir 
örnek değildir, bu bir gerçeğimizdir. Yalnız 
rayın milletvekillerimiz genel olarak köy yolla-
rmm ve köy içme sularının yetersizliğinden ya-
kınmaktalar, yahut bu köy yollan ve köy içme 
sularına değin hizmetlerin yetersizliğinden ya-
kınmaktalar. Daha çnce, Büyük Meclisin köy 
yollarına ve köy içme sularına bütçeden ayır
dığı tahsisatın oranını vermiştim. Köy yollan 
ile ilgili oran yıldan yıla düşmekte ve bu yıl 
% 1,1 civanndadır. Bu kadar düşük bir oranla 
köy yollannın tamamlanaJbıilmesi yeteri kadar 
mümkün olamaz, uzun vadeli bir iştir, çalışma-
lanmız bu yendedir. Tabiî kaynak bulundukça, 
sayın milletvekilleri gerek köy yollan gerekse 
köy içme sulan ile ilgili hütçe imkânlarını artı-
nrlarsa hizmetler daha yeterli olacak ve ayn-
ca elde Tmlunan makinalann optimal olarak 
dengeli, şekilde çalıştırılabilmeleri de mümkün 
olacaktır. 
Sorunun ikinci kısmında, «ilkel hayat yaşı

yan bu insanlara diğer köyler dışında bir ön
celik hakkı tanınacak mıdır» denmektedir. 

Bu da bir gerçeğimiz ki, halen az gelişmiş 
bölgelerimizde, ya da illerin az gelişmiş köyle
rinde hayat şartlan yeterli olmadığı halde bu
raya Devlet olarak ek bir yardım, ya da ilâve 
bir hizmette bulunmuyoruz. Bununla ilgili tar
tışmalar yapılmakta, faka1; bu tartışmalar bir 
işleme geçememektedir. Köy İşleri Bakanlığı 
olarak bu yıl ekonomik şartlar yönünden özel
liği olan 22 ilde köy yollan yapımı için öncelik 
kriterlerini, bildiğiniz üzere değiştirdik. Bu il
lerde, 22 ilde ve diğer illerin de gelişmemiş, 

— 314 — 
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ya da ekonomik güçleri yeterince olmayan köy
lerin de yollarının yapımı için akaryakıt parası 
almıyoruz ve almayacağız. 

Sayın İşgüzar'a ve bu vesile ile Büyük Meclise 
bu konuyu ve bu konuya değin Köy işleri Ba
kanlığındaki mevcut bilgileri arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın işgüzar. 
[EÖUMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
ÎKöy İşleri Bakanı muhterem arkadaşımızın 

bu kürsüden vermiş oldukları cevap karşısında 
kendilerine, samimî ve hüsnüniyetli davranışla
rından dolayı teşekkür ederim. Zaten biz bu 
önergemizi 1969 dan hemen sonra vermiştik. 
Esasında, Anayasanın getirmiş olduğu yeni te
şekküllerden, müesseselerden birini teşkil eden 
Plânlama Teşkilâtının iyi bir şekilde çalışma
mış olması, Köy işleri Bakanlığının malî kaynak
lardan da yoksun olması, köylerimizle şehirler 
arasındaki dengesizliğini daha da artırmış ve 
bugün burada huzurunuza getirmiş olduğumuz 
ilkel hayat yaşıyan köylerin durumunu doğur
muştur. 

Esasında, millî geliri artırmak suretiyle köy
leri güçlendirmek Devlet Plânlama Teşkilâtına 
ve hükümetlerin programlarına düşen bir gö
revdir. Su yapılmadığı için, peyderpey bakan
lıklar olarak, bugünkü şartlar içerisinde geri 
kalmış olan bölgelerin kalkınmasında direkt 
olarak bunların ele alınacağına da inanmıyo
ruz. Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı kendisine 
düşen görevi, gerçeği görmek suretiyle yerine 
getirdiği takdirde,- böyle geri kalmış olan böl
geler arasındaki dengesizliğin giderilmesi müm
kün olacaktır. Tabiatın bilhassa fakir olarak 
yarattığı Sinop ve köyleri, Sayın Bakanın da 
ifade buyurdukları gibi, köy yolları itibariyle 
ve şehir yollan itibariyle ortalama köy standar
dının, yol standardının çok dûnunda, aşağısın 
dadır. Bu nisbet % 21 e ulaşmaktadır ki, bu, 
gerçekten Sinop'un Türkiye çapında yoldan ne 
kadar mahrum olduğunu göstermek için yete.t 
bir rakamdır. 

Türkiye 1961 den bu yana, yeni mer'iyete gi
ren Anayasa ve onun getirdiği Devlet Plânlama 
Teşkilâtiyle, bu arz ettiğim kendi seçim mmta-
kamızdaki bölgelere gereği kadar eğilmemiş, 
daima daha zengin olan bölgelere büyük fab

rikaların, sanayiin, iş dallarının gelişmesi için 
âdeta kendileri, Devlet Plânlama Teşkilâtı ön
cülük yapmıştır. 

İKöy işleri Bakanının da buyurdukları gibi, 
her şeyden evvel köy yollarının yapılabilmesi 
için, elbetteki Köy İşleri Bakanlığı bütçesine 
gerekli ödeneğin verilmesi gerekir. Ama, gel 
gör ki, Yüce Meclisde daha bir kaç gün önce 
kabul edilen Emlâk Vergisi Kanunu ile alınan 
vergilerin % 45 ini belediyelere tahsis etmek 
gibi bir duruma düştüğümüz de bir vakıadır. 
Bir taraftan köyü ve köylüyü düşünürüz, ama 
köy ve köylüler için bütçeye gerekli ödeneği 
koymak için çaba gösterenlerin karşısına çıka
rız, diğer taraftan da Karayolları, Devlet Su İş
leri, Türkiye Elektrik Kurumu tarafından şeh
re her türlü imkânlar bahsedilirken, köyün 
yolları, suyu, okulu için gerekli tahsisatı ver
meyiz. 

Şimdi, yakında gelecek Belediyeler Kanunu 
ile teneffüs ettiğimiz havadan da vergi alınmak 
suretiyle belediyelerin keyfî tasarrufları için 
gerekli geliri temin etme yoluna gideceğiz. Bu 
bakımdan biz, Sinop'un yol durumunu çok feci 
bir şekilde nitelemek suretiyle huzurunuzda 
bâzı noktalara temasda fayda ummaktayız. 

'Turistik bir yer olan Sinop, dünyanın en gü
zel manzarası ve denizi, bol ve verimli gıdala-
riyle hemen hemen en iyi beldelerden birisidir. 
Sanayi dalma tek adım atılmadığı için, bölge 
kendi kaderine terkedilmiş durumdadır. Yol
suzluğun da bunun üzerine ilâvesiyle hakika
ten burada yaşıyan insanlar gerçekten kendi 
kaderlerini yaşamaktadırlar. Cumhuriyet dev
rinde Sinop ve ilçelerine tek bir fabrika, tek bir 
sanayi kolu gelmemiştir. Bunu buradan defalar
ca söyledik. 

Sayın Bakanımızın, bilhassa samimî davra
nışları karşısında, ileride böyle geri kalmış böl
gelerin yollarının yapılmasında öncelik tanın
ma hakkının olmadığını beyan etmekle beraber, 
22 ilin ele alınacağım, yollarının yapılmasında 
verilecek makinaların benzin, akaryakıt para
larının dahi buradaki vatandaşlardan alınmıya-
cğını ilâve etmiş olması dahi, böyle fakir olan 
insanlar için bir yardımdır. 

İBoyabat'ın Çeşnigir, Dodurga, Kozkule ve 
Çukurhan ile Tırnalı köyleri gerçekten yolsuz
luk yüzünden hastalarını şehirlere ulaştırama-
mamakta, hastaları ve çoğu zaman da doğum 
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sancıları çeken kadınları yollarda can vermek
tedir. Bunları, seçim zamanlarında ve diğer za
manlarda oraları ziyarete gittiğimiz zaman biz
zat şaJhidolan bir arkadaşınız olarak üzüntü ile,' 
burada ifade etmek isterim. 

yolsuzluk yüzünden bu köyler, eski ekono
mide gördüğümüz kapalı ev ekonomisi hayatını 
yaşamaktadır. Ekinlerini biçecek bir makina, 
hastalarını götürecek bir cipi buraya götürmek 
mümkün değildir. Çoğu zaman nakliye, hayvan 
sırtı ile yapılmaktadır. Bu geçen sene böyle idi. 
Sayın Bakan arkadaşımız on kilometrelik yo
lun yapıldığını, bu sene de on kilometrelik kıs
mının yapılacağına işaret ettiler. O yapılmış olan 
on kilometrelik yolun stabilize olmaması yü
zünden yağan yağışlar sebebiyle kullanılmaz 
hale geldiği de yine bir gerçektir. 

Onun için, her şeyden evvel köye ve köylü
ye itibar ediliyorsa köy yollarının derhal ele 
alınması, köylünün şehirle olan irtibatının sağ
lanması lâzımdır. Bu, yapılmalıdır. Yolsuzluk 
nedeniyle Devlet dairelerinde olan ufak bir işi
ni takip için şehire inmek cesaretini köylüler bu
lamamaktadırlar. İnenlerin dönmeleri adeta bir 
mesele olmaktadır. 

Malî imkânları olmadığı için bu köylerde 
yaşayan insanların çoğunun ortalama fert, ba
şına yıllık geliri 39.96 liradır. Aile başına düşen 
yıllık gelir miktarı ise, orman içinde yaşıyan 
köylüler olduğu için, orman teşkilâta tarafın 
dan tanzim edilmiş istatistiki bilgilere ş^bre, \ 
199.80 liradır arkadaşlar. i 

Bu durum karşısında bunların ne şekilde I 
yaşadığını tahmin etmek mümkündür. Zamanı- | 
nızı almamak için kısaca bir noktaya temas et- I 
mek suretiyle sözlerimi bağlıyorum. 

Vergi hasılatını şehirlere, belediyelere veren 
zihniyet; köyden, köylünün menfaatlarmdan 
nasıl bahsedebilir? Bir kaldırımı senede beş de- I 
fa bozmak suretiyle belediye buraya para har
carken suya^ elektriğe, havagazına, dolmuşa, her 
türlü yiyecek ve giyeceye, otele belediye vergi
leri konulurken ve buradan çıkarılan kanunlar
la milyonlarca lira belediyelere aktarılırken, 
köylülerin hayatı için lüzumlu olan yol ve su 
için muayyen parayı koymayan zihniyetin kar
şısında bulunursak ve buna işaret edersek, muh
terem arkadaşlarım herhalde bizi haksız bul
mazlar. 

Bu balamdan, tahminimize göre, köylüler 
daha çok yıllar, daha çok nesiller böylece kendi 
kaderini yaşayacak ve çilesini çekecektir. Yeni 
Hükümet ve yeniden getirilen Köy İşleri Ba 
kanlığının teşkilât kanunu her şeyden evvel pi
lot bölge olarak geri kalmış mıntakaları ele 
alıp yolunu, suyunu, okulunu yapmak mecburi
yetindedir ve mecburiyetindeyiz. Çünkü bütün 
fabrikalar izmir'e gitmiştir, Batı - Anadoluya 
gitmiştir. Bütün sanayi dalları büyük şehirle
re gitmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı, malî 
kaynakları büyük ve kapitalist olan insanların 
plânlarını, projelerini tatbik etmek suretiyle 
o yerlere fabrikaları götürmüştür. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar sorunuzun çok 
dışına çıktınız. 

HÎLMÎ İŞGÜZAB (Devamla) — Saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın sözlü cevabı. 
(G/51) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk burada. Sayın 
Başbakan? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Başbakan adına cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

«Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı» nda (idareyi yeniden düzenleme) konusu 
yer almış ve ilkeleri tesbit olunmuştur. 

Plân ve programların uygulanması ve mem
leket ihtiyaçlarının giderilmesi için bugünkü 
kamu idaresinin yeterli olmadığı, idari bün
yenin mutlaka Islâhı gerektiği bir zaruret ol
duğuna göre, kalkınma plânında yer alan ve 
1963 yılından itibaren ele alınması icabeden 
(idareyi yeniden düzenleme) konusunda bu
güne kadar yapılmış olan çalışma ve uygula
manın nelerden ibaret olduğunun Sayın Baş
bakan tarafından sözlü olarak M. M. kürsü
sünden açıklanmasını saygı ile rica ederim. 

22 . 11 . 1969 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
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BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kitaplı I 
buyurun. 

DEVLET BAKANI DO&AN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, Saym Öztürk'ün Hükümetimize tevcih 
etmiş olduğu sualde, «Devlet örgütünün yeni 
den düzenlenmesi konusunda 1963 yılından bu 
yana neler yapıldığı» sorulmaktadır. 

Bu meseleyi yakından takibeden arkadaşla
rım hatırlarlar, 1963 yılından itibaren gelen 
hükümetler mevcut kamu düzeninden daima 
şikâyet etmişler ve bunun için de bir çalışma 
faaliyetine tâ 1963 yılından itibaren başlamış
lardır ve hepinizin hatırlıyacağı bir de Mehtap 
Projesi ortaya çıkmıştır. 
* I 

Hükümetimiz, Yüce meclislere takdim ettiği 
programında bu hususa reformlar içinde ehem
miyetle eğileceğini ifade etmiş, bu beyanı neti
cesinde de faaliyetlerini, özel bir komisyon 
kurarak, bu meseleye yöneltmiştir. Halen bu 
komisyon, Devlet kesiminin yeniden düzen
lenmesi için faaliyetlerini devam ettirmekte
dir. Zannediyorum çok kısa bir zaman içinde 
bunun neticelerini Yüce Meclise getirme im
kânını bulmuş olacağız. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Te
şekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, muhterem arkada
şım Doğan Kitaplı 'nm vermiş olduğu izahat, 
şüphesiz ki beni tatmin etmiştir. Ancak birin
ci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarında 
sarahaten yerini bulan idareyi ve idari metot
ları yeniden düzenleme konusunun gerçekle
şebilmesi için âdeta bir 12 Mart muhtırasının 
verilmesi beklenmiştir ve bir «reform» ismini 
taşıyan Hükümetin iş başına gelmesine inti
zar edilmiştir. Oysaki, biraz evvel ifade etti
ğimiz gibi, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkın- I 
ma plânlarında önemle yerini bulan bu key
fiyetin, bütün hükümetlerin programlarında 
da yer almış olmasına rağmen,, aradan on - on-
bir seenlik bir zaman geçmiş ve fakat bu alan
da en küçük bir faaliyet gösterilmemiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 79 ncu sayfasına 
göz attığımız zaman şu ifadeleri görmek müm
kündür: «Plân hedef lerinin gerçekleştirilmesin
de basan göstermek için Devlet idaresinin ken- I 
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dişinden beklenenleri yapacak bir duruma ge
tirilmesi şarttır.» 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 623 
ncu sayfasında, «Merkezî idarenin yeniden dü
zenlenmesi, idari birimlerin aşın büyümesine 
engel olunması için Bakanlıkların merkez ku
ruluşlarının örgütlenmesine çalışılacak ve gö
rev, yetki, sorumluluk münasebetleri düzen
lenecektir.» denilmektedir. Bu konu, merkezi 
idare için değil, taşra idaresi, İktisadi Dev
let Teşekülleri için de ayrıca plânlarda ifade 
edilmiştir. 

Saym arkadaşlarım, Cumhuriyetin kurulu
şunda onbir Bakanlık, onbir milyon bütçe, 
onbir milyon nüfusa sahiptik. Bugün ise otuz-
beş milyon nüfus, yirmibeş Bakanlık ve otuz-
sekiz milyar bütçeye sahip bulunuyoruz. Cum
huriyetten sonra kurulan hükümetler kendi 
bünyelerinde birçok yeni bakanlıklar ilâve et
mişler, fakat bu ilâveler hiçbir zaman cid
dî, ilmî ve gerçekçi bir hüviyetle ve tetkikle 
yapılmamıştır, hattâ birçok eski bakanlıklann 
dahi teşkilât kanunları bugüne kadar meclis
lerden çıkarılmamıştır. 

Plânın öngördüğü gerçekçi bir personel po
litikası ve «reform» adı altında çıkarılmış olan 
657 sayılı Kanunun değiştirilmesi dâhi, ciddî 
bir idari reform yapılmadığı ve buna istinadet-
mediği için cemiyette son derece büyük karı
şıklıklara ve bunalımlara sebebiyet vermiştir. 
Çünkü, biz inanıyoruz ki, hakikaten ilmî, ger
çekçi bir idari reform üzerine personel refor
mu oturtulmadıkça ona «personel reformu» de
mek mümkün değildir. 

Saym arkadaşımın ifade ettiği gibi, Türki
ye Âmme idaresi Enstitüsünün uzun çalışma
lardan sonra ortaya koyduğu ve kısaca baş 
harfleri ile ifade edilen «'Mehtap» projesi bu
güne kadar asla ele alınmamıştır. Eski bir 
idareci olarak ifade edeyim; bir tek şey tatbik 
edilmiştir, o da, büyük şehirlerin bünyelerinde 
bulunan bucak müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu
nun da ne derece isabetli olduğu ayrıca bir etüt 
konusudur. 

Ayrıca, taşra teşkilâtının düzenlenmesi, ke
za mahallî idarelerin yeniden düzenlenmesi ko
nusunda Âmme idaresi Enstitüsünün hazırla
mış olduğu raporlar da bir çok raporlar gibi, 
raflarda tozlanmaya mahkûm edilmiştir. Oysa ki, 
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personel araç, gereç, saman unsuru bizim gibi geri 
kalmış ve imkânları çok kıt olan memleketlerde 
son derece önemli unsurlardır ve bu unsurların 
arasında her yönden bilimsel dengenin sağlan
ması zaruridir, öyle Devlet daireleri vardır ki, 
aşırı derecede personelle dolup taşmakta, araç
la, gereçle dolup taşmakta, fakat daha önemli 
Devlet dairelerinde ne personel, ne araç, ne ge
reç mevcut 'bulunmamaktadır. 

Bilimlerin birbirleriyle münasebetleri ve iş 
bölümü ve gerçeğe uygun bir hiyerarşi sistemi
nin tanzimi zaruridir. Devlet dairelerinde ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde bütçe ve malî 
kontrolü tanzim etmek zaruridir. Fuzuli for
maliteleri kaldırmak ve meselâ bugün bir iyi 
hal kâğıdı alabilmek çin bir haftalık bir zaman 
ve buna mümasil pek çok bu idari metot
larda ve idari formalitelerde güçlükler vatan
daşı oradan oraya âdeta süründürme mesabe
sinde formaliteler vatandaşı bezdirmiştir ve bu 
bir yerde Devletin vatandaşa olan itimadı me
selesidir. 

içişleri Bakanlığında bundan bir süre önce 
kurulan - ki, üç seneye yaklaşıyor - idareyi ve 
idari metotları yeniden düzenleme birimi son 
derece ilmî ve güzel çalışmalar yapmıştır. Hat
tâ, bugün bu birime uğradığımda içişleri Ba
kanlığının merkez teşkilâtının düzenlenmesi 
mevzunda bana verdikleri rapora göz -attım, 
son derece güzel bir rapor. Bunun yanında be
lediyeler, jandarma, polis, nüfus idaresi ve bü
tün teşkilâtın yeniden düzenlenmesi konusunda 
çok güzel etütler ve raporlar hazırlanmış olma
sına rağmen hiç birisi bir kanun safhasına inti
kal etmiş değildir. 

Arkadaşlar, Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
plânlarda ve Hükümet programlarında özellikle 
ve önemle yer alan bu «idareyi yeniden düzen
leme ve idari metotları yeniden tanzim etme» 
keyfiyeti bugüne kadar ele alınmamıştır, bu 
bir gerçektir, sayın Bakanımız da burada bunu, 
gayet sarahatle ve samimiyetle ifade etmişler
dir. Bununla beraber reformcu karakter arz 
eden Sayın Nihat Erim Hükümetinin Progra
mında bu husus önemle yer almış bulunmakta
dır ve «Devlet Kesiminin Yeniden Düzenlenme
si» bağlığı altındadır. 

Yine bugün öğrenmiş bulunduğunla göre, 
9 - 1 2 -kişiden müteşekkil yetkili bilim adamla
rının ve tatbikatçıların meydana getirdiği bir 
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komite bu işe başlamak üzeredir. Hakikaten, 
Devletimizin modern bir hüviyet kazanması ve 
âmme ihtiyaçlarına cevap verir bir hale getiril
mesi, ancak Devlet teşkilâtında, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve mahallî idarelerde ve taşra 
teşkilâtında modern usullere göre yeniden dü
zenleme şartına ve zaruretine 'bağlıdır., 

Yeni Hükümetimize, diğer konularda oldu
ğu gibi, bu konuda da en samimî başarı dilek
lerimi sunar, Yüce Heyetinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırmıştır. 
15. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-

laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Sorunun görüşül
mesi ertelenmiştir. 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın, bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İsleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/53) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Bakan?.. Buradalar. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

17. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlvJnun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Devlet Bakanı görevli olduklarından bura
da yoklar. 

Sayın Palaoğlu sorusunun görüşüldüğü iki 
birleşimde bulunmadığından sözlü sorulan düş
müştür. 

18. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Derinçay?.. Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yoklar. 

Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
19. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 

sel, felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı SelâhaUin 
Babüroğlu'nun sözlü cevabı (6/57) 

BAŞKAN — Sayın özgüner?.. Buradalar. 
Sayın imar ve iskân Bakanı?.. Buradalar. 

Soru önergesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve iskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

28 . 11 . 1969 
İçel Milletvekili 

Turhan özgüner 

1. 1968 yılı son günlerinde sel felâketine 
uğrıyan Çukurova bölgesinde özellikle Mer
sin ve Tarsus köylerinden büyük zarar 'gör
müş olanları arasında yaraları sarılabilen köy
ler hangileridir? 

2. Âfet işleri Gtenel Müdürlüğünün bu 
köylerden bâzılarına öncelik tanıdığı doğru 
mudur? Doğru ise sebepleri nelerdir? 

3. Hasar ıgören köylerin miktarı, gördük
leri hasarın maddi değeri nedir? Bu hasa
rın bugüne kadar ne miktarı karşılanabil-
miştr? 

4. Gerek köyler arasında ve gerekse aynı 
köy dâhilinde, zarara mâruz vatandaşa si
yasi kanaatlerinden ötürü ayrı bir muamele 
yapıldığı doğru mudur? Bu konuda Bakanlığı
nıza intikal etmiş şikâyetler mevcut mudur? 
Mevcut ise neticesi ne olmuştur? 

5. Kış mevsiminin yeniden gelmiş bulun
ması sebebiyle bölgemizin yeni bir âfete mâ
ruz kalabileceği dahi tabiî iken, halen ça
dırlar içerisinde barınmakta olan büyük fe
lâketzede kütlesinin durumunu, bugünkü ta
biî seyrine bıraktığınız icraatınızla kurtarabil
meniz mümlkün müdür? 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakam 'Sayın 
Balbüroğlu, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

İçel Milletvekili (Sayın Turhan özigüner'in 
1 nçi sorusuna cevap arz ediyorum. 

1968 yılının son günlerinde sel felâketine 
uğrıyan Çukurova bölgesinde, özellikle Mer
sin ve Tarsus mülki sınırları içinde büyük 
zarar görmüş yerler arasında Tarsus ilçesin
de 41 köyle, Mersin ve Erdemli'de 18 kö
yün inşaatları bitirilmiştir. 24 köy istek ve 
taahhütname vermemiştir. 

Âfet bölgesinde bugüne kadar 1 173 aded 
prefabrike, 834 aded «evini kendi yapana yar

dım» metoduna göre olmak üzere 2 007 aded 
evin inşaatı bitirilmiştir. 

Ayrıca, Mersin Merkez ihsaniye Mahalle
sinde 1969 Nisanında vukübulan yangında 
âfete uğrıyan vatandaşlara 200 aded konut 
yaptırılmıştır. Bunlarla birlikte içel ili için 
de bulgüne kadar 2 207 konut bitirilmiştir. 
Halen inşaatı devam eden 1 828 konut var
dır. 749 hafif, 887 orta hasarlı olmak üzere 
toplam 1 616 ev sahibi vatandaşa da onarım 
yardımı verilmek suretiyle evlerinin tamirleri 
yaptırılmıştır. Bu suretle 3 823 vatandasın is
teği yerine getirilmiştir. İş itibariyle bu in
şaatın yüzde 83'ü bitirilmiş durumdadır. 

Sayın milletvekilinin 2 nci sorusuna arzı 
cevabediyorum : 

Âfet bölgesinde bâzı köylere öncelik ta
nındığı ididasiyle ilgilidir. Tarsus - Mersin 
asfaltına yakın olup su baskınına mâruz olan 
köyler, ulaşma kolaylığı sebebiyle - prefabrike 
sistemle süratle inşa edilmişlerdir. Bu böl
gede Özel, Bahşiş, Köselerli, Kulak 1, Kulak 
2 köyleri bir grupta, Yaramış, Egemen, Zübe-
yir köyleri bir grupta, Çatalca ve Baharlı köy
leri de bir grupta olmak üzere birleştirilmiş
lerdir. Bu yüzden hem zaman, hem de eko
nomik balamdan tasarruf sağlanmıştır. As
falta uzak köylerin ve dağ köylerinin in
şaatı ise ulaşım ve jeologların yer seçme güç
lükleri dolayısiyle nisbeten gecikmiştir. Bu 
köylerin inşatlarına da, yolların açılmasiyle 
birlikte derhal başlanmıştır. Bitirilemiyen 
inşaatlara devam edilecektir. 

Üçüncü sorularına arzı cevabediyorum : 
Mersin, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut ve 

Gülnar'da hasar gören köy miktarı 173 tür. 
Hasar gören konutların ve âmme tesisleri
nin yeniden yapılması veya onarılmasının 

- malî külfeti 70 milyon lirayı bulimkfcadır. Bu
güne kadar 58 100 O00 liralık kısmı karşılan
mıştır. 

Dördüncü sorularına arzı cevap ediyorum : 
Bakanlığımızın yaptığı âfet yardımlarında 
«köyler ve köylüler arasında parti farkı gö
zetilmiş midir» diyorlar. 

Bu konu, sayın milletvekilermin bir araş
tırma önergesi dolayısiyle huzurunuza ay
rıca gelecektir. Maalesef ayrıcalı işlem, yapıl
dığına dair elimizde belgeler vardır, tahkikat 
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açtırmış bulunuyorum, fakat araştırma ko
nusu huzurunuza geldiği zaman daha detaylı 
malûmat arz edeceğim. 

Beşinci sorularında, afetzedelerden devamlı 
olarak çadırda oturan kimse olup olmadığı 
öğrenilmek istenmektedir. 

Kimse kışı çadırda geçirmemiştir. Ancak, 
Tarsus ilçesinin Alietfendi köyünde 3 aded ça
dır bulunmakta ise de, bunun bir adedi ahır, 
2 adedi de depo olarak kullanılmaktadır, içel 
merkez Karacailyas köyünde bir aile yeni 
olarak çadırda oturmaya başlamış olup,, otur
duğu çadırın bitişiğinde «kendi evini yapa
na yardım» metoduna göre konut yapılmak
tadır. Bunlardan bir kısmı mevcut hasarlı 
evini takviye etmek suretiyle eski evimde ve
ya kirada, bir kısmı da akrabalarının yanın
da kışı geçirmişlerdir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın özgüner, 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bu sözlü sorumu soralı iki sane oluyor, 

cevabı vermek yine Bakana nasiboldu. Sa
yın Bakandan beklediğim cevabı aldım. 
Çünkü, hakikaten gerçekleri ortaya koyan bir 
cevap bekliyordum ve cevap aynen beklediğim 
gibi oldu kendilerine teşekkür ederim. 

Saym arkadaşlarım, bakanlıklar içinde 
İmar ve İskân Bakanlığı, sözlü sorular ve araş
tırma önergeleri bakımından üzerine bir hayli 
şimşekleri çekebilecek bir bakanlıktır. Bu 
baaknlığa yöneltilen sözlü sorular, diğer 
bakanlıklara yöneltilenlerden daha delilli, ger
çeklerin araştırılmasında derinlere inilmiş ve 
hakikaten bu bakımdan ehemmiyeti, diğerle
rime nazaran ağır olanlardır. Bunu, kendi 
sözlü sorum ve araştırma önergem doiayısiyle 
söylemiyorum, diğer sözlü soruları ye araştır
ma önergelerini tetkik ederseniz bunu görecek
siniz. 

Arkadaşlarım, benlim suallerim arasında ce
vaplandırılan hususlar, hakikaten beklediğim 
gibi, gerçeklere uygundur. Ancak, bâzı hususlarda 
açıklamalarda bulunmayı, Sayın Bakana yar
dımcı olmak için, gerekli görüyorum. 

Mersin'in İnsaniye mahallesinde, adedi ken
dilerince bildirilen konut yangına mâruz kal
mıştır. Yangın gördükten sonra bu yeni yapı

lan konutlara, zarar görmüş şahısların girmesi 
ösas'tır. Ancak, bir kere daha tetkiklerimi derin
leştirmelerini Sayın Balkandan rica ediyorum. 
Sayın Bakanın çok kısa süre zarfında bize verdiği 
büyük itimat, bu tetkiklerini derinleşftirme ko
nusunda bize büyük ümit vermektedir. Bu insani
ye mahallesinde yangın ile hiç ilgisi bulunımıyam 
şahıslar, ihsanliye mahallesinin bu yapılan ev
lerine girmişler. Yangın olduğu zaman bunlar, 
şehirde meskûn değiller, sonradan civar köyler
den gelmişler, şu şu şu kanal ile ve bâzı ağızlar 
kapatılarak, bâzı tertipler içinde o köylerden 
bir aile gelip bu evlerden birine yerleştikten 
sonra yakın akrabalarını da buraya sığındırmak 
suretiyle mahallenin 1, 3, 5 evini almışlardır. 
Bunlar, şikâyet sebebi olarak Ankara'ya kadar 
intikal etmiş ve tarafımızdan Âfetler Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olduğu halade 
«tetkik edeceğiz» diye vatandaş oyalanmışlar. 
Saym Bakanın buna, diğer konularda gösterdi
ği ilgiyi ve titizliği göstereceğine kesin inan
cım var. Rica ediyorum, İnsaniye mahallesin
de, halen hiç de yangın ile ve Mersinin o ma-
hallesiyle ilgisi bulunmıyan şahıslar ev sahibi 
olmuş, zarar görmüş şahıslar ise evlerin dışında 
sızlanmakta ve ağlamaktadırlar. Bu, bir. 

ikincisi; gene Sayın Bakan cevapları ara
sında, parti farkı görmüş buna «parti farkı» de-
miyelim - ayrıcalık görmüş vatandaşlar konu
su da tarafımızdan araştırma mevzuu yapıl
mıştır. 

Arkadaşlarım, buna bir nebze dokumnak is
terim. Aslında 80 S. Sayıda kayıtlı araştırma 
önergemize sıra geldiğinde tartışmasını yapa
cağız. Bu tartışmayı şüphesiz, hakikatler1! tes
lim eden Sayın Bakan ile değil, tüzel kişi ola
rak Bakanlık muhatabımız olduğu için onunla 
yapacağız. Onun için şu sözlü soru doiayısiyle 
bir - iki gerçeği dile getirmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Bu konuyu, Yüce Meclise ilk geldiğimiz za

man bölgemin muhlimi addettiğim meselesi ola
rak getirdim. O celsede bulunanlar hatırlıya-
caklardır; gündem dışı yaptığım konuşmada, 
«1969 yılı başında Aslanköy'de büyük bir kar 
felâketi oldu, birçok mesken çöktü; imar ve İs
kân Bakanlığı gerekli ilgiyi derhal göstererek 
konut yapımına geçti. Ama, konutları yıkılmış 
olan birçok vatandaş halep dahi ev alamamış-
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ken, Aslanköy'de hiç öturmıyan, nüfus kaydın- j 
dan başka Aslanköy'le hiç ilişiği olmıyan, Mer- I 
sin'de oturan, Mersin'de öğretmenlik yapan 
Milliyetçi öğretmenler Derneği mensubu oldu
ğunu bildiğimiz iki şahsa, Aslanköy'de hiç evle
ri olmadığı halde evleri varmış da yıkılmışçası-
na sahte zabıt tutularak yepyeni iki tane ev 
yapıldı» dedim. 

Bu misaller çoğalabilir, idi ama ben, «imar 
ve İskân Bakanı gerekli ilgiyi göstersin» diye 
gündem dışından dar çerçevesi içerisinde ko
nuştum geçtim, tîmidettim ki, o zamanki İmar 
ve iskân Bakanı Sayın Hayrettin Nakiboğlu 
gelecek, diyecek ki; evet, bu bir ikazdır, değer
lendirilecektir. Aradan bir hafta geçtikten ve 
o zamanki Sayın Bakan bizim bölgemizi gezip 
geldikten sonra, hakikatleri daha iyi bilmesi 
lâzımgeldiği bir sırada kürsüye gelip, zabıtla
ra geçtiği şekliyle aynen, «Turhan özgüner'in | 
dediği doğru değildir. Şöyle ki, Aslanköy'de o 
iki öğretmene hakikaten iki ev yapılmıştır, 
ama kamu hizmetti ifa eden binalar meyanında 
okul yıkılmışjtır,- okulun lojmanı yıkılmıştır; 
lojmanda oturan öğretmenlere yapılmış olan 
binalardır bunlar.» demiştir. 

Tekrar söz almak imkânı bulduğum zaman 
söylemiştim, yine tekrar edeyim: «Aslanköy'de 
okul yıkılmamıştır. Okul yıkılmadığı gibi, loj
man da yıkılmamıştır. Okul da, lojman da yı
kılsa dahi Aslanköy'deki okul ve lojmanla hiç 
llglisi bulunmıyan, Mersin'de oturan Mersin'de 
öğretmen olan bu iki kişiye yıkılan ve lojmanla 
aralarında ne gibi bir münasebet gördünüz ki 
ev verdiniz. Bir Bakanın bu derece hakikat dışı 
konuşması, kendinden evvelki imar ve iskân | 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nu müdafaa sade
dimde dahi olsa, yolsuzluğa bir nevi kanat ger
mektir» demiştim. Bu da zabıtlara geçti. 

Şimdi görülüyor ki, yeni imar ve İskân Ba
kanı, kendinden evvelki bakanlardan Haldun 
Menlteşıeoğlu zamanındaki bir yolsuzluğa, ken
dinden sonraki Bakan Hayrettin Nak&tooğlu'-
nun kanat germiş olmasının hiç de tasvipkârı 
olmamış ve Hayrettin Naküboğlu'nun yaptığı 
hata gibi, kendisinden evvelki bakanları koru
manın gerekmediğinin ispatını Yüce Meclis ) 
önünde yapmıştır; tebrik ederiz. I 

Ben bu mevzuu ilk defa ortaya attığımda, 
başka bir sebep bulamadığımdan, acaba sade- | 

ce Milliyetçi öğretmenler Derneği mensubu ol
maktan ibaret midir demiştim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bir hususa dik
katinizi çekerim. 

Sorunuz gayet şümullü, fakat şu mâruzâtı
nız tamamiyle Yüce Meçisin daha önceki mü
zakerelerde muttali olduğu hususların tekrarı 
mahiyetinde oluyor. Lütfen bunlardan tevak
ki buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, şüplhesiz bir sebep bulmaya çalıştık. 
O zaman söylediğim gibi, şimdi de söylüyorum: 
Bir yolsuzluğa kanat germemek lâzımdır. Bir
çok devirde, hattâ diyebilirimi ki, her devirde 
bir ölçüde yegân yegân yolsuzluklar olagelmiştir. 
Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında olur, 
ama yolsuzlukların üzerine ışık tutulursa, o yol
suzluklar müdafaa edilmez, üzerine üzerine va
rılır. Esas olan, yolsuzlukları müdafaa etmek 
değildir. 

1960 lardan evvel de bu memlekette yolsuz
luklar olmuş, ama hiçbir şekil ve suretle bu de
rece cüretle, açık seçik bir yolsuzluğun müda
faasını bir Bakan çıkıp şu Yüce Mecliste yap
mamış, yapamamıştır. Ama, 1960 tan sonraki 
bir dönemde bir Bakan, kendisinden evveM Ba
kanı, sanki kendi partisinden olduğu için mü
dafaaya meoburmuş ve onun savunmasiyle mü-
kellefmiş gibi, kendisi de bilerek veya bilmiye-
rek bir yolsuzluğun içerisine düşmüştür. Bunun 
tartışmasını araştırma dolayısiyle bir kere daha 
yapacağız. 

Yolsuzluklara böyle kanat germemiş olan, 
bunu bir kere daha ispadetmiş olan Sayın Ba
kana teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, sataşma se
bebiyle söz istiyorsunuz, «ismim geçti» diyor
sunuz, ama sataşmanın hangi noktada olduğu
nu yazmıyorsunuz. Lütfen sataşmanın nerede 
olduğunu söyler misiniz. 

HAYRETTİN NAKiBOaLU (Kayseri) — 
ıSaym özgünerUn bahis buyurdukları hususa kı
saca arzıcevabetmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Takdir buyuracağınız gibi, 
usul hükümlerine göre bu konuda arzıcevaibet-
meye imkân yoktur. Ancak konuşmada, sizin 
daha önce bu konuda yaptığınız konuşmada ile
ri sürdüğünüz mütalâalar hilâfına bir isnat var-
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sa, bunu iddia ediyorsanız; konusu nedir, hangi 
husustadır, onu lütfen açıklayınız, gerekiyorsa 
söz verelim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, Sayın özgüner, benden evvelki İmar 
ve iskân Bakanı arkadaşımın «yolsuzluğunu 
kapattığım» sekinde bir iddiada bulundular, 
buna cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın özgüner aynı tâ
biri kullandılar, sataşma sarihtir, buyurunuz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Turhan Özgüner, - birçok değerli ar
kadaşlarım hatırlıyacaklar - gündem dışı bir ko
nuşma içinde «Buluklu köyünden Hasan Kurt'-
un müracaatına, partizanlık sebebiyle müspet 
cevap verilmediği» yolunda bir beyanda bulun
dular. Arkasından da Aslanköy'de M milliyet
çi öğretmene haksız olarak ev verildiğini iddia 
ettiler. 

Bendeniz o vakitler seyahatte bulunuyor
dum. Bizzat Buluklu köyüne gittim, tetkikleri
mi yaptım, geldiğimde Yüce Mecliste müşahede
lerimi arz ettim, zabıtlar ortada. Yüce huzuru
nuzu, burada zabıtları tekrar okumak suretiyle 
veya aynı konuya tekrar temas etmek suretiyle 
işgal edecek değilim. Esasen Sayın özgüner bu 
konuyla ilgili olarak bir Meclis araştırması 
önergesi vermiştir; konu enine boyuna konuşu
lacak, biz de gerekli cevabı vereceğiz. 

Yalnız, biraz evvel dediler ki, «daha önce
ki bakan bir işlem yapmıştır, Nakiboğlu da gel
miş ve bu yolsuzluğu müdafaa etmiştir.» 

Evvelâ Sayın özgüner'e, bir hukukçu olarak 
bu sözü yakıştırmadığımı ifade etmek isterim. 
Kendisi bir araştırma önergesi vermiştir, bir 
iddiada bulunmaktadır, yolsuzluk olduğunu id
dia etmektedir. Araştırma yapılır, gerçekten bir 
kanunsuzluk, yolsuzluk varsa ancak o zaman 
«yolsuzluk yapıldı da bakan bunu örtbas etti» 
yallıutta «kendisinden önce bakanlık etmiş olan 
arkadaşının yaptığı yolsuzluğu savundu» diye-
Ibilir. Onun için kendisine, hele bir hukukçu 
olarak, hiç yakıştırmıyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hâlâ «yol
suzluk yok» mu diyorsunuz Sayın Nakiboğlu? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
ıSayiın ösgüner, zamanı gelince konuşacağız. Si

zin «yolsuzluk» dediğiniz, yolsuzluk değildir... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Ba

kan bile söylediler. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, rica ediyorum 

müdahale etmeyiniz. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Sayın Bakan da elibetteki tetkiklerini yaparak 
burada hakikatleri ifade edeceklerdir; her şey 
ortada. Konuda yolsuzluk var mı yok mu? Araş
tırma önergesi ve onun sonucunda taayyün ede
cek. 

Ancak şunu ifade edeyim ki, «iki milliyetçi 
öğretmene ev yapıldı,. sahte belgeler tanzim 
edildi, bunda yolsuzluk var» şeklinde bir konu 
yok. Gerçekten iki öğretmene ev yapılmıştır, 
Sayın özgüner işin esasını bilmiyor. Bunlar As
lanköy'de oturmasa bile, orada hissedar olduk
ları ev vardır, o ev hasar görmüştür ve o sebep
le 7269 sayılı Kanun, buna istinaden çıkarılan 
talimatnamede, bu kabil insanlara da ev yapıla
cağı derpiş edilmiş, buna göre ev yapılmıştır. 
Zamanı gelince bunu konuşacağız... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bu konuşma
nız gerçek dışıdır. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim, şimdiye kadar gerçek dışı hiç
bir konuşma yapmadım. Gerçek dışı konuşan 
varsa zatıâlinizdir, o da evvelce zabıtlarla tes-
bit edilmiştir, gerçek dışı konuları getirip de 
burada gerçek dışı belgelerle konuştuğunuz is
patlanmıştır. Aynı şekilde zamanı gelince konu
şacağız, kanun nedir, hukuk denir... 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, karşılıklı ko
nuşmayınız lütfen. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bunu, sa
taşma olarak kabul edeceksiniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale üs
tüne müdahalede bulunuyorsunuz, andan son
ra da «sataşma» sayılmasını istiyorsunuz. Bu 
görülmüş bir usul değildir. 

Devam edimiz efendim. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 

Yalnız şu var ki, Sayın özgüner konu üzerinde 
burada beyanda bulundular, başka şikâyetler ol
du. Bir müfettiş heyeti tetkik etti. Önce valinin, 
sözlü soru sebebiyle, bana bildirdiği bir durum 
var. ikisi arasında bâzı kanaat ihtilâfı bulundu
ğundan, ben, konuyu teknik elemanlar yönün-
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den bir uımum müdüre ve bir müfettişe tetkik 
ettirdim. Onların tetürikatı da devam ediyordu. 
Bu araştırma önergesi geldiği zaman her şeyi 
burada açıklığiyle ifade edeceğiz. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, benden evvelki 
bakan arkadaşım bir işlem yapmış, Saym özgü-
ner, hiç hakkı olmadığı halde, bunu «yolsuzluk» 
diye ifade ediyor, öyle bir muameleyi, kendi 
deyimleriyle yolsuzluğu ben hiçbir zaman mü
dafaa etmedim, etmem de... Biz, kanunda ne 
varsa, hakikat ne ise onun peşinde gideriz ve 
gerçekten kim olursa olsun bir yolsuzluk yap
mışsa onun da hesabını sormuşumdur, kanuni 
muamelesini yapmışızdır. Daha tahkikat konusu 
olan bir meseleyi buraya getirip de şimdiden 
peşin hükümle, «şöyle yapılmıştır, böyle yapıl
mıştır» demeyi Sayın özgüner'e yakıştırmıyo
rum. 

Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmeden, mu
amelenin daha tetkik safhasında olduğunu, araş
tırma önergesinin müzakeresi sırasında daha 
detaylı bilgi arz edeceğimi ve kısaca Sayın Öz-
güner'in iddiasının vâridolmadığını arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O, sizin hüs

nü kuruntunuz. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yıİmaz'ın^ 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz?... Yok. 
Sayın Bakan?... Buradalar. Daha önce bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiş bulunduğun
dan, soru düşmüştür. 

21. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

'BAŞKAN — Sayın Soğukpınar?... Yok. Sa
yın Bakan buradalar. Daha önce bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiş olduğundan 
soru sakıdolmuşjtur. 

22. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar?... Yok. 
Sayın Tarım Bakanı buradalar. Daha önce bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş oldu
ğumdan, bu soru da sakıdolmüştur. 

Saat 17,00 ye gelmiş bulunduğundan ittihaz 
buyurulan karar gereğince Meclis araştırmala
rının müzakeresine, geçiyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GEITEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

10. — Bursa Milletvekili Sadr ettin Çanga"-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi.' 
(10/17) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleket ekonomisine bağlı, büyük ölçüde 

katkıda bulunacağı ümidedilerek yurdumuza 
getirilen ve ciddî bir tetkik dahi yapılmadan 
süratle ekimine gidilen Meksika buğdayı, görü
len sonuçlara göre Türk ekonomisini endişe ve
rici bir şekilde sarsar duruma gelmiştir. 

Meksika buğdayının üstün sanılan özelikle
rini öven zamanın Tarım Bakanı, Meclisler kür
sülerinde bu konu ile ilgili olarak savunmalar

da bulunmuş, muhtelif vesilelerle gazetelerde çı
kan demeçlerinde köylünün kendisinin altından 
heykelini dikeceklerini söylemiş, Meksika buğ
dayı ekili tarlalarda köylülerle birlikte halay
lar çekmişti. Aynı, Bakan, büyük iddialarla, 
Türkiye'nin artık buğday ithal eden değil, ih-
raceden bir memleket olacağını da ifade etmiş
ti, Basında yer alan haberlere göre, Sayın Ba
kan 400 000 ton buğday ihracederek döviz Bağ
lıyacağımızı söylemekteydiler. Ancak gerçekler, 
Bakanı yalanlamıştı; Meksika buğdayının ilk 
yıl sonucu kötü oldu. Yurt dışında dört yüz 
bin ton buğday ithal etmek zorunda kaldık. 

Meksika buğdayının 1969 yılı istihsali daha 
da feci sonuçlar verdi. Yine, basınımıza geçen 
haberlerden öğrendiğimize göre, bu feci denile
bilecek sonuç nedeniyle, Türkiye dışardan sekiz 
yüz bin ton buğday ithal etmediği takdirde kıt
lık başgösterecektir. 
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Ve nitekim, denen olmuş, Türkiye dışardan 
buğday ithaline başlamıştır. 

Böylece, yunt içinde ekonomimiz sıkıntıya 
girmiş, döviz kaynaklarımız eksilmeye yüz tut
muştur. 

«Meksika buğdayı» nm birtakım üstün özel
likleri olabilir. Fakat, memleketimizin en bü
yük kaynağı üzerinde verimli sanılan adımlar 
atılırken ciddî davranılmalı ve geniş etüdler ya
pılmalıydı. 

Memleketteki iklim dağılımına ve toprakla
rın bölgelerdeki vasıflarına göre ciddî bir etüd 
yapılmadan Türk üreticisi ekime teşvik edilmiş 
ve bu hazırlıksız, düşüncesiz teşvikin sonucu 
hem memleketimizin aleyhinle ve hem de üretici
nin zararına olmuştur. 

Yurdumuzun bâzı bölgelerinde, «Meksika 
Tbuğdayı» ekimi olumlu sonuçlar vermektedir. 
Ancak, çoğu bölgelerimizde sonuçlar kötüdür ve 
üreticimi perişan etmiş, hayallerini yıkmış ve 
foanka borçlarını ödiyemez duruma getirmiş
tir. 

Bu durum, konunun ciddî bir şekilde araş
tırılmasını gerektiren bir vahamet derecesinle 
ulaşmıştır. 

Memleketimizin ekonomisini sarsan, üretici
yi çaresizlik içinde bırakan, «Meksika buğdayı» 
ekimi ile ilgili konuyu incelemek ve gerekli ted
birleri teslbit etmek üzere Anayasamızın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 
iSADEETTâN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 1 . 1 . 1970 ta
rihinde Meclis Başkanlığına verimiş olduğum bu 
önerige ile Meksika buğdayının, Türk ekono
misinde mieydana getirdiği tesirleri tesibit et
mek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasını iste
miştim. 

Bu önerge, 1,8 yıldan beri çeşitli nedenler
le .görüşülememiş ve gündemde kalmıştır. Bu 
nedenle, şu sırada Meksika buğdayı ile ilgili 
(bir araştırmanın, önergenin verildiği tarihteki 
gerekçeleri ile beraiber önemini yitirdiği düşü
nülebilir. Nitekim, ilgililerden edindiğimiz bil-
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gilere göre, Meksika buğdayı ekimi ile ilgili 
olarak ciddî görülen aksaklıkların 1971 yılı iti-
fbariyle büyük ölçüde giderildiği söylenmekte
dir. Fakat, bunlara rağmen Meksika buğdayı 
ekiminin Türk ekonomisindeki yeri büyük bir 
(önem taşımaktadır. Meksika buğdayının Tür
kiye'de ilk ekiminden bu yana Türk huibulbat 
politikasını olumlu veya olumsuz yönden etki-
liyen tartışmalar henüz durmuş ve değerini 
kaybetmiş değildir. 

iBilindiği gibi, bir tarım memleketiyiz. Nü
fusumuzun % 70 i tarımla uğraşmakta ve 20 
milyonu aşkın insan geçim kaderini tarıma 
bağlamış bulunmaktadır. Tarımımızın en bü
yük kesimini huibulbat ve hubufbatm en büyük 
kesimini ise buğday teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin ekonomik ve Sosyal yaşantısın
da buğdayın özel ve çok önemli bir yeri var
dır. Geçmiş hükümetleri kınamak, geçmiş hü
kümetlere övgü gibi bir tartışmanın içine gir
meyi gereksiz buluyorum. Konu, siyasi grup
lar olarak her birimizi yakından ilgilendiren 
ve üzerine hep beraiber eğileceğimiz ve çareler 
(bulacağımız bir konudur. 

«Tarım ülkesiyiz» deriz, ama çok gariptir 
ki, zaman gelmiş, arpayı dışardan ithal ettiği
miz günler olmuştur. Buğday ihraceden bir 
ülke olmamız gerekirken hâlâ dışardan buğday 
sâtmalan bir ülke olmakta devam etmekteyiz. 
Meksika buğdayı ekimine büyük ümitlerle baş
landığını sayın arkadaşlarım hatırlıyacaklar-
dır. 

!Bu ekimin 1069 yılına kadar başarılı sonuç
lar verdiğini söylemek mümkün değildir. Zira, 
Ibu dönem arasında Türkiye dışardan daiha çok 
Ib.uğday satınalmak zorunda kalmış ve bu yüz
den daiha çok döviz kaybına uğramıştır. Tür
kiye için Meksika buğdayı denemesi çetin gün
lerden geçmiştir. Bir defa başlangıç yıllarında 
Meksika buğdayının üstünlükleri ve vasıfları, 
üreticiye âdeta bir mucize gibi tanıtılmıştır. 
Memleketimizin iklim dağılımına, bölgelerdeki 
toprakların vasıflarına göre ciddî bir etüt ya
pılmadan, üretici ekilme teşvik edilmiştir. Bu 
acele tutumun üretici lehine ve memleket eko
nomisi yararına Sonuçlar vermediğini de bu 
Ibaşlangııç yıllarında hepimiz görmüşüzdür. 

ıBir ara Meksika buğdayına hücum oldu. 
Hazırlıksız ve bilinçsiz olan üretici, toprağın 
vasıflarını, iklimin şartlarını ve Meksika buğ-
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dayı ekiminin özellik istiyien tarım usullerini 
bilmeden Meksika buğdayı ekimini her çeşit 
tarımın önüne aldı. Pamuk, tütün, meyve, seb
ze ve dana birçok tarım, yerini Meksika buğda
yı ekimine bıraktı. Bu hazırlıksız, bilinçsiz de
nemeler üreticiyi ve Türk ekonomisini, şüphe
siz ki sarstı. 

ISayın arkadaşlarını, Meksika buğdayı eki
minin memleketimiz için olumlu sonuçlara var
dığı ilgililerce söylenmektedir. Buna seviniriz. 
Ancak, çok önemli saydığımız bu konunun 
olumlu veya olumsuz sonuçlarını kesinlikle 
tesbit etmek, ciddî bir araştırma konusudur. 
Yüce Meclisimizde siyasi gruplarımızda değerli 
yüksek ziraat mühendisleri arkadaşlarımız var
dır. Bu arkadaşlarımızın yapacakları bir araş
tırma ve araştırma sonrası * haızırlıyacakları ra-
tpor, memleketimiz tanımı için yararlı bir belge 
olacaktır. 

ISayın arkadaşlanmdan önergeme iltifat bu
yurmalarını rica eder, saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Bu araştırma önergesi üzerin
de gruplan adına yalnız Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupundan Sayın Ahmet Şener, şahısları 
adına da yalnız Sayın Ekrem Kangal söz al
mışlardır. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Grup adına ben de söz istiyorum efendim. 

MUSTAFA TOPÇULAR (Kastamonu) — 
Ben de grup adına söz istiyorum efendim, 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Şahsım adı
na ben evvelce yazılmıştım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha önce müracaatı olan yal
nız Ekrem Kangal'dır. Şahsı adına başka mü
racaat yak. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Benim bi
rinci sırada kayıtlı olmam lâzım, aylarca önce
den müracaatım var. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sıramı öğ

renebilir miyim efendim? 
IBAŞKAN — Birinci sıradasınız efendim. 
'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa

yın Ahmet Şener, buyurun. 
C.H.P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekil 
leri, 

Amerika'dan memleketimize getirilerek ek
tirilen Meksika Sonora 64 buğdayı hakkında sa

yın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Ana
yasanın 88 nci maddesine binaen Meclis Araş
tırması talep edilmiştir. 

C.H.P. nin Meclis grupu adına görüşümü^ 
zü arz ediyorum. 

Türkiye'de, buğday üretimi yetecek miktar-
da istihsal edilmemektedir. Ekilen, yerler^ çeşit 
ler, ekildiği saha, bölge ve teknik ve ekolojik 
şartlar itibariyle pek verimli değildir. Türkiye 
ortalaması 80 - 100 ve 120 kilodur. Bu miktar 
bölgenin ekolojik şartları, tarım tekniği bakımın
dan istihsal nüfusumuzu besliyecek durumda ol
madığı bir gerçektir. Bu nedenle bâzı seneler 
dışandan 500 000 ilâ 1 milyon ton buğday it
hal edilmektedir. 

Buğday : İnsan beslenmesinde en başta ge
len temel bir besin maddesidir. Tabiî, sosyal ve 
ekonomik şartlar icabı muhtelif memleketler
deki insan başına tüketilen buğday miktarı çok 
farklıdır. Buğdayın Türkiye'de temel bir besin 
maddesini teşkil etmesinin sebebleri, memleke
timizde protein maddesinin azhğındandır. 

Buğday üretim projesi olarak Türkiye'de 
önemli bir yer tutmaktadır. 

1950 yılında ziraate elverişli arazinin Jo 8,3 
nü, buğday ekim sahası teşkil ederken, 1968 -
1969 yılında bu oran % 15'e yükselmiştir. 

Buğday elam sahası, diğer bir deyimle tar
la arazisine oranı, % 30,4 ve hububat arazisi
ne oranı ise % '63 dür. 

Buğday ekim sahası 1950 yılında 4 milyon 
477 bin 191 hektar iken, 1968 yılında 8 milyon 
250 bin hektara çıkmıştır. Bu artış memleketi
mizde marjinal, bir sahayı teşkil etmektedir. 

Buğday sahasını artırmak mümkün görülme
mektedir. Bu oran, son 20 yıl içinde % 50 - 60 
arasında değişmektedir. 1950 yılında 3 milyon 
881 bin 920 ton olan buğday istihsali, 1968 yılın
da 9 milyon 520 bin tona yükselmiştir. 

Bunun artışında tesir eden önemli faktör
ler sırasıyla şunlardır. 

a) Saha artışı (Ekiliş sahası) 
b) Gübreleme 
c) Sulama 
b) Zirai Mücadele 
e) Teknik Zirai alet ve bilginin tesiri ile 

mümkün olmuştur. Buna ilâveten en büyük bir 
faktörlerden biri olan Sertifikalı tohum dağıt-
manında önemi çoktur. 
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Türkiye'de havaların normal gidişinde mev
siminde, zamanında, ve buğday nebatının büyü
me periyotlarında yağışların normal ve iyi bir 

şekilde tabiat tarafından tanzim edildiğinde 
buğday üretimi pek tabii artmış olmaktadır. 

Yukarda arz ettiğim hususlarda ve bugün 
konu olan buğday üretiminde en önemli mad
de tohumluktur. 

Buğday üretim sahasını artırmak mümkün 
olamadığına göre^ sosyal ve ekonomik ve nüfus 
artışı dikkate alınarak toprak dağılım ve işlet
melerin çok küçük parçalara 'bölünüşünde ar
zulanan üretim artırılması mümkün görülme
mektedir. Memleketimizde buğday ekiliş saha
sına göre, 1,4 milyon ton sertifikalı tohumlu
ğa ihtiyaç vardır. Bunun 5 senede sertifikalı to
humla değiştirmek gereği kanunidir. Buna 
rağmen, Türkiyede tohum üretimi yetersizliği 
yüzünden bu kanuni vecibe yerine getirilmesi 
mümkün olamamıştır. Bu da, siyasi bir sorumlu
luk taşımaktadır. O halde, yukarıda arz ettiğim 
gerekçe ile her sene 300 bin ton sertifikalı to
humu çiftçiye vermek gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Arz ettiğim hususların çerçevesi içinde yerli 

buğday çeşitlerimizden daha verimli ıslah edil
miş ve memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmış tohumların aranması gerektiğine ina
nıyoruz. 

Bu maksat için Türkiye'de, muhtelif bölge
lerde tohum ıslah istasyonları, araştırma mües
seseleri ve Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuş
tur. Bunların başında yeterli ve bilgili eleman
lar vardır. Son yıllarda birçok ülkelerde ken
di ekolojilerine adapte olabilen ve daha ziyade 
entrodüksiyon yolu ile temin olunan uygun to
humların ve yeni çeşitlerin gerekli denemelerin
den sonra, geniş ölçüde ekildikleri görülmekte
dir. Bu denemelerde; 

a) Verim misbetleri, 
to) Botanik vasıflar, 
c) İHastalıklara dayanıklılık, 
d) 'Teknolojik vasıfları 
e) Dona mukavim çeşitleri 
f) IGübre çeşitlerinin verim üzerindeki te

sirleri, ile sulamaya ve kuraklığa dayanma de
receleri tesbit edildikten sonra yerli tohumlar
la mukayese edilerek köylünün yetiştirme şart
larına uygun olup olmadığının demostrasyonlar-
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la alınan neticeler ve bu alınan neticelerin si
yasi etkilerden kurtarmak suretiyle ilmî etüt
lerin neticesinden sonra geniş ekime geçilmesi 
gerekir iken, bu yapılmamıştır, örneğin; Hin
distan ve Pakistan gibi geri kalmış memleket
lerde de Meksika menşeli buğday ekilmekte
dir. Fakat hunlar gerekli denemeler yapıldık
tan sonra halka dağıtılmıştır. 

Adaptasyon denemeleri kolay değildir. De
nemeler Devlet arazilerinde veya masrafları 
Devlet tarafından verilerek çiftçilerin tarlala
rında demonstrasyon yapılıp kati neticeleri 
alındıktan sonra halka maledilmesine geçilme
lidir. 

Sonora Buğdayı üzerinde bu arz ettiğim hu
suslar yapılmadan, doğrudan doğruya 20 bin 
ton büyük bir miktar ithal edilerek mevsimsiz 
veya mevsimli siyasi baskılarla dağıtılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
'1962 yılında Tarım Bakanlığına bağlı mües

seselerde ensrodüksiyon materyali olarak üze
rinde durulmuş ise de, halkın bahçelerinde ve 
ekolojik şartlara dikkat edilmeden sadece ve
rim üzerinde durulacak, 1905 yılında Sonora 64 
ve Lermo - Roja 64 buğdayı Çiftçiler Birliği ta
rafından ithal edilmiş ve Adana'da 102 çiftçinin 
bahçesinde ekilmiştir. Bu denemelerin Tür
kiye'ye teşmil edilmesi ve Pamuğun yerine ika
me edilip bölgelere dağıtılarak kati neticeler 
vermesinin beklenmesi teknik ibir görüş olamaz, 
idi. ISiyasi bir tercihle halka dağıtılması ve 
Türkiye zirai politikasında menfi etkilerin oluş
turulması, Türkiyenin bugünkü oluşumuna hiç 
de müspet îbir tesir yapmamıştır. 

Buğday, aslında çapa bitkilerinin bir müna
vebe bitkisidir. Pamuk ve çapa bitkilerinden 
sayılan bâzı diğer bitkilerin sahalarına buğda
yın ekilmesi doğrudur. Ancak, bu bir münavebe 
bitkisi olarak kullanıldığı takdirde doğrudur. 

Çapa bitkilerini kaldırarak - örneğin Pamuk 
gibi - bunun ekilmesi de Türkiye'de sosyal ve 
ekonomik etkiler yaratmış bu buğdaya ve bunu 
yaptıranlara karşı bir reaksiyon doğurmuştur. 

Pamuk sahasında çalışan mevsimlik işçiler 
ve ailelerin iş hayatlarında, kazançlarında, hay
van beslemesinde olumsuz etkiler yapan bu 
buğday ekilisi sadece büyük çiftlik sahipleri
ne müspet tesir etmiş olabilir. Ama, yancı, ki
racı ve işçi ailelerine etkisi menfi olmuştur. 
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ıSonora - 64 Buğdayı Erzurum, Bayburt, Mar
mara bölgesi, örneğin, Bursa ve Ege Bölgesi
nin, ayrıca senelik yağış miktarı '000 mm. den 
aşağı bulunan İç Anadolunun Konya ve başka 
illerinde denemeler yapılmadan doğrudan doğ
ruya ekilmesi, balkı büyük zararlara sokmuş
tur. Halbuki, italya ve Rusya'dan alınıp Tarım 
Bakanlığının ve Şeker (Şirketine bağlı çiftlik
lerde denemelerle verimleri tesbit edilmiş olan 
Bezestia - 1 Buğdayı, Orta - Anadolu bölgesin
de ve Türkiye'de ortalama 270 - 300 kilo dönü
münden alındığı ıhalde, bunu ektirmemedeki se
beplerin, siyasi etkenler olduğu hepimizin ma
lûmudur. italya menşeli Mara ve çeşitleri Bur
sa bölgesine iyi gelir. 

Binlerce çiftçinin zarara sokulması, çapa 
bitkilerinden pamuğun ekim sabasının daraltıl
ması, ithal edilen tohumların denemeleri yapıl
madan dağıtıldığından memleket çiftçisinin bir 
çıkmaza sokulması yönünden siyasi tercihlerin 
yapılmasında Türk Milletinin ekonomik ve sos
yal yönlerini düşünmiyen idarelerin gelecekte 
örnek teşkil etmemesi bakımından, C. H. P. 
Grupu olarak, Meclis araştırması açılmasını tas-
vibeder takdiri Yüce Meclise bırakırız. 

Muhterem arkadaşlarım, bâr konuyu arz 
edeceğim : 

308 sayılı Sertifika Kanunu, bu Meclisin ic
ra heyeti eline vermiş olduğu bir kanundur. 
1963 yılında çıkan bu kanun, tohumların tescil, 
(kontrol ve sertifikasyonu hakkındadır. 

Şimdi size 5 nci maddesini okuyorum : 
«Madde 5. — Tescil, ıslah edilmiş çeşitler, 

morfolojik, biyolojik ve tarımlsal nitelikleri, 
tarla denemeleri ve lâJboratuvar denemeleri ya
pılmadan bunlar tevzi edilmez.» 

6 ncı maddenin ikinci fıkrası şöyledir : 
«Yabancı memleketlerden getirilen tohum

lar, adaptasyon denemeleri ve tarla denemeleri 
yapıldıktan sonra tescil edilir» 

11 nci maddesini de okuyorum : 
«Madde 11. — îthal ve ilhracedilen tohum

lar kontrola tabi tutularak, vasıf ve standart
ları Tarım Bakanlığınca tesbit edilerek Resmî 
Gazete ile ilân olunduktan sonra halka verilir;» 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım : 
Bu konudaki belki başka fikirler ortaya 

serd edilecektir. Ama, 20 000 ton tohumluk it
hal edilerek ve aşağı - yukarı 2 milyon dönüme 

yakın bir arazide kullanılan tohumların, ara
nılması lâzımgelen bu şartların ve denemelerin 
yapılmadan tevzi edilmesini, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak olumlu karşılamıyoruz. 
Bu konuların ilerde tevali etmemesi için, hükü
metlere ve Büyük Millet Meclisine bilgi vermek 
ve hükümetlere de örnek olmak için, Anayasa
nın 88 nci-maddesi gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını tasvibediyoruz. 

.Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Türkmenoğlu, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başjkan, sayın 
milletvekilleri : 

Hiçbir araştırma-ve denemeye lüzum hisset
meden, Türk ekonomisine büyük katkılarda bu
lunacağı düşüncesiyle Amerika'dan getirtilen 
Meksika menşeli tohumluk buğdayların mem
leketimizin geniş sahalarına ekimi, memleket" 
ekonomimizi menfi yönde etkilediği nedeniyle 
Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga'nm, 
Anayasamızın 88 nci maddesi mucibince Meclis 
araştırması isteği nedeniyle Milî Güven Partisi 
Grupu adına ğörü'şlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1966 yılından bu 
yana memleketimizin buğday üretimini artır
mak için yoğun bir çabanın içinde bulunuldu
ğunu müşahede ediyoruz. 1967 yılında Tanm 
Bakanlığımız büyük çapta ve çiftçilerle işbirli
ği halinde geniş bir proje tatbikatına girişiyor. 
Bir taraftan proje tatbikatı, diğer taraftan bu 
proje aleyhine matbuatta geniş neşriyat da de
vam ediyor. 5 - 6 yıldan beri aktüalitesini kay
betmesine rağmen, halen bu dedikodu bitmemiş 
ve mesele de vuzuha kavuşmamıştır. Nihayet 
bir saym milletvekili arkadaşımız, konuyu Mec
lis araştırma önergesiyle Yüce Meclise intikal 
ettirmiş bulunuyor. Partiler grupları adına ve 
biraz sonra da şahısları adına arkadaşiar konu
şacak ve fikirlerini açıklıyacak. Bu vesile ile 
bendeniz de Grupum adına görüşlerimizi açık-
lıyacağım. 

Bir hususu hemen belirtmek istiyorum, o da 
şudur : 

Bizim, parti olarak bir temel görüşümüz var
dır. Tenkid ve eleştirilerimizi yıkıcı değil, ya-
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pıcı bir üslûp ile ifade etmek. Bu temel görüş 
açımızdan hareketle evvelâ Yüce Meclise bâzı 
önbilgiler sunmak isterim. 

Muhterem arkadaşflanm; 1939 - 1945 tkinci 
Dünya Savaşının sonunda, dünyanın bir açlık 
problemi ile karşı karşıya geleceği biliniyordu. 
Çünkü, dünyanın bütün kaynaklan harb sana
yiine kaydırılmış, ekon'omileri de harb ekono
misine dönüştürülmüştü. Savaşın bütün külfeti
ni üzerinde bulunduran Amerika Birleşik Dev
letleri, savaş sonrasında da akıbetlerinin hesabı 
içinde bulunuyorlardı. İlgili, bilgili ve yetkili 
Amerikalı uzmanlar bu hususta rapor ve eleşti
rileriyle zamanın Rei'sicumhurlan Roosweit'in 
dikkatlerini çekebilmişlerdir. Malûmlarınız ol
duğu veçhile Amerika'da birçok içtimai mese
leleri halleden vakıf müesseseleri vardır. Baş
kan Booswelt bu mevzuu 1943 yılınlda Rockfel-
ler Vakfına vazife olarak vermiştir. Bu vakıf 
evvelâ tarlaların sürümü, gübrelerin verimi, 

^ekimlerin zamanı, haşare ve mantari zararlar-
11a savaş gilbi denemeler üzerinde durdu. Lâkin 
iyi bir neticeye ulaşamadı. Ancak Meksika'da 
ve muhtelif eyaletlerinde yoğun -bir-şekilde ye
ni bir tür üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. 
Nihayet biyolojik, fizyolojik ve genetik özellik
leri kifayetüi, arzulanandan da üstün vasıfları 
haiz bir tohum türünü elde etmek olanağını 
sağladılar; Meksika buğdayı bu. Adı ile anılan 
Meksika'nın muhtelif eyaletlerinde (denendik
leri yıllara göre adlandırılan, Penjamo - 62, 
Larmö Rojo - 64, Süper - X, Nadadores - 63, 
ISonora - 68, Mayo - 04, Sonora - 64 gibi, on kü
sur çeşit elde etmiş oldular. Bu türlerin en iyi 
yönleri, dünyanın birçok koşularına uyabilme-
lerindedir. Artık yetiştiricilikte entanîsif ziraat 
işletmeciliği olanağına saJhibolunmuştur. Bu 
buğdayın belli başlı özellikleri şunlardır : 

Sapı kısa ve sağlamdır. 
Kolay yatmaz. 
(Başağı uzun ve tanesi boldur.' 
Verilen gübreyi kolayca daneye çevirir. 
IKardeşlemesi çok yüksektir. 
Tohum olarak az ekilir. Meselâ dekara 8 ki

loyu geçmez. 
300 ilâ 1 000 milimetre yağmura ekilebilir. 
0 rakım ilâ 1 500 rakıma kadar keza ekilebi

lir. 
16 Eylülden 15 Mayısa kadar ekilebilir. 
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I Verimleri dekarda 500 kilodan daha yük
sektir. 

•5 santigrat soğuğa dayanabilir. 
'Nihayet, bir münavebe bitkisidir. 
Muhterem arkadaşlarım; bu özellikleri kısa

ca toptan olarak bir iki cümle ile de deftirelim. 
Kısa saplı ve dayanıklı olmaları hasebiyle 

yatma ve dane tutmama tehlikesi yoktur. Kar-
deşlemesinin yüksek, başaklarının uzun olması 
nedeni ile de verimi yüksektir. Az yağmurdan 
çok yağmura, eniğin rakımdan yüksek rakımla
ra kadar ekilmesi hasebimle geniş bir ekim ala
nına sahiptir. — 5 dereceye kadar dayanması 
ve 15 Mayıstan 15 Eylüle kadar ekilebilmesi de 
bir avantajdır. Örnek olarak, Çukurova'da bi
çip, Doğu - Anadolu yaylalarında ekebiliyorsu
nuz. 

Ayrıca, hasadı mütaakıp yerine pamuk da 
ekebiliyorsunuz ve yıllardan beri aynı bitki eki-
le ekile hastalık koleksiyonu haline gelmiş tar
laları da bir münavebe ile bu hastalıklardan 

I anltmış oluyorsunuz. 
I Aziz arkadaşlarım; böylece Meksika buğda

yı ve özelliklerinden bahsetmiş olduk. Şimdi de 
kısaca dünyanın ve Türkiye'mizin bir projeksi
yonunu takdim etmek isterim. 

iBuğuday danesi, birçok besleyici gıda mad
delerini ihtiva etmeisi dolayısiyle, dünyada bü-

I tün insanların beslenmesinde kullanılan başlıca 
bir gıda maddesidir. Dünyanın buğday üretimi 
senelik 280 ilâ 300 milyon ton civarında olup, 

I bunun 30 milyon tonu ticaret hacmi, 40 milyon 
tonu da stok olarak tutulmaktadır. 1966 yılı 
dünyanın buğday üretiminin en bereketli yılı 
olmuştur. Fakat bundan sonra Sovyetlerin, Kı
zın Çin/in buğday a îcıkı durumuna geçmeleri 

I ve Hindistan 'da da zuhur eden kıtlık dünyanın 
I buğday stokunu hızla eritmiş, 197B yılından 
I sonra yine dünyayı bir açlık problemi tehdide 
I başlamıştır. 
I Türkiye'mizin projeksiyonuna gelince; Tür-
I kiyetoizde 5 000 yıl önceden beri buğday ekil-
I diği, Fırat kenarlarının Hititler zamanında bir 
I buğday ambarı olduğu bilinmektedir. Bugün 

dahi tfcknik ve bilimsel bir tarım taJtibikatı yapa-
I bilirsek Türkiye'miz aynı potansiyel ve kapasi-
I teyi muhafaza etmektedir. Yurdumuzda buğ-
I day ekimi halen 8,7 milyon hektarlık bir saha-
I da ve saha itibariyle de yüzde 54 bir alanda 
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yapılmaktadır. Ayrıca 8,9 m%on nadasın da 
büyük bir kısmı yine buğday tarmıı için ayrıl
maktadır. Bu taltibikat 3 milyon aded büyüklü 
küçüklü işletme tarafından yürütülmektedir. 
Aded ve saba itibariyle dağınıklık ve küçük iş
letme adedinin çokluğu nazarı dikkatlerden el
bette kaçmamaktadır. Bu husus tarımımızdaki 
verim düşüklüğünü, tarım bünyesinin bozuklu
ğunu, ekolojik olanakları, çiftçilerimizin eğitil
mesinin güçlüğünü, agronomik ve agroteknik 
tedbirlerin kifayetsizliğini ifade etmektedir. 

Yurdumuz 10,5 milyon ton buğday üretmek
le üretici ülkeler arasına girer. Fakat nüfusu
muzun her yıl her 100 kişisinin senede 108 kişi 
olması ve senede soframıza 300 bin kişinin ye
niden oturması Türkiyelinizin üretimini tüketi
mine karşı tütamamaktadır. Bu hesaptan yılda 
ortalama yarım milyon ton buğday almak zo
runda kalıyoruz. Bâzı seneler kuraklık ve kötü 
hava şartları yüzünden kafi miktarda istihsal 
yapmadığımız yıllarda Birleşik Amerika Dev
letleri ile yapılan PL - 480 sayılı Kanun gere
ğince, Türk parası karşılığı buğday ithal etmek 
zorundayız. Hattâ ilerde öyle şartlar zuhur ede
cek ki, döviz karşılığı buğday ithal etmek im
kânı bile kalmıyacaktır. Bu bakımdan Türkiye 
her şeyden önce kendi olanaklarını harekete 
getirmek, Türkiye'yi ileriki bir açlık tehlikesin
den korumak çareleri ile meşgul olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, projeksiyon bu, 
tablo bu... 

Türk tarımcıları çare düşünüyorlar. Tedbir
ler iki yönlü. Tarımsal politikayı entelektüel
lerimize anlatamamışız. Bu bir. Diğer bir hu
sus, yasama yetersizliği, daha başka bir husus 
da, organizasyon, eğitim ve yayın... Bu, sayfa
ların bir yüzü, öbür tarafı da, agröteknik so
runların çözüme kavuşamamaJsıdır. Birinci yö
nü polMka ile ilgili. Tarım politikası işi çok 
şükür Meclisimizde parti çıkarlarımızdan baş
ka memleket meselelerini tartışmaya, çözüm 
yollarını aramaya vakit ^bulamıyoruz. O halde 
'bir kalemde bu yönü geçelim. Gelelim teknik 
tedbirlere. 

'tik hamlede Türkiyelinizin buğday üretimi
ni artırmanın çarelerine geliyoruz. Kısa bir he
sapla ve ortalama olarak bugün Türkiye'mizde 
dekara verim 90 ilâ 125 kilogram arasındadır. 
Bu verime göre de 10,5 milyon ton buğday çı

karıyoruz. 1968 yılında bir istatistike göre; 
Belçika'da dekara 414 kilogram, Holânda'da 
442 kilogram, Fransa'da 366 kilogram, İtalya'
da 224 kilogram, Yunanistan'da 145 kilogram
dır. Bu ülkelerin hepsi de verimlerini daha ar
tırmak çabası içindeidirler. Acaba biz bu veri
mimizi 125 kilogramdan 150 kilograma çıkara
maz mıyız? Pekâlâ çıkarabiliriz. O takdirde yıl
lık artış 2,5 milyon tondur. Bunun yarım mil
yon tonu ithali kapatır, iki milyon tonu ile ih
raç. bile yapabiliriz. Senede 350 ilâ 400 milyon 
lirayı dış memleketlere ödemekten de kurtul
muş oluruz. Türk tarımcılarının ilk merhalede 
düşündükleri ekolojik etkenlerdir. îç bölgeleri
miz yağışı az, sulama işi güç, iş Tanrıya terke
dilmiş, dua yapmaktan başka çaremiz yok, iş
letmelerin toplulaşjtırılması da bir yönü ile ta
mamen siyasi, onu da geçelim, insanların duru
mu, o da gayrimüsait. Kalkınan ülkelerde yüz-
de 5 ilâ yüzde 25 insanlar tarımda çalışıp geri 
kalan yüzde 75 i beslerler, bizde yüzde 70 insan 
tarımda çalışır, yüzde 25 insanı besliyemez. Ka
lıyor ilk teknik tedbirler. Çünkü öbür tedbirler 
uzun vadeli, ,plân ve plasmanlar istiyen, proje
lerle halli gereken büyük sorunlardır. Bu küçük 
teknik tedbirler, yani gübreleme, iyi tohumluk 
ve yeni çeşitler, toprak işleme, ekim tekniği ve 
zamanı, hastalık ve zararlar ile savaş, hasat ve 
harman işleri... 

Şimdi bu tedbirlerin teferruatına inerek 
mevzuu dağıtmaya lüzum hissetmiyorum. Bun
lardan yalnız iyi tohum çeşitleri üzerinde du
racağım. 

Buraya kadar yaptığım eleştirmelerden de 
anlaşılacağına göre, biz bu vaziyette Meksika 
buğdayını tohumluk olarak almak mecburiye-
tinde idik. Aziz arkadaşlarım, sol yazarlar ne 
yazarlarsa yazsınlar, bu işin'lamı cimi yoktur, 
bu tür Meksika tohumlarını ekmek zorunluğu 
vardır. 

Bir hususu tekrar belirtmek, bu mevzuda 
görüşlerimizi sıralamak isterim. 

Parti olarak temel felsefemiz, aka ak. kara
ya kara diye, eğrileri yeren, doğruları diyen bir 
politikamız malumlarınızdır. Bir sol eğilimin; 
efendim, Amerikalılar bize bu buğdayı sureti 
mahsusada empoze ettiler, pamuk yetiştiren sa
halarımıza bu buğdayı ektirerek ve geçici ve
rim artışı gösterisi ile bizim aslolan pamuk 
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karar altına alınır. Bakanlıkça da hazırlann ve 
Devlet Plânlma Teşkilâtınca benimsenen Yük
sek Plânlama Kurumundan götürülmüş bir ka
rarname ile Meksika menşeli buğdayların ithali 
kararlaştırılır. 22 100 ton olarak Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce mubayaası 
yapılıp, bunun 1 770 tonu Devlet Üretme Çift
liklerine anaç, yani elit olarak üretme için ve
rilir. Mütebaki 20 330 kilosu da halka ticari to
humluk olarak tevzi edilir, tşin hikâyesi bu. 
Şimdi bu hikâye içinde ve dışında olan karşı 
fikirlere geliyorum. Yalnız, şurasını kaydetmem 
gerekir ki, fikirler o günden bu yana matbuata 
intikal eden cihetlerden derlenmedir, sıhhat de
receleri üzerinde katı fikir sahibi değiliz. Özür 
dileriz. Esasen de biz bu araştırmanın yapıl
masını, kamu oyunun aydınlatılmasını bu yön
den de arzuluyoruz. 

Deniliyor ki; toplantıda şu hususlar kaale 
alınmadı; bir baskı ve evvelden kararlı insan
ların davet edilmesi ile alındı. Neymiş bu tar
tışmalar? Şimdi görelim : 

üretimimizin rekoltesini düşürüp, buna dayalı 
yağ ve elyaf sanayiimizi göçerttiler. bir emper
yalist eğilimle bizi sömürdüler, düşüncelerinin 
tesiri altında değiliz. Çünkü tohumun millîsi, 
sosyalisti, kapitalisti olmaz, Memleket gerçek
lerine ve Ekolojisine uyanı alınır. Bizim Müslü
man ülkelerin güzel bir düsturu vardır; «İllim, 
Müslümanların kaybolmuş bir emtiasıdır, nere
de bulurlarsa oradan alırlar.» Meksika'dan So-
nora - 64 aldığımız gibi, Rusya'nın Bezestia'sını 
de, İtalya'nın Floransa'smdan da almışız. De
neriz, hangisi iyi ise onu alır, tatbik ederiz. Me
sele bu... Bu kadar da dedikoduya lüzum yok
tur. 

Aziz arkadaşlarım; bizim tarımcılarımız için 
bu yeni bir çeşit bir icat da değildir. Aslında o 
zamanın Sayın Tarım Bakanının çok iddialı ve 
peşin hükümlerle ortaya çıkması, deneme ve 
araştırmaları kaale almaması, kendi empoze et
tiği kurullardan yetkili raporlarla çalakalem, 
alelacele kayıtlarla ve sözde de çiftçilerle işbir
liği yaparak en güzel topraklarımıza birçok 
türlerin tatbik edilmesinde musir olması gibi 
hatalı, yani usuli hatalar bakımından söylüyo
rum, hatalı yollardan gitmesi, o günün matbu
atının aktüel mevzuu haline gelmiş ve herkesin 
ağzında sakız olarak çiğnenmiş olmasıdır. Bu 
buğdayın memleketimize gelişinin hikâyesi bile 
gayet basittir. Müsaadenizle anlatıvereyim. 

Tarsuslu tüccar ve çiftçilerimizden Sadi Eli-
yeşü'in Amerika'dan evli ve orada tahsil yapan 
oğlu bir sömestre dönüşünde, beraberinde bir 
çuval Meksika buğdayı da getirir, demonstras-
yon olarak tarlasının en iyi yerine eker, gübre 
ve su isteklerini de normal verir, hektarda yük
sek verimi görür. Bunu müşahede eden Tarsus'-
lu ve Çukurova'lı çiftçilerimiz kendi aralarında 
toplanarak Tarım Bakanlığı aracılığı ile 50 - 60 
ton Meksika buğdayı getirirler, 101 kişi kendi 
aralarında pay ederek gelen bu tohumu tarla
larına ekerler ve tecrübede de dekarda verimin 
yüksek olduğunu görürler. Sene 1966. Bu yıl, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe müzakere
lerine kadar bu buğdayın propagandaları ge
lir. 1967 yılı Tarım Bakanlığı bu denemeleri 
göz önünde tutarak Tarım Bakanlığı yetkilileri 
ile AID yetkilileri bir toplantı yapar. Diğer ta
raftan da Millî Tohumluk İstişare Komitesince 
bu tohumlardan fazla miktarda ithal olunması 

a) îlmî ve teknik bir deneme yapılmadan 
bizim enlem ve boylamımıza uymıyan, dünyanın 
öbür yüzündeki bir ülkenin buğdayının bize tat
bikinin doğru olmıyacağı, 

b) Ekolojisi, meteorolojisi, coğrafyası ve 
toprak strüktürü bize benzemiyen bir ülkenin 
buğdayının bize getirilmesinin keza doğru olmı
yacağı, 

c) Hiç olmazsa 4 - 5 yıllık bir periot içinde 
bu tatbikatın gerçekleştirilmesi, 

d) Gübresiz ve mibzersiz ekilmiyeceğine 
g*öre, bu miktar gübre ve mibzerin nasıl temin 
edileceği, 

e) En mühim bir husus da, pamuk, susam 
gibi sanayi ürünü, yağ ve elyaf sanayilerimizin 
hammaddesinin üretildiği bu yerlere bu buğda
yın ekilmesi ile Türk ekonomisinin ne hale ge
leceği cihetleri müthiş tartışma konusu olmuş
tur, Bu bir. 

îkinci bir dedikodu mevzuu da; bu buğda
yın mubayaasına gönderilen heyetin yetersiz
liği nedeni ile, yeni hasattan alınacağı yerde, 
eski böcekli buğdaylar alması, bunun da yeni
den tetkikine aynı şahısların tavzif edilerek 
tekrar Amerika'ya gönderilmesi, 

— 330 — 



M. Meclisi B : 114 16 . 6 . 1971 O : i 

Üçüncü bir cihet de; o zamanın Tarım Ba
kanının, böcekli buğdayların zararlı olmayıpı 
hattâ yenilebileceğine dair beyanatta bulun
ması,.. 
- Dördüncü bir husus da; bütün bunlara rağ
men Meksika "Lu »dayının dekârdaîd verimi 
yüksektir deniliyor ve dekarda verim de 400 
ilâ 509 kilograma kadar olduğu halde, bu ve
rim yüksek olmayıp, bilâkis düşük olduğu 
meselesi, ki bu hesap şöyle yapılıyor: Bu ve
rim nerede?. Çukurova'da,, pamuk; sebze, na
renciye ve muz tarlalarında.. Başka bir hesa
ba göre, para değeri hesabına göre durum şöy
le; Meksika buğdayının dekarla para verimi, 
150 ilâ 250 lira arasındadır. Aynı yerlerde 
sulu pamuk 500 ilâ 750 liradır. Turfanda seb
ze 1 500 ilâ 2 000 liradır. Hele muz, 8 bin ilâ 10 
bin liradır. Bir de bunun sanayi değerleri, mey
dana getireceği işsizlik, döviz kayıplarım he
saplarsak durum, facia olur. O zaman barını
zı ellerimiz arasına alıp uzun uzun düşünme
miz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Uzun konuşmalarımla sabırlarınızı istismar 

ettimse özür dilerim. 
Konuşmalarımın sonuna gelmiş bulunuyo

rum. 
Meksika buğdayının getirilmesi Türk çift

çisine çok şeyler öğretti. Şimdiye kadar buğ
day zayıf topraklarda ekilir, kadere terkedi-
lir bir bitki muamelesi görürdü. Türk çiftçisi 
bununla buğdayın nasıl ekileceğini, tarlanın 
nasıl hazırlanacağını, gübrelemenin ne şekil
de yapılacağını, suyun nasıl verileceğini öğ
renmiş oldu. Nitekim çok miktarda ve çok çe
şitli gelen Meksika türlerinden ancak ikisi 
Penjam % 62, Lermo Rojo - 64 kalabilmiştir. 
Bunların yerine çiftçimiz; Ankara 93/44 ve 
Yektay 406 ve Köse melezi 1 718 i ekerek Mek
sika buğdayı sayesinde öğrendiği tekniği de 
tatbik ederek bizim bu buğdayların dekarda 
150 Kg. olan verimlerini 234 Kg. a kadar yük-
seltebilmişlerdir. 

Bir de buğdayın, münavebe bitkisi olduğu
nu öğrenmişlerdir. Biliniyor ki, bu buğdaylar 
bize yukarlarda da ifade ettiğimiz gibi, uzun. 
baskılarla geldi. 

Azis arkadaşlarım; 
Sözlerimi bağlarken bilvesile şu uzman me

selesindeki şahsi fikrimi de kısaca belirtmek 
istiyorum. 

Yüce Meclisten ve Sayın Hükümetten istir
hamım odur iki; şu yabancı uzman hikâyesin
den vazgeçelim artık. Biraz da kendi evlâtla
rınızın seslerine kulakvsrsîim. Her projemizi 
böyle yabancı uzmanlara hazırlatırsak daha 
uzun müddet yerimizde sayacağız demektir. 
Çünkü yabancı ülkelerden gelen usmanlar gel
dikleri ülkelerde kendi milletlerinin çıkar
larını hesabeleeeklerdir. Kendi evlatlarımız 
da kendi ülkelerinin çıkarlarını hesabedecek-
lerdir. Bundan daha doğal ve tabiî bir şey 
olur mü?. 

20 yıllık memuriyet meslekinden gelmiş bir 
Parlomanterim. Bu,, kendi meslekinden hiçbir 
uzmanın gelip, memleketi karış karış gezip; 
tetkikler, tecrübeler yaparak rapor hazırla
dığını ben görmedim. Ne var ki, yabancı uz
man gelir, memleketin turistik olan nımtaka-
larma bir - iki ekskürsjon mahiyetinde seyahat 
eder, sonra bir masaya oturur; getirin doku
man ve materyallerinizi der, alır önüne ve için
den kendine yanyanlarını kendi üslubu ile bir 
sıralar, varsa emperyalist maksatları onları da 
aralarına serpiştiriverir, olur uzman raporu; 
âlâyı vâlâ ile Devlet arşivlerimize girer. 

Çok muhterem arkaiaşlarım; 
Tekrar istirham ediyorum; biraz da kendi

mize inanalım, bize dönelim, kültürümüzde de 
millî, olalım. Bundan ne var sanki? 

iste bütün bu nedenlerden dolayı Meksika 
buğdayının da araştırılmadan, denenmeden, bir 
uzmanlar heyetinin tavsiyesi ile getirildiği id
diasına,, az da olsa, katılarak kanunun hâlâ 
kamu oyunda vuzuha kavuşmadığı ve Türk 
çiftçisinin mütereddit halinin izalesi zımnında 
bu konunun, bir Meclis Araştırması ile açığa 
çıkacağı gerekçesi ile bu araştırmaya «Beyaz 
ay» kullanacağımızı, belirtir, Sayın Meclisin 
de bu hususa iltifat göstermesini diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Bahri Dağd?«ş, buyuran. 

DEMOKRATİK PAETî G&UPÜ ADINA 
BAHEİ DAĞDÂŞ (Konya) — Saym Eagkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
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Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayı konusunda arzu ettiği 
Meclis Araştırması konusunda partimizin görü
şünü arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Ben parti adına konuşacağım, fakat Meksi
ka buğdayı dolayısiyle geçmişte mesuliyet almış 
bir Hükümet âzası /alarak da bâzı hususlara ar
zı cevabedersem, sayın önerge sahibi her halde 
beni mazur görecektir. 

Sayın önerge sahibine teşekkürlerimi huzur
larınızda teyidetmek istiyorum. Şu bakımdan; 
önergeyi verdiği zaman kendisini irsadeden tek
nisyenler gayet tabiî ki, meslek erbabı olmadığı 
için, büyük ölçüde memleketteki uzman geçinen 
insanların fikirlerinden de istifade etmiştir, ama 
bilâhara meselenin ilk önergeyi verdiği şekilde 
değil de, daha olumlu şekilde tezahür ettiğini 
ve geîişmekfe olduğunu ifade etmesi, beni ay
rıca memnun etmiştir. Hiçbir şeyin, - ister yer
li, ister dış ülkeden getirilmiş olsun - büyük öl
çüde tatbikatına geçildiği zaman, teorik ola
rak elde edilmesi hesaplanmış neticelere birden
bire gitmesi elbette müşkül bir şeydir. 

Bir misal arz edeyim; Türkiye'de şeker sa
nayii 1926 da kurulmuştur. O zamanın uzman
ları dünyanın en iyi tohumlarını araştırmışlar
dır, bulmuşlardır, getirmişlerdir ve bugün dahi 
1926 dan 1971 e kadar her sene şeker sanayiin
de ve diğer tohum çeşitleri üzerinde denemeler 
yapılıp gelmektedir. Bu demek değildir ki, biz 
daha 10 sene bekliyelim, 15 sene bekliydim, fab
rikaları kurduk, boş dursun, memleketimizde şe
ker pancarı adaptasyon denemelerinde hangi 
istikamette , hangi ölçüde, hangi menşelisini kul
lanacağız diye bekliyelim, fabrikaları boş tuta
lım. Bu mümkün değildir. Aslında ıslahçı, ma
teryalini ıslah ettikten sonra tescil ettirir. De
ğerli meslekdaşım, yalnız Türkiye'de tohumla
rın sertifikasyonu kanunu yoktur. Bütün mede
ni ülkelerde tohumluklar bir kanunla teminat 
altına alındığı gibi, ayrıca sertifikasyon kanun
ları da vardır. Bunlar ıslahçı tarafından tes
cil ettirilir, ilân ettirilir ve ıslahçı der ki; be
nim bu tohumum, değerli meslektaşım Ahmet 
Beyin de belirttiği gibi, 600 ilâ 700 milimetre, 
600 ilâ 700 milimetreden kastım şudur; buğday 
konusunu ele alacak olursak, buğday, 300 ilâ 
400 milimetrenin bitkisidir, 600 milimetreye, 700 
milimetreye çıktı mı, bu bir özellik istiyor, bu 
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| hususiyet arz etmiş demektir, yani bu, kendi hu

dudunun dışına çıkmıştır. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — işte bunu çı

kardınız... 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. Şimdi 
arz edeceğim, biraz sonra rakamlariyle de ifa
de edeceğim, biraz sabret değerli arkadaşım. 

I Ben seni dinledim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben de saygı 

ile dinliyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen müdahale 

etmeyin efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Değerli 

Millî Güven Partisi temsilcisi bu konulara de
ğindi. Ben huzurunuzu fazla işgal etnıiyeceğim, 
ama biraz da dokunacağım tabiî. 

Şimdi, ıslahçı ne demiş? Demiş ki; «Ben, 
[s ıf ı r rakımdan 1500 rakıma kadar bu buğdayı 

300 milimetreden 750 - 800 , hattâ bin milimet-
I re yağmura karşı ıslah ettim.» Buna mukabil 
I de şu yağmurun tekabül ettiği ve o yağmurun 
I bulunduğu ekolojideki hararet yekûnununun te

kabül ettiği Micelling Kanununa göre vereceği-
I niz her gübreye de cevap veriyor. Dedi mi, tat

bikatçı için adaptasyonun % 90 ı elde edilmiş-
I tir. Tatbikatçı veya ithal eden memleket ne ya

pacak? O adaptasyon denemelerini; zaman de-
I nemeleri, gübre verimi denemeleri, ekildiği sa

ha içerisindeki kardeşleme zamanlarını daha 
I rasyonel, daha güzel, daha verimli hale getirmek 

için denemelere, Türkiye durdukça devam ede
cektir. Bu böyledir... Nitekim şeker pancarında 
da, diğer ilmî ve araştırmaya dayanan bir is-

I tihsale yönelmiş her medeni ülkede de bu böy
ledir, biz de böyle yaptık. 

I Ne yapmışız? Gelmişiz, Türkiye buğday it
hal ediyor demişiz, buna çare arayalım demişiz. 
Meclis zabıtlarmdaki konuşmalarımı okuyaca
ğım. Bir de bir, iki hususu da buna geçmeden 
evvel belirteceğim. 

Değerli arkadaşım önergesinde bir «halay» 
dan bahsediyor. Bir de «Altın Heykel» den bah
sediyor. Onlara da arzı cevabedeceğim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Bu kı
sım müruruzamana uğradı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet, o kı
sım müruruzamana uğradı. Teşekkür ederim. 

I Heykelin sözü şöyle olmuştur : 
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Büyük Millet Meclisine verilmiş şurada bir 
önerge var. Bu önerge muhterem Sarıibrahim-
oğlu'nun önergesi idi. Bu önerge ile burada be
ni Divanı Âliye sevk ediyordu ve tesadüf, o se
ne ben gittim, Sarıibrahimoğlu'nun kardeşinin 
tarlasında dekarda 5 ton buğday biçtim. Git
tik biçtik... Şimdi bu önergeyi vermiş, o sırada 
da Söke'de falan bir kısmı da çıkmış; «Yahu, bu 
ne yaman adam, bunun heykeli dikilmelidir» de
miş. «Yahu ben de anlıyamadım. Bir kısmınız 
ipe gönderiyorsunuz, bir kısmınız heykelimi di
kiyorsunuz, hangisi doğru ise sabredin de şu 
Mayıs ayı gelsin, şu hasadı alalım, karar vere
lim.» dedim. (Gülüşmeler) 

Heykel meselesi burdan doğma. Yoksa be
nim heykelim dikilecektir diye bir iddiam yok. 
öyle bir deliliğin içine de düşmem. Bu husus 
mümkün de değil. Mantık dışı. Heykel bura
dan doğmadır, ama gazeteci - gayet tabiîdir ki, 
sayın basına hürmetimiz vardır - onu almıştır, 
Nasrettin Hoca'nm, af buyurun semer dikmesi 
gibi arkadan dikivermiştir. (Gülüşmeler) «Bah
ri Dağdaş heykelinin dikileceğini söylemiştir».. 
Bunda benim kabahatim yok. 

Şimdi müsaade ederseniz hatırlamanız için 
Meclis zabıtlanndaki konuşmalarımı okuyayım. 

Ben basma yazılı olarak bu konuda şu ceva
bı arz etmiştim : Yakın - Doğu ve Güney - Asya 
Muhabiri Wilbur F. Weeks tarafından Meksika 
buğdayı yetiştirme projesi hakkında Sayın Ba
kandan sorulmuş bulunan soruların cevapları 
madde sırasına göre aşağıdadır. - özet halinde 
cevaplandırılmıştır. - Çağırmışımdır arkadaşımı, 
şunları formüle etmişimdir. Ne demişimdir?.. 
Basma bakalım : 

Türk bitki ıslaJhçıları 1961 - 1962 yılların
dan itibaren - Dikkatinizi çekiyorum Sayın Şe
ner - ki, 1961 - 1962 yılından itibaren de bem-
deniz teknisyen olarak Millî Toihumluk istişare 
Komitesi âzası idim ve 1961 ve 1962 senelerin
de şeker sanayiinde takibettiğim literatür ve 
ilmî araştırma mecmuaları neticesinde Meksika'
deki buğday gelişmeleri üzerinde hassasiyetle 
duram bir teknisyendim, o zamanın Adana ve 
İzmir'deki araştırmacılarına şok rica ediyorum, 
dedim. Pamuk 170 kiloda, israil'de 600 kilo va
satide çalışılıyor. Ahmet Bey bunları bilir; 
ama mahsus Söylemedi, tabiî işine gelmedi. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen karşılıklı 
konuşmaya giden şekli tercih etmiyelim. 
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DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ahmet Beyin 
samimiyetine sığındım da ondan dolayı oldu 
Sayın Başkan, tekerrür etmiyecektir. 

Demişiz ki, «Pamuk elden gidiyor. Seyhan 
Barajı yapıldı, Demirköprü Barajı yapıldı, Ke
mer Barajı yapıldı, pamuk sulu sahanın içine 
itildi. Bir münavebe bitkisi getirmediğin tak
dirde ve bu münavebe bitkisi de asgari pamuk 
kadar değer taşımadığı müddetçe pamuğa has
ret kalacağız.» Birincisi bu... Sebebine gelince; 
«Tarımda entansite arttıkça, düşmanları da ço
ğalıyor.» demişiz. Ne zaman?.. 1961,1962 de bun
lar münakaşa edilmiştir. Millî Tohumluk İsti
şare Komitesinin zabıtlarında mevcuttur. Lüt
fen Floransa ve Mentana nasıl geldi ise, büyük 
ölçüde de yine değerli bir hatip arkadaşımın 
belirttiği gibi, marjinal sahalara kadar geniş-
lemişizdir; fakat verimliliğimizden 125 kilo 
Meksika buğdayından sonra bahsedilmeye baş
ladı. Ondan evvel 80 - 90 kilo idi. Hiç bunun 
lamı çimi yoktur, burada hakikatleri konuştu
racağız. Tamam mı?.. 

Demişizdir ki, «Marjinal sahalar dâhil artan 
nüfusun gıda ihtiyacını..» Pamuk ve buğday as
garideki gıda ihtiyacıdır. Sebebine gelince, pro
tein ve karbonhidrat denigesi yönünden asgari 
şartlarda insanı yaşatma imkânını verdiği için
dir ki, milletim anamahsul olarak buğdayın üze
rinde duruyor. O bakımdan Floransa nasıl gel
diyse, Mentana nasıl geldiyse; değerli iki ilim 
adamı arkadaşımız Meksika'daki etütleriyle beş, 
altı seneden beri Samsun'da ve Adapazarı'nda-
ki denemeleri yapmış, aslında ıslâha da... Bun
ların şu ekoloji şartları içerisinde gelişme im
kânları vardır, bunları getirelim, tatbik edelim; 
ama sen direinirsen ve ille akalanın üzerinde 
duracağım, 30 kilo tohum, bu köylüye çoktur, 
ben Floransa'dan başka bir maJhsulü buraya 
sokmıyacağım dersen; - O zaman teknisyen ola
rak konuşuyordum, 1961, 1962 de bakan de
ğildim - o zaman bir başka ziraat mühendisi de 
çıkar, ziraat mühendisi olmıyan o araştırmacı
ya der ki; «Senin babanın mülkü müdür, sen 
ilmi mi inkâr ediyorsun, millet düşmanı mısın?..» 
Bunu demek hakkımızdı. Ben çocukluğumda, 
Doğu - Anadolunun çjocuğu olarak mart ayın
da, Nisan ayında Allah'a dua ediyorduk, «Ada-
nâda'da buğday çıkacak, açlıktam kurtulacağız,» 
diye. Sen asırlardan beri pamuk ile buğdayın 
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münavebe ile yürütüldüğü Adana'da yeni bir 
kanun meydana getiremezsin diye mücadelem 
vardı. Hani adaptasyonları yoktur, dememeleri 
yapılmamış dediniz de, arzı cevap ediyorum. 
Biraz sonra o denemelerin neticesinde ekmek
lik vasıfları üzerindeki raporları da, canınızı 
sıkmazsam, okuyacağım. 

Bakan olduktan sonra - bir siyasi fors değil, 
Allah'a çok şükür - iki dönümlük tarlaya salhip 
miisl'üman Türk çiftçisinin ayağına kadar git
tik, taielbini yerime getirdik. Bunu alenen Yüce 
Meclisin huzurumda belirtiyorum icraatımda 
siyasi mezhep diye bir şey tefrik etmemişimdir. 
Etmişsem, huzurunuzda her şeye razıyım. Kaldı 
ki, Meksika Buğdayı konusunda da büyük ölçü
de hizmet veren her halde o zamanki Adalet 
Partisinin taraftarları değildi. Büyük ölçüde 
Cumılhuriyet Halk Partisi taraftarlarının hiz
met gösterdiğini burada şükranla arz etmek is
terim. Gerek sertifikalı tclhum yetiştirmesinde, 
gerek Meksika buğdayımın yerleşmesinde en bü
yük yardımı da, Adana'da olsun, Marmara, Böl
gesinde olsun, Ege bölgesinde olsun Cumhuri
yet Halk Partili tandanslı vatandaşlarımız yap
mışlardır. Demek ki, böyle bir partizan, böyle 
bir siyasi basla diye bir şey de bahis konusu 
olamamıştır, mümkün de değildir. 

Basına demişiz.. Dediklerimizi simidi okuyo
rum: 

«1962 yıllarından itibaren Meksika buğday 
çeşitlerine karşı ilgi duymaya başlamışlardır. 
Nitekim, Meksika 'daki Milletlerarası Huıbulbat 
Araşltırma Merkezinde staj görmüş bulunan 
(beş ulzmam tarafından bu çeşitler Türkdye'ye 
getirilmiş ve üç yıll denemeye tabi tutulmuştur. 
Deneme sonuçlarının müspet olması, ekoloji 
şartların Türkiye'min (bir kısmına benzerliği göz 
önünde tutularak, daha fazla zaman kayibe't-
menıek için ibüyük partiler halinde tohumluk 
ekilmesine karar verilmiştir. Bu karara isti
naden 22 100 ton tohumluk Meksika'dan illimi 
edilmiş, bu tohumluğun 1 750 tonu anaç to
humluk olup, halen üretim materyali olarak 
kullanılmaktadır. Bakiye 20 330 tonu ise, Tür
kiye'nin Mediterrasıeen kuşağında 60 bin çift
çi tarafından 1 milyon 700 bin dönümlük bir 
sahada ekilmiştir.. Bu sahada elverişsiz hava 
şartlarına rağmen, 1968 hasat mevsiminde 700 
bin ton buğday elde edilmiştir. 1968 ziraat yı-
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b. kışlık ekimleri için hiç de elverişli geçme
miştir. Buna rağmesı yerli çeşitlere nazaran 
500 bin toniluk bir ürün farkı elde edilmiştir.» 
demişimdir... 

iki . «Meksika buğday çeşitlerinin Türkiye'
ye girmesi ile çiftçilerimizin yetiştirme usulle
rinde geniş bir değişiklik meydana getirmiştir. 
Bunları da şıöyle özetlemek kabildir. 

Çiftçi, buğday tarlasını daha dyi hazırlamaya 
başlamıştır. Fazla suları akıtmaya, suya ihtiya-
ooMuğu zamanda sulamaya alışmıştır. Ekim ve 
hasatta makina kullanmayı itiyat edinmişltir. 
Buğday üretimiinde hiç gübre kullanılmazken 
tekniğe uygun şekilde gübre kullanmaya alışıl
mıştır. Mediterraneen kuşağın iyi bir münavebe 
bitkisi olmuştur. Meksika buğdayı çeşitleri er-
kenci olduğu için, yerfıstığı, pamuk, mısır gibil 
'ürünler iki ürün olarak yetiştirilmeye başlan
mıştır. Meksika buğday çeşitlerinin yetiştiril
mesi programı, yalnız Tarım Bakanlığının de
ğil, Hükümetin foir programı olarak ele alın
mıştır. Programım uygulanmasında lüzumlu 
olan tohum, gübre ve makinalar çiftçiye ay
nî kredi ile verilmiştir. Gerek programda ça
lıştırılacak teknik personelin eğitimine, gerek
se bu personel tarafından çiftçinin eğitilmesin
de Hükümet hiçbir fedakârlıktan kaçımmamış-
tır..» Bunları diyoruz. 

«Birleşik Amerika Hükümeti bu programa 
AID çerçevesi dâhilinde tohumu kredi ile sağ
lamak ve teknik yardım yapmak suretiyle kat
kıda bulunmuştur. Gelecekte Meksika buğda
yı ekili sahasının 10 milyon dönüme çıkarılma
sı, heldef olarak alınmıştır. Bu suretle buğ
day üretiminde Türkiye kendine yeterli hale 
gelmek kararındadır. Bu maksatla da özellik
le buğday üretim geliştimıa projesinin tatbiki
ne başlanılmıştır...» 

Basma verdiğim, bu,. Büyük Mecliste ne de
dik?.. Büyük Meclise dediğimizi, değ-erli ar
kadaşım biraz evvel burada söyledi. Projeksi
yonlar yapılîîiîışitır ecnebi uzmanlar tarafından, 
OEÖD tarafından, AID tarafından. Denmiştir 
ki, «Türkiye IbugümM birim ibaşına elide ettiği 
üretim teııtıpösunda devam ederse, 1985 terde 
3,5 - 4 milyon ton buğday ithal edecek, 1 mil
yon 800 bin ton civarında et ihtiyacı olacak, 
ıbunım da 80 bin tonunu duşamdan getirecek.» 

I Böyle demişiz, Yüce Meclislere. 
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Şimdi, bunu demekle oturup elimizi şakağı
mıza koyup daha cm sene denemeye gireceğiz, 
ondan sonra da ;§u işleri yapacağız şeklinde Bü
yük Meclisin huzurunda istatistikî bilgilen ver
mek elbettaki abesle iştigalden başka bir şey 
olmazdı. Adama soruyorlar; ne tedbir aldım?.. 
Biz de dedik ki; geldikten sonra oturduk. De
min değerli arkadaşımın dediği gibi hayvancı-
lığım gelişmesinden tuıtun, pamuğun dekar ve
riminin artırılmasıma varıncaya kadar îıer şey 
buğdaya bağlı. Hiç unutmayalım. Temel pıiob-
lem buğdaydır. Eğer buğday fazla üretillrse, 
hayvan yemi üretimi gelişecektir, dernektir. 
Çünkü, asgari şartlardaki fıda temin edildikten 
sonra, ikinci ekonomik şeyler meydana çıkı
yor. Eğer buğday yetecek kadar geliş tirilloe, 
hayvancılık gelişecektir. 300 kiloluk inekler 
değil, 2 (bin litrelik, 3 bin litrelik damızlık ineik 
yetiştirilmesi hedef alınacaktır, münavebeli bit
ki geliyor, artıklar geliyor. Eğer tek taraflı 
üst üste aynı şeylere gidersen, demin de söyle
diğim gibi, sıcak ile, su ile ancak Allah başa 
çıkar. Onun dışımda alacağın her mücadele 
tedbiri kifayötsiz kalır. Nitekim, baniden evvel 
konuşan hatipler arzu ederlerse, hattâ pamuk
çu bölgenin milletvekili arkadaşlarım da bula
dadır, 138, 140 liraya kadar pamukta mücadele 
masrafları başladı, su ile birlikte; fakat hiç
bir zaman da 170, 180 kilonun da üstüne çıka
madık. Her mücadele bir verim düşüklüğüne 
sebebiyet veriyor. Her mücadele vejetasyon es
nasında bir depresyona sebebiyet veriyor. 
Bunlar hep hesalbedilecektir, bunlarını hepsi 
paradır. Bu esaslar içerisinde öyle bir şey ge
tireceksin ki, kara kaş, kara gözüne hayran de
ğildir, pamuk kadar verim verecektir M, .mü
navebeye girelbilesin. Başka yolun yok. 

Bilmem artık sağcı mıdır, solcu mudur; iki 
kişi benim karşıma çıkmış, efendim bu adam 
gitmiş, evvelki senenin buğdaylarını getirmiş, 
omların da içinde bit vardı. Bitin nasıl olduğu 
Meclis araştırması açıldığı zaman meydana çı
kacaktır; ama ben meslek adına utandığım için 
slöyleyemedim, yuttum. Dedim ki; Türkiye'de 
amlbar biti, hiçbir ambar yoktur ki, içinde bu
lunmasın. Bunu dedim, bu bir hakikattir, bu 
yüzde yüz gün ışığı gilbi bir şeydir. Ambar) 
binitinden dolayı da tohumluk vasfı kaybedil
miştir dersem, selektör devrimde adama güler-
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ler. Olsa olsa ne olur; yeniden bir parti gelen 
tohumun da korkaklar 150 - 200 tonunu enjeıkte 
etmişleridir, fazlasını değil. Onu elersin, hek
tolitre ağırlığı verilen normları tutan kısmımı 
alır götürürsün, yine tohumluk olarak kulla
nırsın. Buğday ne niteliğini değiştiriyor, ne 
sununu, ne burnumu, üstelik onu eledikten 
sonra, buğday bitini de attıktan sonra değir
mene götürüp, un edip, yersin. Nitekim de 

| öyledir. Memlekeitte 100 seneden beri ambar-
( la mücadeleye daha henüz Ankara'da tatbike 

girilmedi. Bu bir vakıa; ama araştırmaları 
vardır, ta'tlbik ediyoruz. O kcmu ayrı mesele. 
ilim devam ediyor. Şimdi benim de aklımdan 
geçti; acaba bu amlbar zararlarına karışı bir 
Meclis araştırması acsak da, teknik gücü niye 
yetersiz bıraktın diye... Bütün bunların hepsi 
insanın .aklına geliyor. 

Değerli milletvekilleri; bütün bunların ya
nında karar verdik. Adaptasyonu yapılmış, üç 
senelik neticeleri alınmış, AID den de 3,5 mil
yon dolar 40 sene vâde ile düşük faizle temin 
ettik. .Sertifikalı kısmı, anaç kısmını ayırarak 
bir heyet gönderdik. Heyetim içinde kendini 
dev aynasında görenler, - herkes kendini dev 
aynasında görüyor, kendini beğenmiyen hiç 
kimse yoktur - filân bulunmuş da, filâm bulıun-
maroışsa bu benim suçum da değil, kabahatim 
de değil. Benim oraya gönderdiğim adamlar, 
daha evvel oraya gidip Meksika buğdayı hak
kında araştırma yapan adamlardır. Bunlar
dan daha yetkilisi yok. Mubayaayı da onlar 
gidip yapmış, onlar buraya getirmişler. Ga
yet tabiî ki, buraya geldikten sonra bit enjek
siyonunu tetkike de onları göndereceğim. Ge
tiren sendin, nasıl ettin de bunu böytte getir
din, diyeceğim tabiî. Bundan daha tabiîsi yok. 
Araştırmada da onun yakasından tutacağım. 
Bundam daha tabiî bir şey var mı?. Nitekim de, 
onları da öyle yaptırmışımdır. Siz açtınız da, 
onun için bunları anlatıyorum, Meseleler, tele 
taraftan bilmiyenlere başka türlü öğütlenirse, 
kötü netice verir. Nitekim, değerli Çaniga ar
kadaşım önergeyi verdiği zamam. benim de ku
lağıma gelirdi. Tamamen tohumluklar ortadan 
kaldırıldı, Meksika öldü. Hattâ benim bir1 

arkadaşım bir proje hazırlamış, geıtirmiş, bu 
projede son Meksika denemesi fiyasko ile neti
celenmiştir diyor, bana karşı. Değerli arka-
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daşıma da aynı fikri vermişler, tafbiî üzülmüş, 
Bu vatanı seven adam hakikaten böyle 40 bin 
prlopa/gacıda ile, sununla, bununla niye fiyasko 
verldi şeklinde üzülmüş olabilir. Bundan do
layı da önerlgeyi verdi ama, konuşmasında di
yor ki, büyük ölçüde gelişmeler olmuştur. Her 
halde bu gelişmelerle buğdayın içine yeni gen
ler sokulmadı, yine o genlerdir. Onları alıp 
geitirmiş ve tatbik ediyoruz, çiftiçimiz, demin 
de pancardan misal verdiğini gibi, 1926 da ge
tirmişiz 500 kilo ile başlamışız, dönümde ve
rim, hem de 100 000 dönümlük sahada 500 ki
lo idi vasatimiz* 1 milyon 500 tün dönüme çak
tığımız zaman bütün teknik güce rağmen 1950 
İterde 1 ton 700 kilo idik. Yani aradan 26 - 27 
sene geçiyor, en iyi tohumu tatbik ediyoruz, 
em iyi tarla hazırlıklarını, en iyi murakabe sis
temlerine sahip bir müessesemizin murakabesin-
deki pancar araştırıcımın ve islamcının strük'tü-
rü gelişımiş memleketlerdeki neticeleri 3 ton, 4 
ton civanında seyrederken biz 26 sene 1 tom 
700 kilo arasında vasatiye çalıştık. Bu demek 
değildir ki, Türkiye'yi yıktık, şekersiz bırak
tık. işte neticede öyle bir aşama geldi ki, biz 
de 3 tona çıktık. Ama ne zaman? 25 sene son
ra. Nerede? 1 milyon 500 bin dönümde. 

Müsaade edim de, biraz sonra rakamlarını 
arz edeceğim «birinci sene, hem de büyük ölçüde 
iddiam doğrudur, onlar hep fantazidir. Ka
rasabanla da çiftçilik yapan adam, tohumu ka
patabilir, .mibzerle de kapatabilir. Gönül hep
sinin mibzeri olmasını dlster, ama 2, 3, 10, 20 
dönümde çiftçiye ben sana illâ tohumluk ver
mem, illâ mibzerle ekeceksin demek de delilik
tir ve Türk'ü tamımamaktır, Türk çiftçisinin 
kudretlini bilmemektir. Müsaade edin de 18 
seneden beri 7 000 köyü gezen adam olarak 
Mehmet ağanın şu iki elinde hangi derinliğe to
humluğu düşürdüğünü de bileyim, o kadarımı 
da ben bileyim, ben de bir teknisyenim. 

Evvelâ ibüyük bir yatırını yapacakmışım, 
Meksika'da öyle imiş. Meksika'da Amerikalı 
(bir politika İatJbik etmiştir, dı§ politikası icabı 
getirmiş 1 milyar dolarlık mizber vermiştir 
oraya. Ee.. 1 milyar doları ben başka bir yere 
kullanırım, onun yerine benim çiftçim onun 
mibzerle ekeceğimin daha iyisini ektiğine kaami 
olduğum için, bir. 

tkinicisi; Türkiye'de buğday ekemlerin en 

kabadayısı 20 dönüm, 25 dönüm civarındadır 
vasatileri, içimde 300 dönümlük, 500 dcoıüm-
lük, 1 000 dönümlükleri istisma. Peki, 3 dö-
mümlük, 5 dönümlüklere de mibzer mı alacak
tık? Ama 3 dönümü, 4 dönümü topladığımı 
zaman da 1 - 2 milyon dönüm toplanıyor. Bun
lara da mı mizber alacaktık? ıBütün buınlarıaı 
hepsinde medir esas? Ne diyor politika, ekono
mi, teknik? Diyor ki; verimde, toprak değer
lendirmede, iyi tıdhumluğum üretime katkısı % 
20 dn\ Bulgüme kadarki teknik ve ekonomik 
araştırmalar me diyor? Diyor ki; rasyonel bir 
gübrelemede verim artışı % 50 dir. Yani sem 
ibufüun ikisini birleştirirsem vatanımı % 70 ora
nında büyütüyorsun, diyor. 

Şimdi, 8 milyon, 10 milyon hektar, yami 
100 milyona yakın sahada buğday ektimi yapı
lıyor, 1 milyon 700 bin dönümlük ibir sahasın
da bir münavebe bitkisi olarak girmişim, iler
de bir projeksiyon, hedefim vardır, bu gelişme
leri 10 ımilyom dönüme doğru götüreceğim de
mişim ve bunun yanında kalkıp demişim M; 
Türkiye artık buğday ithal eltmıiyeeek ve her
kes karnımı doyuracak. Bumu söylemek içim 
deli olmak lâzımidır. 

Burada bumu tekrar sıöyliyeykn, yeterli ha
le gelecek. Nasıl? 10 milyon, hektara gittiğim 
zamam. Meclislte burnum daha detaylı izahımı 
yapıp demiştim ki; iyi çenelerimizde belki ih
racata dönebiliriz, Fakat kötü semelerimılizde 
marj imal sahalarım y anında bu ıriunavebe bit
kisi bizi yeterli hale getirir, bu bakımıdam da 
ithalâtçı durumumdan çıkarız. Sebebime gelin
ce, her sene 1 milyon insanimiz artıyor, bu bir 
vakıa. ıBunları dememideki sebep, «boş tutulmaz 
bu yerler, pamuk da lâzım. 

Nitekim, 1970 yılımda 100 bim hektar nok
san pamuk ekilmiştir, rekolte, 100 bim hektar 
edildiği sıemedem daha fazladır. Bu me demek
tir? Türkiye'yi 1 milyon dönüm büyüt/fük de
mektir liste. Toprak reformu bu. Getireceksin 
bunları. 

Biz ne demişizdir? Demişizdir ki, Türki
ye'de 80 milyon. inşamı beslemek, verimi artıra
bilmek için 2,5 milyon ton gübreye ihtiyaç var
dır. 'Biz 25 milyon tom gübreyi matematik 
olarak hesaplamıışızdır. Burnum içim de haya
tımda yalnız Tarım Bakanlığımın arşivinde pos
ta memuru olarak çalışan teknisyen de var, il-
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ani, irfanı olan teknisyen de var. Posta me
muruma gidip sorarsan bu delidir der. Çünkü, 
25 milyon ton gübreden bahsediyor. 

Türkiye'de 1965 te 150 ıbin ton Domatım 
Kurumu gübre (getiriyordu. 220 bin ton da 
Şeker Şirketi kullanıyordu. Birden bire bu 
fantaziye gidilince, bu adam deli diyorlar. 25 
milyon ton bir hedeftir. 12 milyon dönüm, 
Meksika buğdayı projesi veya benzeri yüksek 
vasıflı tohum da bir hedeftir. Ama ona bir baş
lamak lâzımdır, başlamak da 4 tane teknisyenin 
inhisarında değildir beyefendi, ister 3 ıslah ol
sun, ister 5 ıslah olsun, ilmin vatanı yoktur. 

Değerli arkadaşım, Şeker Şirketinin denedi
ği buğdaydan bahsetti. Bezestia buğdayını ben 
getirdim, bunlarla birlikte Şeker Şirketinin hiç 
haberi bile yok, ben verdim, ilmin anavatanı 
yok. Yani Meksika buğdayı geldiği sene Bezes
tia buğdayı da gelmiştir, bunun da sorumlusu 
benim. 

ıGayet tabiî ki, doktriner farkımız olabilir. 
Ben ilmini alırım, ama, ismini andırmam bu 
memlekette, inancım bu. Bezestia dedirtmem de 
Kafkasya buğdayı dedirtirim. Aslında da Kaf
kas buğdayıdır, Köse buğdayının melezidir. 
Bunu mu söyleteceksin? Mesele bu. Türkiye Şe
ker Sanayii Rusçadan bir kitap tercüme ettir-
mişltir, onun içinde de vardır götürdükleri ma
teryal. Köse buğdayının istihalesi ile elde edi
len bir şey. Kötü müdür? Ayçiçeği tohumunu 
da oradan getirttim. % 43 - % 45 yağ veriyor. 
Niye bunun hesıaibmı sormuyorsun? Getirdim 
bunu da, doğrudur, ıslah ettim, sertifikasyonu-
nu da kurdum. 20 - 25 milyon ton likit yağa 
dolar ödüyoruz. Boş mu oturacaksın? Trakya'
da şeker pancarının sayesinde ayçiçeği çıkmış
tı, mukavemeti yoktu, getirdik. Daha evveli
yatı var; 1962 de 15 tonda Gülmorum müesse
sesinde beraberdik, hatırlarsın onu; bir özel 
firma getirdi, VBT de onun şeyleri yapıldı, hiç 
karşı koyduk mu? Doğrudur. Boş oturacakmış-
sın, orobanjlı buğday da orada, ayçiçeği tohu
mu da orada, köylü de birşey ekmiyecek dışlar
dan yağ ithal edeceksin, 15 - 20 milyon dolar 
ödiyeceksin. Neymiş, adaptasyonu bekliyece-* 
ğim. öyle şey mi olur? Adaptasyonu inkâr eden 
kimse de yok. 

Kaldı ki, Meksika buğdayı konusunda adap
tasyonu da var, neticeleri de var, buradadır ra
kamlar. Bunların hepsi kazan, yanı olan üç - beş 

teknisyenindir. Ama ben şükranlarımla Tarım 
Bakanlığında ilk ağızda büyük ölçüde bir opo-
zisyon olduğunu kaydetmek isterim. Ama tat
bikatında gayet vatanperver davranmışlardır, 
Türk çiftçisinin yanında olmuşlardır. Netice de 
alınmıştır. 

Şimdi, adaptasyon, sertifikasyon kanununu 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü benim 
gayet iyi bildiğimi bilir. Kanuna da çok saygı
lı olduğumu iyi bilir, eski arkadaşımdır, beni 
çok iyi bilir, hiç kimseyi de kırmam, ama vesi
le verdiği için biraz detayına girdim, bunun 
için özür dilerim. 

Şimdi basından bahsediyor, ama Sayın Çan-
ga benim de elimde hem iç basın var, hem dış 
basın var. Dahası var; Meksika buğdayını ıslah 
eden Doktor Borlak'un bir yayını vardır. Bun
da diyor M; benim buğdayı ıslah etmem ikin
ci bir meseledir, ama benim Nobel mükâfatı 
almamda, şahsınızda Türk çiftçisinin büyük 
emeği vardır diyor, eğer Türk çiftçisi bu ölçü
de bir adaptasyona girip bu buğdayın neticele
rini dünya açlığı yönünden bir garanti olarak 
görmemiş olsaydı, öyle zannediyorum ki, ben
den evvel ne ıslahçılar gelip geçmiştir ki, aklı
nın köşesinden geçirip bana Nobel mükâfatı 
vermezdi diyor, mektubu var, isterseniz okuya
yım. İki gün evvel buraya geldi ve bir de şere
fine kokteyl verildi. Gelişinin sebebi de, Türk 
teknisyenlerinin, Türk araştırıcılarının şahsın
da vatanperver Türk çiftçisine teşekkürlerini 
arz etmeye geldi, mesele bundan ibaret. 

Şimdi, bunun dışında yine basın, 29 Mayıs
ta Adana'da buğday bayramı var diyor, bunu 
söyliyen de basın, ama bunun yanında da Os
man Koçtürk var, ne yapayım? O da diyor ki; 
bu delidir. Bir taraftan da televizyona çıkıyor 
ve diyor ki; en yüksek rekolteye Türkiye 1969 
da 10 milyon 500 bin tonla yükselmiştir ki, 
Meksika buğdayının neticesi o. Öbür taraftan 
da diyor ki; demedik mi halay çekmekle bu ol
maz. Ne yapayım; öyle diyor. Diyecek bunu. 
Bunu söylediği için de ben müteessir değilim, 
realitelere bakalım; bunları söyliyen de basın. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için Mec
liste konuştuklarımın da hülâsasını arz etmiş 
oldum, isterseniz detaylarına tekrar ineyim. 
Heykel konusunu da izah ettim. 

Halaya gelince; halay bir bayramdır. O öy
le bir bayramdır ki, acı çeken acıyı bilir, aç 
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kalan açlığı bilir. Ben, Adana'da o buğday o 
oluktan akarak ambarını doldurduğunu görün
ce, o bayrama iştirak etmemeyi o sevgiye işti
rak etmemeyi artık senin takdirine bırakıyorum 
değerli arkadaşım. O halayı çektim, daima da1 

çekeceğim. Allah öyle halay çekmeleri hepini
ze nasibetsin, daha çok buğdaylar versin. Onu 
ben severek yaptım. 

İDeğerli arkadaşlarım; Meksika buğdayının 
gelişinde Devlet Üretme Çiftliklerinin ilgilileri
ni çağırdım, dedik ki, arkadaş senin gübreli dö
nemde, hani şu mibzerlerin, graiham pullukla
rın, şu biçer - değerlerin, şu kadar teknisyeni
nin, şu kadar araştırması ile beraber Orta -
Anadolu kuşağında, ıGüney Anadoiuda, şurada 
burada şu kadar aded çiftliğin var, bu çiftlik
lerinde birinci derecede tohumluk konusunda 
hizmetin var, sertifikalı kademesinde de ekiyor
sun, çiftçi gibi sıra tohumu da ekmiyorsun, ya
ri araştırma müesseselerinin icadettiği, araştı
rıp bulduğu en iyi materyalleri sen tatbik edi
yorsun, araştırma ile geniş ölçüde çiftçiye inti
kalde iyi bir aşama yerisin, sen ne yapıyorsun, 
dedik. «Bana bir on senelik gübreii dönem, bir 
on senelik deTgübresiz dönemin vasatilerini ge
tirin» dedim. Hani, şu nıarijinal saha falan var 
ya,.. Getirdiler o zaman. ıŞimdi burada hepsi 
yanımdadır... 

'Değerli milletvekilleri; bilhassa meslekten 
olan değerli arkadaşlarım da bilirler; Türkiye'
de uzun seneler «Buğdaya gübre istemez!» po
litikası vardı. Yüce Meclisin huzurunda ifade 
ediyorum ki bunları da teknisyenler ifade edi
yordu. Hiç tereddüte düşmeyin; sureti katiye-
de araştırmaya dayanmıyan bir şeyi ifade et
mem. 

IBu memlekette daha üç beş sene evveline ka
dar, «Orta - Anadolu şartlarında azotlu gübre 
buğdaya verilmez» diyenler kahir ekseriyette 
idi. Bu memlekette «Başigübre kallunılmaz» 
diyen insanlar teknisyenler ekseriyette idi. 

İBunları, kınamak için söylemiyorum; önü
me araştırmaları çıkardığınız için söylüyorum. 
Nitekim değerli araştırmacılar da, daha geçen 
gün. Dr. Borlak'm şerefine verdikleri kokteyl
de azot ve süperfosfat konusunda münakaşala
rınızı hatırlattılar ve bu arada da bana, «Meksi
ka buğdayının tatbikatı bizi büyük ölçüde 
uyandırmıştır» dediler. İBunlar vakıa... Ama bi

rim de araştırmadan geldiğimizi kabul edin. 
Benim de 18 sene, bir araştırmaya dayalı mües
sesede hizmet verdiğimi kabul edin. Müsaade 
edin... Yani, oradakiler teknisyendi de ben hu
kukçu muydum? 

İRen hasbelkader bakan oldum; yoksa ondan 
evvel ben de Yüksek Ziraat Mühendisi idim 
değerli arkadaşım, Ben de, senin gibi araştırma 
neticelerini tatbik eden bir arkadaşındım. Ben 
gökten inmedimki... «Empoze etmiş siyasi bas
kıyla...» Bunu söylerseniz, değerli vekil beni 
mazur görsün, meslekten gelmediği için böyle 
bir töhmetin içine sokmuyorum ama, arkadaşı
ma arzı cevabetmek için bunu söylüyorum. 
Ben kimseye siyasi baskı kurmadığım gibi, 
1961 yılından beri meslek grupum içinde yap
tığım mücadeleyi tesadüfen - tesadüf mü diye
lim; Allahm bir lûtfudur, büyük milletimin 
hizmetinde bana bir vazife vermiştir - tatbik 
sahasına koymuşum. Hepsi bundan ibaret... Her 
şeyinden de mesulüm. Kaçmıyorum; herşeyine 
varıncaya kadar varım. 

Nitekim, değerli arkadaşımın önergesinin 
görüşülmesine yaklaştığı günlerdeydi. Bende
niz bir arkadaşımla beraber, kendi bölgesinin 
bağlı bulunduğu Arif iye'deki araştırma mües
sesesine gittim. Ben daha kapıdan içeri girer 
girmez müdür muavini geldi beni karşıladı. Ya
nında da köylüler vardı. Dedim ki; «Yahu ne 
haber Meksika buğdayından?..» Kasten böyle 
sordum. Buradadır Vedat H&y. Araştırma mü
dür muavini daha cevap veremeden oradaki bir 
köylü : «Bey» dedi, «400 - 500 kilo alıyoruz; 
Allah senden razı olsun...); ve araştırma mües
sesesi müdürü de aynen şunu söyledi : Men-
tanayı üretimden çıkarttık, Akovayı da yüksek 
bölgelere bıraktık...» Sevindirici bar hâdisedir. 
Hepimizi sevindiriyor. 

İBen, mentanayı getiren değerli Devlet adam
larım da şükranla anıyorum. «Niçin adaptas
yon denemesi yapmadan getirdin?» diye soru 
sordum mu ben? «Allah razı olsun ki mentana
yı getirmişsin» dedim. O kim ise kendisini bilir. 
O da sizin saflarınızdaydı. Akıllı adamdır, ge
tirmiştir, doğrudur. 

Şu, Adana'da beğenmediğimiz floransayı da 
ilk getirdikleri zaman bayram etmiştiniz. Allah 
razı olsun. Kötü şeyler mi bunlar? İyi şeyler
dir, iyi şeyler. Bunun araştırmasından da hiç 
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birimiz kaçmıyalım, öyle, Sertifikasyon Kanu
nu falan, hepsini ben ezbere biliyorum. Kanu
nun hazırlanmasında da beraberdik. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben, okuya
rak biliyorum. 

BAHRİ BAĞDAŞ (Devamla) — Neyse... 
Affedersin, yani o kadar tekrarladım ki, sayın 
meslektaşım, ciğerlerime kadar işlemiştir. Emin 
ol ki en az senin kadar titizlik gastermişimdir. 
Yani bunu bilesin. Bundan emin olman için 
söylüyorum; yoksa töhmet altında bırakmak 
için söylemiyorum, özür dilerim. 

Şimdi, gelmişiz, 80 milyon dönümde buğday 
ekilmiş; dönüm başına 70 kilo. 80 kilo buğday 
alıyoruz. Bu miktar zaman oluyor 50 kiloya dü
şüyor. Öyle bölgelerimiz var ki, manian oluyor 
40 kiloya çalışıyor. Bunu ne yapacaksın? Daha 
kaç sene bekliyeceksin? Nüfus da artıyor... Et 
de istiyor, süt de istiyor. Yüksek verimli da
mızlık da istiyor. Bunlara da yer ayıracaksın... 
Bajka türlü yer ayırmanın imkânı yok. 

Diyor ki, «Pamuğu düşür». Pamuğu düşü-
rece'kmisim... Ben pamuğu artıracağım, Ben ar

tırdığımı ispat ettim. Bütün bu mukavemete 
rağmen mahdut bir gayretle yüz bin hektar 
noksan ekmek suretiyle geçmiş senelerin en 
yüksek rekoltesini elimizde tutuyoruz, Biraz 
daha gayret sarf edeceğiz, 600 kiloya çıkaca
ğa, 700 kiloya çıkacağız... 

Aslında iki mahsul alacaksın, iki mahsul; 
yerine ikame etmedin... İki mahsul alacaksın, 
baraj yapmışsın. Öyle, onun bunun mülküne 
göz dikmekle, onun bunun tporağmı dağıtmak
la üretim artmaz, Üretimin yolu bu,,, Barajı ar
tıracaksın, iyi tohumluk getireceksin, sulamayı 
geliştireceksin, gübrelemeyi rasyonel hale soka
caksın, kredileri geliştireceksin, çiftçi korkmı-
yacak, cesaret edecek, pazarlamasını hazırhya-
caksm... Bunlarla teşvik edeceksin, öbürleri po
lisidir. Öbürlerinden ne Lenin netice almıştır, 
ne Stalin netice almıştır, ne de hiç kimse. (De-
rnökratik Parti ve M, G. P. sıralarından., alkış
lar) 

Hiç kimse, hiç kimse netice alamamıştır. 
Mümkün değil. Yolu budur. Biz de bunu tatbik 
ettik. 

Ben ümidederdim ki; «Yahu, yatmadın; iyi 
ettin, bir şeyler de geldi. Şu kadar da hatan var 
ama, bir şey de getirdin. Yani lâfla bizi avut-

16 . 6 . 1971 O : i 

I madm...» Bunu demenisi beklerim, Ama ara§-
I tırmaya hazırım. Başım üstüne. Mesuliyet dev-
I remdeki her hususun araştırılmasına hazırım. 

Alnı açık olarak hazırım, Partizanlık konusun
da da hazırım. Sayın gadrettin Çan<ra iyi bilir; 
hiç kimseyi tefrik etmemişimdir. 

Meselâ, yine söylüyorum; beni bir gün me-
I mur. ettiler. Sayın gadrettin Çanga'nm bölge-
I sinde zeytinlere don vurmuştu... Kalktık gittik 

oraya. Olur.., Yani bu demek değil ki, on sene
de bir don hâdisesi oluyor diye zeytinleri söke
lim, kaldırıp atalım. Öyle bir şey olur mu? O, 
delilik olur. Olur, arızi olarak don gelmiştir. 

Kalktık gittik. O zaman, hattâ benim par
tim tarafından, sofralık zeytinin yağa verilme
si için tazyik vardı bana, «Yok öyle şey» dedim, 
«Tariş gelecek buraya, yağ için alınacak zeyti
nin taban fiyatı 130 kuruştur, Hükümet bunu 
burada alacak,,.» Nitekim 40 kuruşa alınmak 
istenen zeytin 130 kuruş taban fiyattan alındı. 
Bunu kendileri de bilirler, Demek ki, ne to
humluğun tevziinde, ne de kredi tevziinde adam 

| kayırma mevzuubahsolamaz, 
I Ama o sene zeytinlerdeki rekolte düşüklü-
j günden dolayı çiftçinin borcunu tecil etmişizdir. 
| Bu da bir vakıadır. Tecilde Cumhuriyet Halk 
j Partililerin borcu tecil edilmeyecektir diye bir 
\ nâmert durumun içinde değilim Allah'a şükür... 

Çiftçinin borcudur, Türk çiftçisidir; bana da 
[ rey verir, size de rey verir. Hünerimiz; hizmeti 
I güzel götürüp, seçim zamanında gidip diyeceğiz 
i ki veya elbette ki. ben kalkıp gidip diyeceğim 
I ki; «Ben bunu yaptım. Cumhuriyet Halk Parti-
I sine rey verme, bana ver...» Gayet tabiî bu be-
| nim hakkım. Ama hizmette., hepsi mübarektir. 

Size oy verenler de mübarektir, bize oy verenler 
; de mübarektir. Bu inanç içindeyiz. 
i Bir zulme uğratılmış, bir gadre uğratılmış, 
j tefrika yapılmış bir tutumun zuhur etmediğini, 
j çok şükür, vicdanına dayanarak son konuşma-
j smda ifade etmiştir. Demek ki, endişesi, buğ-
| daylarm kötü netice verdiği şeklinde kendine 
I intikal eden durumun, son araştırmasında öyle 
| olmadığını ifade etmiştir. Fakat yine de araş-
! tırma arzusuna iştirak ediyorum. Parti adına da 
| iştirak ediyoruz, şahsım adına da iştirak ediyo-
! rum, 
1 Meseleyi bu şekilde arz ettikten sonra, Tür-
• fkiye'deki ta marijinal sahalara kadar giden ve 
; Devlet Üretme Çiftliklerinde vasatimiz, güb-
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resiz dönemlerde 90 kilo, gübreli dönemlerde de 
113 kilo idi. Tasavvur buyurun; Devletin bü
tün imkânlarına sahibolan, bütün araştırma hiz
metlerinin verdiği materyale sahibolan Dev
let üretme çiftliklerinin on senelik vasatileri bu 
idi. 

Güney'de Ceylânpmar'mda ilk defa tama
mını Meksida buğdayından ektikten sonra en 
yüksek rekolteye ulaştılar. O da imzalı olarak 
benim yanımdadır. 

Öyle zannediyorum ki, mâruzâtımı biraz faz
la uzattım. Ben size 1968 - 1969 un, 1970 in ne
ticeleri hakkında bir iki rakam ifade ettikten 
sonra ve görüşümüzü de hülâsa edip huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Değerli milletvekilleri; ekmeklik vasıfları 
hakkında araştırma enstitülerinin yaptıkları 
tablolar buradadır. Arzu eden arkadaşım varsa 
gösterebilirim. Huzurunuzu fazla işgal etmemek 
için okumak istemiyorum. Ama bâzı çeşitler 
aşağı yukarı, bizim en iyi ekmeklik buğdayımız 
olan küse buğdayı muadilmdedir. En kötüsü 
de köse buğdayından sonra gelen en iyi buğday
lar ayarmdadır. 

Bunu okumak istemiyorum, ama burada iki 
nüsha olarak yanımdadır. Sayın Şener, arzu 
ederseniz birisini veririm. Tetkük ediniz, bun
ların hepsinin altında da araştırmacıların imza
sı »vardır. Benim değildir bunlar. 

Meselâ 1968 de 40 ecnebi uzman ve 1 100 
tane yerli uzmanımız marifetiyle 1967 - 1968 
ekim döneminde ekim yaptırdık. Bu ekim mik
tarı bölgeler itibariyle bellidir, fakat zamanını
zı almamak için yalnız Marmara Bölgesini arz 
ediyorum. Mustafakemalpaşa, Karacabey, Ke
leş, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, inegöl, İz
nik, Merkez ve Yenişehir olmak üzere, önerge 
sahibinin bölgelerini söylüyorum : 

83 644 dönüm civarında buğday ekmişiz, 
33 457 bin ton rekolte tahminli yapılmıştır. Ya
ni aşağı yukarı 300 kilonun üzerinde. Bu rekol
teyi elde ettiğimiz zamanda mentana ve akova 
vasatileri de 80 ilâ 90 kilo idi. Birinci sene. 
Hem de el ile ektik. Bu rakamlar benim değil, 
40 tane ecnebi, 40 tane de yerli uzman marife
tiyle elde edilmiştir. 

Gelelim 1969 yılına; 1969 yılında da sadece 
Ege, Marmara ve Çokurova bölgesini arz ediyo
rum. 5 milyon dönümün üstünde Meksika buğ
dayı ekilmiş, 1 662 000 ton civarında rekolte 

tahmini var.. Bana verilen ve elimde olan ra
kamlar bunlardır. Bunları ben çıkarmadım. O 
günkü köylü ile, o günkü çiftçi ile, o günkü 
araştırmacıların getirip bana verdikleri ve bir
çoklarının da isim isim imzalı cetvelleri vardır. 
Burada, yanımda. Fakat bu görüş bâzı teknis
yenler tarafından 1969 yılında vasati olarak 
400 kilo, bâzıları tarafından 300 kilo, bâzı tek
nisyenler tarafından da 250 kilo şeklinde ifade 
edilmiştir. Meselâ % 30 u 200 kilo kadar 
(Adana'da), % 40 ı, hattâ % 50 si 510 kilonun 
üstünde verim veren tarla adedleri de mev
cuttur. Bunlar hep yüzde olarak ifade edilmiş
tir. 100 ile 150 kilo arasında, 150 ile 250 kilo 
arasında, 250 ile 500 kilo, 550 kilo arasında 
olmak üzere hepsini tasnife tabi tutumsuz
dur. 

Şeker pancarında da öyledir; dönüm başına 
üç ton veren de var, dört ton alan da var, yedi 
ton alan da var, sekiz ton alan da var, bir ton 
pancar alan da var. Buğdayda da böyledir. 5 
milyon dönümlük tatbikatın neticesi 27.6.1969 
tarihi itibariyle Meksika menşeli buğday üre
tim tahminlerinin yekûnu, benim elimdeki ra
kamlara göre vasati 300 kilodur. 

Ben tabiî 1969 da ayrıldım. 1969 dan sonraki 
seyrini sizin gibi ben de matbuattan takibet-
tim. 1969 - 1970 yıllarında en tipik netice, Urfa 
havalisinden Ceylânpmar'dan gelen neticeler
dir ki, burada Meksika buğdayları 160 la 180 
kilo arasında seyretmiştir, en kurak en kötü 
senede. Yerli buğday da 50 ile 88 kilo arasında 
değişmiştir. Her halde % 10 artış için 10 sene 
20 sene gayret sarf edilmiştir. Bu rakamlar da 
küçümsenecek rakam değildir. Bunu arz etmek 
isterim. 

Diğer bir hususu daha arz edeyim; 1964, 
1965, 1966 yıllarından sonra Adana, Çukurova 
Ofisi altı ilâ yedi bin tonun üzeriinlde buğday 
mubayaa etmemiştir. Sadece 1970 hasat yılı so
nunda Çukurova Ofisi, İskenderun Ofisi 280 000 
ton Ibuğday mubayaa etmiştir, piyasaya verilen 
buğdayın dışında. 

Bu ne demektir? Konya, bizim en geniş hu
bubat bölgemizdir. 20 sene içerisinde iki defa 
Konya Ofisi 300 000 ton buğday mubayaa ede
bilmiştir. Bilmem arz edebiliyor muyum? Çu-
kurovadaki 1970 neticesi de budur. 1970 - 1971 
rekoltesi de şimdi biçiliyor. Yüce Heyetiniz 
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muktedirdir, her an gider, tetkik edebilir. Bana 
gelen haberlere göre de, bu sene rekolte , dö
nüm basma 400 - 500 kilo arasında değişmek
tedir. 

Yine Marmara bölgesinden gelen haberler
de ; onu da 15 - 20 gün sonra Oenabı Hak nasi-
beder, idrak ederiz, tahmin ederim ki orada da 
350 kilonun altına düşmiyeceğiz dönüm başına. 
Ama, bütün bu rakamlar Türkiye 'yi yeterli hale 
getirdik iddiasında bulunmak için söylenmiyor. 
Ne yapmışız? Tutmuşuz, bir proje yapmışız, 
hem yerli uzmanları çağırmışımdır, asıl olarak, 
hem de yabancı uzmanı çağırmışımdır. Onlara 
uzun vadeli bir buğday projesi yaptırdım. Bu 
da benim arşivimde, buradadır. 

Daha ne yaptırmışız?. Demişizdir kî  Meksi
ka buğdayını getirdiğimiz bölgeye; «Eğer siz 
beşeriyete hizmet etmek istiyorsanız, (Demin 
değerli arkadaşımın dediği gibi buğdayın ana
vatanı Türkiye ve Mezopotamya, yukarı Me-
zopotamyadır) eğer Dünya ve Dünya açlığı için 
bir mücadele yapmak istiyorsanız, bunda sami
mî iseniz, eski Dünyanın tohumluk ihtiyacını 
karşılamayı arzu ediyorsanız, kaliteli bir to
humluk elde etmek istiyorsanız, (demin arka
daşımın da dediği gibi) hususi seralar kurma
ya lüzum yok, Türkiye'de 15 Eylülden itibaren 
başlarsınız ekmeye, ta 15 Mayısa kadar. 15 
Mayıstan da başlarsınız 15 Eylüle kadar hasat 
yaparsınız. Her türlü tabiî «siznification» temi
natına sahipsiniz. Bu suretle de eski dünyanın^ 
Avrupanm, Afrikanın ve açlık sıkıntısı ile, ya
nan Asyadaki büyük ülkelerin de tohumluk 
ihtiyacını en emin şekilde karşılarsınız». 

Bu gayretlerimiz içerisinde de bir anlaşma 
yaptık; bu anlaşmada ne diyoruz, sadece getir
diğimiz buğdayların devamını mı istiyoruz, ha
yır. Biz diyoruz ki, bunlar bugün için ulaşılmış 
neticelerdir. Türkiye'de o kadar çok entrodu-
ction materyali vardır ki, bu çalışmalarınıza 
hız verdiğiniz takdirde, bunun daha üstündeki 
vasıflarda materyal elde edeceğinize inanıyo
ruz. Nitekim bana verdikleri cevapta, Herba-
rium tetkiklerin neticesinde görüşümüze iştirak 
etmişlerdir ve «Rockefeller Foundation» üçün
cü araştırma merkezini Türkiye'de açmak üze
re bir anlaşma yapmıştır, Türk Hükümeti ile, 
uzun vadeli olarak. 

Daha ne demişizdir?. Demişiz ki araştırma 
müesseselerimize; «sizin için de bir ufuk açıldı, 

davranın, öyle materyal getirin ki, Meksika 
buğdayından 350 kilo alıyorsak, siz 700 kilo ge
tirin, onu kaldırıp atalım, biz bunu dünyaya 
ilân edelim.» Tahdidedilmiş, dışarıya bağlan
mış bir husus mu var? Yok. Ne var öyleyse.. 
Bugün için en iyisi budur^ bu getirilmiştir, on
dan sonrası için de tedbirler alınmıştır ve müey
yideleri de buradadır; anlaşma elimde. 

Buğday projesi de aynı durumdadır. Ne şe
kilde tatbik edilecektir; mibzerinden tutun, to
humundan tutun, gübresinden tutun, kredisin
den tutun, hepsi proje ile hazırlanmıştır. 

DaJıası vardır; makro hedefler çalışması. 
Bu konu üzerinde de 1 200 e yakın Türk tek
nisyeni ile makro bir görüşü tesbitte de proje
ye dayalı iş görme yönünden büyük faydalar 
olduğu için, böyle bir çalışma içine girmişizdir. 
Bu çalışmaların ışığında da ilk elime aldığım 
konu buğdaydır; ikincisi de hayvancılığın ge
liştirilmesi projesi yönetmeliğidir. 

Bunları da yaptık; milletin emrine verdik. 
Fakat bizim mesuliyet ömrümüz o güne kadardı. 
Ondan sonrası için de Devletin devamlılığına 
inanan bir insan olarak, öyle zannediyorum ki 
boş yatmadığım için iftihar ediyorum. Hatala
rımın da olduluna inanıyorum. Ben büyük öl
çüde mülkiyete dayalı, mülkiyeti emniyet altına 
alan, Türk çiftçisine insiyatif veren, gelişen 
teknolojiyi her türlü icabı ile yerine getirmeyi 
taahhüdetmiş bir siyasi iktidarın mensubu ola
rak inançlarımı o zaman bu şekilde tat
bik ettim. Bundan sonra da büyük 
milletimiz bize teveccüh gösterdiği tak
dirde aynı inanç içinde yine onun hizmetinde 
olacağımızı belirtir, Meksika buğdayı konu
sunda Yüce Meclisin vereceği karara bizim de 
iştirak edeceğimizi beyan eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (D.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhetrem arkadaşlarım, Mek
sika buğdayı konusundaki önergenin müzakere-
ısinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
ması hakkında bir teklif arz etmek istiyorum. 
Çünkü A. P. Grupu adına bir konuşma vardır, 
şahsı adına da konuşacak dört sayın üye var
dır. Uzun bir zaman almıyacağı kanısındayım; 
Sayın Bakanın cevabını da nazara alıyorum. Bu 
cabeple bu hususta oylarınıza müracaat ediyo
rum: Öneılgenin müzakeresinin hitamına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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A. P. Grupu adına Sayım Mustafa Kemal 
Topçular, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
TOPÇULAR (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bursa Milletvekili Sayın Sadr ettin Çanlga, 
milletimizin ekonomisini sarsan ve çaresizlik 
içinde bırakan Meksika buğdayı ekimi ile ilgili 
konuyu incelemek ve gerekli tedbirleri tesîbit 
etmek üzere Anayasamızın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması açılmasını teklif 
etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, memleketimizde şim
diye kadar buğday üretiminde görülen artış
lar genellikle ekiliış sahalarının genişlemesi su
retiyle olmuş ve bu yolda üretim bakımımdan 
marjinal sayılan alanlara kadar ekim yapılmış
tır. Buna rağmen buğday üretimi nüfus artışı 
hızına ayak uyduramamıştır. Nitekim, bu ye
tersizlik yüzünden iklim şartlarının uygun ol
madığı seneler, buğday ithal etmek zorunlıığu 
'hâsıl olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, dünya buğday üretimi 
ve ticaret durumu hakkında sizlere kısaca ma
lûmat arz edeceğim : 

1967 istatistiklerine göre dünyada 223 mil
yon hektar buğday ekimi yapılmış, 198 milyon 
ton istihsal olunmuştur, üretici memleketlerin 
başında Birleşik Amerika, Kanada, Arjantin 
ve Avustralya gelmektedir. Bu Devletler de
vamlı olarak ihracatçı hüviyetlerini muhafaza 
etmektedirler. 

Fransa, İS'veç, Paraguay gilbi memleketlerse 
fbazan ihracatçı, bâzan ithalâtçı duruma geç
mektedirler. 

Memleketimiz ise iki - üç sene gibi kısa bir 
müddet ihracatçı duruma geçmiştir. 

Türkiye buğday ziraatinin durumu: istatis
tiklere göre 1960 yılında 4 450 000 hektar buğ
day ekilmiş, 3 872 000 ton mahsul elde edil
miştir. Hektara olan vasati verim ise, 864 kilo
dur. Yani bir dönüm araziden alman mahsul 
SQ kilodur. Bu vasati ise çok düş'üktür. 1961 
senesinde çiftçilerimiz yavaş yavaş gübre ve 
tohuma ehemmiyet vermeleri sonucu aynı se
ne ekilen 7 950 000 hektardan alınan mahsul 
ise 8 500 000 tondur. Bir dönüme olan vasati 
86 kilodan 108 kiloya çıkmıştır, istatistiki ra
kamlara bakılırsa görülür ki, bunlar hava şart
larına bağlı olarak değişmektedir. Şartların iyi 

gittiği senelerde verim artmakta, kötü seneler
de ise önemli miktarda düşmektedir. 

Nitekim, 1951 - 1953 yıllarında son bahar 
ve ilkbahar aylarında yağışın arzu edilen şekil
de olması, üretimi 8 000 000 tona çıkarmıştır. 
Üretimin fazla olması neticesi buğday ihrace-
den memleketler arasına girmişizdir. 

1954 senesi ise, hava şartlarınıın iyi gitme
mesi neticesi, verim 4,9 milyon tona düşmüştür. 
Bu devre içinde makinalaşma, iyi tohumluk 
kullanma konusunda bir inkişaf görülmekle be
raber yeterli gübre kullanılmamıştır. 

1955 - 1960 devresi içinde buğday üretim 
plânı hazırlanmış ise de, tavsiye edilen gübre
nin temin edilememiş olması sonucu, 10 milyon 
ton tahmin edilen üretim 8,5 milyon tonda kal
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin buğ
day ihtiyacını karşılamak içim yapılacak işler, 
ilmin ışığında olacaktır. Bunun için de birim 
sahadan alınacak verimin artırılması gereklidir. 
Dünya milletleri de bu yolu takibetmektedirler. 

1. Toprak işleme tekniği veya başka bir 
ifade ile mekanizasyonun geliştirilmesi, yaıni 
kültürel tedbirlerin alınması. 

2. Islah edilmiş yüksek vasıflı buğday çe
şitlerinin kullanılması. 

3. Yeteri kadar gübre verilmesi. 
4. Sulama. 
5. Bitki ve ürünleri hastalık ve zararların

dan koruma. 
Bütün bu şartların yerine getirilmesi ile 

üretim artırılması daima mümkün olduğu gibi 
buğday istihsali de istikrara kavuşmuş olur. 
Bu istikrarı temin etmek gayesi ile ikinci Beş 
Yıllık Plânda 3 000 000 hektarlık buğday sa
hasının Tarım Bakanlığınca kontrol altına alın
ması öngörülmüştür. 

Yukarda sayılan anaprensipler ğöz önünde 
tutularak, Türkiye buğday üretimini geliştirme 
pıiojesi hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştur. 
Bu projede şartlar yerine getirildiğinde buğday 
üretimi 1972 yılında hektar başına vasati 
1 800 Kg. a çıkmış olacak ve üretim de 14 mil
yon tona ulaşacaktır. Ancak bu teknik şartla
rın yanında kredi, fiyat mekanizması gibi esaslı 
tedibirlerln de beraber mütalâa edilmesi zaru
reti vardır. 

Sayın Milletvekilleri, buğday veriminin ar
tırılması şartlarından birisi de ıslah edilmiş to-
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humluk kullanmaktır. Mevzumuz da hariçten 
ithal edilen Meksika menşeli tohumluk buğday
dır. Bir ziraat memleketi olarak tarif ettiğimiz 
yurdumuzda buğday üretiminin artırılması sa
hasında pek çok gayret ve çabalar sarf edilmiş
tir. Fakat bu hususta gerekli tedbirler tam alı
namadığından daha çok çalışmaya iihtiyacoldu-
ğu bir gerçektir. 

Buğday, yurdumuzun esas besin maddesi 
olarak halk beslenmesinde yer almaktadır. Ek
meğin ulusların beslenmesinde aldığı yer, ge
lişmiş memleketlerde oldukça sınırlıdır. Geliş
mekte olan memleketlerde ise durum tamamiy-
le tersinedir. Yurdumuzda başigıdayı ekmeğin 
teşkil ettiği, özellikle köylerimizde ekmekle bir
likte bulgur, erişte gibi unlu besin maddelerinin 
beslenmenin hemen hemen tamamını kapsadığı 
malûmunuzdur. 

Yurdumuzda üretilmekte olan 9 çeşit ekmek
lik ve makarnalık buğday, büyük ölçüde giib-
resiz olarak fakir topraklara adapte olmuş çe
şitler olarak ekilmektedir. Bu çeşitlerin adap
tasyon sınırları kesinlikle ayırdedilememektedir. 
Genel olarak Orta - Anadolu ve geçit bölgele
rinde ekmeklik ve makarnalık çeşitleri, Doğu 
bölgesinde ekmeklik, Güney - Doğu ve Trakya 
bölgesinde yaygın bulunmaktadır. Yekûnu 3 
milyon hektarı bulan kıyı ve geçit bölgelerinde 
yer yer ekmeklik ve makarnalık olarak çeşitli 
buğday üretilmekte ise de, bu şartlara uygun 
yüksek verim sağlıyacak çeşitler henüz buluna
mamıştır. 

Yurdumuzda birim alandan alman buğdayın 
çok düşük olduğunu yukarda arz etmiştim. Yük
sek verim gösteren Akdeniz kıyı bölgesinde 
buğday verim ortalaması komşu memleket or
talamalarının çok al tındadır. 

Bu sebepledir ki, parti programının 43 noü 
maddesinde : (iktisadi kalkınmamızda milleti
mizin büyük çoğunluğunun geçim kaynağını 
teşkil eden tarımın yeri son derece mühimdir. 
Tarım sektöründe öok fazla nüfusun bulunması, 
Ira nüfusun büyük bir hızla artması, nüfus bağı
na düşen gelirin az olması, zirai istihsal faktör
lerinin kifayetsizliği, zirai kalkınmamızın mese
leleridir. 

Tarım sektöründeki nüfus başına düşen ge
liri artırmak ve toprak ünitesine isabet eden 
verimi yükseltmek zirai kalkınmamızın esasını 
teşkil etmektedir.) 

Bu temel görüşe uygun olarak diğer tarım
sal üretim dallarında olduğu gibi, buğday üre
timinin artırılmasında birim sahadan âzami 
verim ve gelir sağlanmasına öncelikle yer veril
miştir. 

Yurdumuz potansiyel bakımından oldukça 
yüksek buğday üretim bölgelerine sahiptir. 
Bir yandan toprak veriminin rasyonel bir güb
releme ile artırılması ve tarla tekniğinin geliş
tirilmesi, öte yandan kışa, hastalıklara ve yat
maya mukavim yüksek verimli çeşitlerin bulun
ması ve hemen üretime geçilmesi âcil tedbirler 
olarak önemli görülmüştür. 

!Bu maksat için ilk tedbir olarak diğer dev
letlerden ıslah edilmiş çeşitli tohumlar getirtil
miştir. Gelen bu numunelere göre, Adapazarı, 
Eskişehir ve Samsun Tohum Islah ve Deneme 
istasyonlarında, bilâhara izmir, Yeşilköy, An
talya, Tarsus Zirai Araştırma Müesseselerinde 
denemelere tabi tutulmuştur. Deneme sonuçları
na göre, Meksika buğday çeşitlerinin, yerli çe
şitlerine nazaran iki misli kadar daha fazla 
mahsul verdiği tesbit edilmiştir. Bir tarafta 
denemeler devam ederken, Çukurova'da bir 
çiftçi Amerikalılar vasıtasiyle Pakistan'dan te
min ettiği Meksika menşeli buğdaylardan pek 
az miktarda ekmiş ve çok yüksek verim almış
tır. Bu da yapılan denemeleri teyidetmistir. 

!Bu sonuçlar üzerine 1966 yılı Sonbaharında 
Adana Çiftçi Birliği tarafından 60 ton Meksika 
menseli ISonora 64 buğdayı Tarım Bakanlığının 
müsaadesiyle ithal olunmuştur. Bu tohumluk 
102 çiftçi tarafından 6 ÜOO dekar kadar sahaya 
ekilerek, hektara ortalama 2 700 kilogram bir 
verim alınmıştır. Gerek deneme sonuçları ve ge
rekse bilfiil çiftçi tarafından yapılan uygulama 
sonuçlarının birbirini teyideder mahiyette olma
sı üzerine, Meksika menşeli buğday çeşitlerini 
Türkiye'de ekim sahasının geliştirilmesi hak
kında bir program hazırlanması hususu, Millî 
Tohumluk istişare Komitesinin 1967 yılı toplan
tısına görev olarak tevdi edilmiştir. Komitece 
7 Şubat 1967 günü teşkil edilen tâli bir komis
yonun Komiteye verdiği raporda, Meksika'dan 
20 000 ton tohumluk buğday getirilmesi ve bu
nun aşağıdaki çeşitlerden olması tavsiye olun
muştur. Bunlar: Sonora 64 A, Sonora 63, Ler-
mo Eojo 64, Fenjamo 62 çeşitleridir. Komisyo
nun bu kararı, Komitece ittifakla kabul edilmiş-
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tir. Komitece kabul edilip, makamın tasvibinden 
sonra, konu bir proje haline getirilmiş ve Dev
let Plânlama Teşkilâtına sunulmuştur. 

Bu proje, Yüksek Plânlama Kurulunca mü
zakere edilerek zamanın Başbakanı tarafından 
onaylanmıştır. Bu karar ürerine Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Müsteşarının başkanlığında, proje
de koordinasyonu sağlamak üzere ilgili Genel 
müdürlerden müteşekkil bir Koordinasyon Ko
mitesi, Tarım Bakanlığında da bir İcra Komi
tesi teşkil edilmiştir. Ayrıca, Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde de birer Bölge icra Komi
tesi teşkil olunmuştur. 

Diğer taraftan Birleşik Amerika AID Misyo
nu ile temasa geçilmiş, 20 000 ton tohumluğun 
40 sene vadeli ve kredili olarak getirilmesi hu
susunda anlaşma imzalanmıştır. Tohumlukları 
satmalma ve tarlalarda seçimini yapmak üzere, 
ikisi Meksika Buğday Araştırma Merkezinde ih
tisas yabanlardan olmak üzere 4 kişilik bir he
yet Meksika'ya gönderilmiştir. 

Tohumluklar 1967 yılının Temmuz ve Ağus
tos aylarında Türkiye'ye gelmiş ve bölgelerde 
stok edilmiştir. Fiyatlarda sağlanan imkân do-
layısiyle 20 000 ton yerine 22 100 ton tohum
luk satmaîınmış olup, bunun 1770 tonu anaç 
tohumluktur. Geri kalan 20 330 tonu ise, ticari 
tohumluk evsafında olup, her ikisinin de ekimi 
yapılmıştır. 

ithal olunan buğday çeşitleri şunlardır: Sü
per X, Penjamo 62, Lermo Rojo 64, Mayo 64, 
Nadadores 63 tür. Görüldüğü gibi bunlar ara
sında Sonora 64 çeşidi yoktur. 

Sonora, Meksika'da bir eyalet adıdır, rakam
lar ise üretimin alındığı seneyi gösterir. Sonora 
64 ün tekrar ithal edilmemesinin sebebi, pas has
talığına yakalanmış olmasıdır. Bu beş çeşitten 
Penjamo 62 ile Lermo Rojo 64 ü yetiştiriciler 
beğendikleri için, genellikle bu iki çeşidin üre
tim ve dağıtımına devam edilmektedir. 22 100 
ton Meksika menşeli buğday tohumluğa ile 
170 000 hektar saha ekilmiş, bu sahadan ortala
ma olarak, hektara 3 200 Kg. buğday alınmıştır. 
Halbuki, bu illerin 10 yıllık ortalama buğday 
verimleri hektara, 1 200 - 1 300 Kg. civarında
dır. 

Anaç kademesinde getirilen 1770 ton buğday : 
tohumluğu Devlet üretme Çiftlikleri ile sözleş
me yapan çiftçiler tarafından ekilmiş ve mü-

taakip yılların sertifikalı tohumluk ihtiyacı bu 
kaynak vasıtasiyle sağlanmıştır. Ayrıca Ege; 
Marmara ve Çukurova'da araştırma müessesele
ri seleksiyon yoliyle bu tohumluklardan elit ve 
orijinal kademede tohumluk üretmektedirler. 
Badema ve çeşitlerden tohumluk ithaline lüzum 
kalmamıştır. 

Gerek bu suretle temin olunarak Bakanlıkça 
dağıtılan ve gerekse çiftçilerin yetiştirdikleri 
buğdaylardan temin ettikleri tohumluklarla, 
1968 - 1969 yılında kışlık ve yazlık olmak üzere, 
767 000 hektar saha ekilmiş ve bu sahada hek
tara ortalama 2 400 Kg. mahsul alınmıştır. 

Halbuki, aynı senenin Türkiye buğday orta
laması 1 200 Kg. dır. Meksika menşeli buğday
lardan yüksek verim alınmasa idi, Türkiye ve
rim, ortalamasının, bu miktarın altında olacağı 
tabiîdir. Hemen şunu da işaret etmek icabet-
mektedir ki, 1967 - 1968 yılı hava şartları bakı
mından Ege ve Marmara bölgesinin kışları çok 
soğuk ve baharı da Ege ve Akdeniz sahil kuşa
ğında genellikle çok kurak geçmiştir. Martın ilk 
haftasından hasada kadar hemen hemen hiç 
yağmur yağmamıştır. 

Projenin uygulama esasları : 
Projenin noksansız veya mümkün olduğu ka

dar az noksanla uygulanmasını sağlamak için şu 
yol takibedilmiştir : 

a) Yetiştiricilere tohum ve gübreyi tedarik 
ile bunların tekniğine uygun olarak vaktinde 
kullanılmasını, iyi toprak hazırlığını, zamanında 
ekim, bakım faaliyetlerinin normal yapılmasını 
temin, maksadiyle yayın teşkilâtının hizmeti kö
ye ve hattâ tarlaya götürmesi esas alınmıştır. 

b) Tohum ve gübreler çiftçinin Ziraat Ban
kasındaki borçluluk durumuna bakılmadan kre
dili olarak herkese verilmiştir. Bu suretle çift
çinin ödeme gücünün artırılması sağlanmıştır. 

c) Projenin gayesini ve uygulamasını ta
nıtmak ve kendileriyle işbirliğini sağlamak 
maksadiyle Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, mahallî 
çiftçi teşekkülleriyle idari ve teknik toplantılar 
düzenlenmiştir. 

d) Hizmeti çiftçiye getirecek olan Teknik 
Ziraat Teşkilâtı mütaaddit seminerler yapılmak 
suretiyle eğitime tabi tutulmuştur. 

e) Eğitim gören teknik elemanlar, çiftçileri 
eğittikleri gibi, diğer taraftan da bir örneği ili-
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şik kontrol kartlariyle devamlı tarla kontrolla-
rında bulunmuşlardır. 1968 - 1969 yıllarında 
takriben 350 000 çiftçi bu projeye iştirak et
miş ve eğitilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; projenin uygulanma-
siyle sağlanan faydalar : 

a) Meksika menşeli buğdaylar 1967 - 1968 
de genel buğday ekiminin 1/50 si ve 1968 -1969 
da da 1/12 si olmasına rağmen, buralardan el
de olunan yüksek verim dolayısiyle yıllık buğ
day ithalât miktarlarını asgari seviyeye indir
mek mümkün olmuştur. 

b) Bu buğdaylar erkenci olduklarından 
Çukurova, Ege ve kısmen Marmara bölgelerinde 
iki mahsul veya iki senede üç mahsul elde etme 
imkânı yaratılmıştır. Sulanabilen bu bölge tar
lalarında buğday hasadından sonra mısır, çeltik, 
darı, susam, bostan, sebze, yerfıstığı, hattâ pa
muk gibi mahsulleri yetiştirme imkânı hâsıl ol
muştur. Üretim gücünün artması dolayısiyle, 
çiftçi gelirleri de yükselmiş bulunmaktadır. 

c) Yıllardan beri pamuk ekilen tarlalara 
bir münavebe bitkisi olarak girdiğinden, topra
ğın ıslahı ile hızlı bir şekilde gelişen hastalık, 
haşere ve zararlılarla münavebe uygulaması su
retiyle mücadele imkânları sağlanmıştır. 

d) Projeye katılan çiftçiler modern ziraat 
sistemini uygulamaya başladığından ve bu diğer 
çiftçilere de intikal ettiğinden işletmelerin kâr 
nisbeti artmıştır. 

1968 - 1969 yılında gübrelenen buğday saha
sı 2 milyon hektara ulaşmıştır. Bitkisel üretim
de esais olan yukarda kısaca izah ettiğim üre
tim faktörlerinin ahenkli olarak kullanılmasiyle 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, mevzuun Sayın Sadret-
tin Çanga'nın izah ettiği gibi olmadığını, haki
katin izah ettiğim şekilde olduğunu, verilen ye
rinde bir karar ile memleketimize ithal edilmiş 
yabancı buğday çeşitlerinin çok faydalı, çiftçi
miz için arzu edilen bir tohumluk olması dola
yısiyle grupum adına yaptığım bu konuşmada 
bir Meclis araştırmasına lüzum olmadığını Yü
ce Meclise saygılarımla arz ederim. (A. P. sıra
larından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Bu suretle gruplar adına yapı
lan konuşmalar bitmiştir. Şimdi, kişisel konuş
malara geçiyoruz. 

Sayın Ekrem Kangal, buyurun efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Meksika buğdayı ile ilgili Sayın Sadret-
tin Çanga Beyin verdiği Meclis Araştır
ması hakkında değerli grup sözcüleri görüşle
rini söylediler. Ben bu konuşmam içerisinde 
Meksika buğdayının Türkiye'de takibettiği 
seyir hakkında fizla bir şey söylemiyeceğim. 
Zira, değerli grup sözcüleri ve öezellikle 
Meksika buğdayının Türkiye'ye gelmesinde 
önemli görevler alan Sayın Bahri Dağdaş, ge
niş şekilde konunun eleştirmesini yaptılar. 
Ancak bendeniz bu kısa konuşmam içerisinde 
Türkiye'nin buğday sorunları üzerinde ve 
üretim tekniği üzerinde kısaca durmak istiyo
rum. 

Türkiye'de buğday, 8,7 milyon hektarlık bir 
ekilişle her yıl ekilen toprakların % 54 ünü 
kaplamaktadır. İki milyondan fazla tarım 
işitmelerinde buğday üretimi yapılmaktadır. 
1'5,5 milyon hektar civarında olan tarla ara
zisinin, 2,7 milyon hektarında arpa, 2,27 
milyon hektarında diğer hububat nevileri, 
1,7 miyon hektarında sınai bitkiler, 0,76 mil
yon 'hektarında ise, bakliyat yetiştirilmekte
dir. 

Öyle ise, 'buğday ziraati, Türkiye tarımını 
tek başına karakterize eden bir kültür bitki
sidir. 

Yurdumuz yılda 10,5 milyon tonluk bir 
buğday üretimi ile dünyanın sayılı ülkeleri 
arasında yer almaktdaır. Ancak, nüfus başı
na buğday tüketimi 190 Kg. gibi çok yüksek 
bir rakama ulaşmıştır. Fert basma tüketimin 
ileri memleketlere g'öre bu derece artması 
karşısında, buğday üretim sorunu önemli me
şelerimiz arasına girmiştir. Üretim kâfi gel
mediği ve yıllık 10 milyon ton olan yurt içi 
talebini ise karşılıyamadığı için, her yıl dış 
ülkelerden 500 - 600 bin ton buğday ithali 
zorunluğu ortaya çıkmıştır. Hattâ 1968 yılın
da ithal 968 772 tona kadar çıkmıştır. 

Halkımızın başlıca gıdası olan buğray üre
timini artırmak ve iç talebi karşılamak mec
buriyetindeyiz. Bu nasıl olacaktır ve nasıl bir 
yol izlenecektir? Buğday üretimi ile ilgili 
temel sorunlarımız nelerdir? Zamanın yeter
sizliği sebebiyle konuyu bütün aynntılariyle 
eleştirmeme elbette ki, imkân yoktur. Ancak, 
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bâzı kaba hatalarda da olsa, buğday sorunu
muza çözüm yollarını kısaca arz etmek isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye buğdaycılı-
ğmm ternel sorunları saptanmış durumdadır. 
Şimdi, ilgili kuruluşların, özellikle Tarım Ba
kanlığının teknik ve organizasyon yönündün 
güçlenmesi ve uygulama saunasına geçmesi ge
rekmektedir. 

'Yurdumuzun ekolojik koşulları, tarım iş
letmelerimizin durumu, çiftçilerimizin yeterin
ce eğitilmemiş ve donatılmamış oluşu buğday 
üretimimizi kısıtlıyan temel etkenler arasın
dadır. Bununla birlikte yetiştirmeye ilişkin 
birçok sorunları çözerek;, buğday üretimimizi 
kısa zamanda artırmak olanakları da vardır. 

Türkiye'de uzun yıllar ekim alanını ge
nişletmekle üretimin artacağı görüşü hâkim 
olmuştur. Nitekim üretim artmıştır da. Meselâ; 
1939 - 1941 devresinde ortalama 3 900 000 ton 
olan yıJIlık buğday üretimi, 1962 - 1966 devre
sinde ortalama 8 900 000 tona yükselmiştir, iki 
devre arasındaki artış oranı yüzde 127,4 tür. 
Ekim sahası genişlemiş, yıllık üretim artmış, 
bunlar bir gerçektir. Ama acaba birim saha
dan artış; yani, dekara verim artışı ne olmuş
tur? Asıl önemli olan da budur. 

Burada da, yaygın bir deyimle, evdelri he
sap çarşıya uymamıştır. 1939 - 1941 yıllarında 
dekara verim 99,9 Kg. iken 1062 - 1966 yılla
rında ancak 113,9 Kg. a çıkmıştır. Son yıllar
da da bundan pek farklı değildir. 125 Kg. a 
hiçbir zaman için ulaşılamamıştır. 

Değerli sözcüler konuşmalarında burada ile
ri memleketlere ait örnekler verdiler. Meselâ 
Belçika'da 414, Holanda'da 442 gibi ve on son 
da Yunanistan'da 142 Kg. a çıktığım söyledi
ler. Ben bu konunun detayına girmiyorum 
ve bu konuyu atlıyorum. 

Yurdumuzda buğday verimini ve üretimi
ni artırmak için başvurulabilecek çözüm yol
larından önce halen üretimi kısıtlıyan temel 
etkenlerin denetilmesinde fayda vardır. Bu 
etkenler; ekoloji, inletmelerin durumu ve in
san faktörüdür. Buğday üretiminin yıızıle 72,5 i 
iç - Anadolu bölgesinde, in bölgelerimizdedir. Or
ta - Anadolu'da yıllık yağış ortalamasının 400 
mm. nin altında olduğu Yüce Heyetinizce ma
lûmdur. Örran içindir ki yağışlı yıllarda hu

bubat rekoltesi yüksek, az yağışlı yıllarda ise 
düşük olmuştur. 

Şimdi bu temel sorunu çözmek için akla iki 
. yol gelmektedir: 

Birincisi; sulama sahalarını artırmak ve 
sulama şebekelerini ıslah etmektir. Halen Tür
kiye'de bir hesaba göre, bir bakanlığın görü
şüne göre sekiş milyon hektar, diğer bir ba
kanlığın görüşüne göre ise beş ilâ altı milyon 
hektar civarında arazimizin sulanabileceği 
hesaplanmaktadır. Biz buna ortalama altı ilâ 
yeli milyon hektar dersek, bu sahanın bu
gün ancak 1 700 000 hektarı sulanmakta, bu
nun bir militan çiftçi tesisiyle, bir miktarı 
ise Devlet Su İşleri ve Toprak - Su tesisleriy
le sulanmaktadır. Öyle ise halen mevcut su
lama sahamızın yüzde 70 i hizmet ve yeni yatı
rımlar beklemektedir. Bu tüm yatırımların, yer
altı ve yerüstü su sebeplerinin tamamlanma
sı, yapılan hesaplara göre 111 milyar Tl. ci
varınla bir yatırımı gerektirmektedir. Buna 
ise şu anda imkân ve ihtimal yoktur. 

ikincisi; toprak işlemesiyle ilgili olan tek
nik konudur. Bu konunun §u kısa süre içeri
sinde izahına girmeye imkân yoktur. Şayet lüt
feder de değerli arkadaşımızın verdiği araş
tırmayı kabul ederseniz o vakit kurulacak ko
misyona bu konuda bir rapor vermek ve bir 
proje takdim etmek imkânını bulacağız. Bu 
proje kurak iklim bölgelerinin problemi olan 
toprak ve su muhafazasını sağlıyacak, yaba
nî otları kontrol altına alacak, az miktarda 
yerli ve ucuz aletle uygulanacak bir mini
mum toprak işleme sisteminden ibaret olacak
tır. Amerika'da toprak işlemenin ve metotla
rının seçimi sonucunda verimim yüzde 70 - 80 
arttığım bu araştırmalar göstermiştir. 

Memleketimizde bu hususta Toprak - Su 
Ankara Merkez Araştırma Enstitüsü tarafın
dan yapılan değerli çalışmalar1 vardır. Alman 
müspet sonuçların bütün Türkiye'ye yayılma
sını ve tüm Türk çiftçisinin hizmetine veril
mesini dilemekteyim. Sayın Bakanın, Tarım Ba
kanlığının Toprak - Sunun bu araştırma ens
titüsü ile ve diğer araştırma enstitüleri ile ya
kın işbMiği sağlamasını da ayrıca dilemekte
yim. 

işletmelerimizin küçük olması da Türkiye'
de buğday veriminin, diğer hububat nevilerine 

346 — 



M. Meclisi B : 114 16 . 6 . 1971 O : 1 

ve Türkiye'nin diğer tarım ürünlerine olduğu 
gibi, tesiri önemli olmaktadır. Yüz dekar veya 
daha küçük inletmelerin toplamının, toplam iş
letmelerin yüzde 86,9 u olduğu malûmunuz
dur. Keza, toplam işletme arazilerinin de yüzde 
46,1 ini buğday teşkil etmektedir. 

Arazilerin, her geçen gün küçük parçalara 
bölünmesi, Türkiye'de bugün için tevhidi arazi
yi, daha doğru bir deyimle, arazi birleştirmesi
ni zorunlu hale getirmiştir. Bugün öğle ajansı
nı dinliyen değerli parlömanterler Yüksek 
Plânlama Kurulunun toplantısında Sayın Baş
bakanın yaptığı bir konuşmayı kendi sesinden 
dinlemişlerdir. Sayın Başbakan bu konuşmasın
da toprak reformunun anailkelerinin tesbit 
edildiğini, bu meyanda arazilerin daha küçük 
parçalara bölünmesini önleyici hükümlerin de 
getirileceğini, ki, bunun teknik adı tevhidi ara
zi veya yeni Türkçe ile arazi birleştirilmesi olu
yor, kendi sesinden Türkiye radyolarından ka
muoyuna duyurmuştur. 

Köydeki ziraat arazisinde yapısal değişik
lik yapılmasının zamanı çoktan gelmiştir sayın 
milletvekilleri. Hattâ bir yönüyle geçmiştir de. 
Bize göre bunun adı toprak reformudur ve Tür
kiye tarımının anadâvası ve birinci sırada yer 
alan temel davasıdır. Köydeki her türlü geliş
me toprak reformundan güç alacak ve Türk 
çiftçisi toprak reformunun gerçek anlamiyle 
uygulandığı bir dönem içerisinde hakiki müs
tahsil ve hakiki çiftçi olma hüviyetine kavuşa
caktır. 

ıSayın milletvekilleri, 
Türkiye'de hububat ziraatinin, daha doğru

su bu toplantının konusu olan buğday ziraati
nin geliştirilmesiyle ilgili sayın grup sözcüleri 
görüşlerini söyledi ve aldığım notlara göre güb
releme, iyi tohumluk ve yeni çeşitler, toprak 
işleme, ekim, hastalık ve zararlılarla savaş ve 
hasat ve herman tekniğinde alınacak iyi tedbir
lerle Türkiye'de buğday üretiminin artacağını 
fbeyan ettiler. Ben bütün bu konulara değinani-
yeceğim; ancak bunlar içerisinde bir konu hak^ 
kında fikirlerimi söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakika. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Buyurun 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdiye kadar dinlediğimiz hu

suslar, Türkiye'de ziraat sahasında alınması lâ-

zımgelen tedbirler konusundaki görüşleriniz. 
Bunun müzakere konusu olan Meksika buğda
yı ile bir irtibatı var mı, geliyor mu? 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın 
Başkan, ismi üzerinde; Meksika buğdayının 
Türkiye'de uygulanması, alman sonuçların ye
terli olmadığını bir grup izah etti, bir grup da 
özellikle Meksika buğdayını uygulıyan zama
nın Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş görüşle
rini ortaya koydular ve bunun haricinde yine 
sayın grup sözcüleri özellikle Türkiye^de buğ
day ziraatinin takibedeceği yolu, ne gibi ted
birlerin alınması gerektiğini geniş geniş izah et
tiler. Bendeniz de bu çerçeve içerisinde görüşle
rimi söylüyorum. Buğday ziraatinde ne gibi 
tedbir alınabilir, nasıl artırılabilir buğday zira-
ati, bu Meksika buğdayıdır, yerli buğdayı ve
ya Rus buğdayıdır, hepsi aynı yola çıkar. 

BAŞKAN — Görüşme konusu, Meksika buğ
dayının Türk ekonomisinde meydana getirdiği 
tesirleri tesbit etmedir. Sizi sadede davet edi
yorum. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sonunu o 
şekilde bağlıyacağım Sayın Başkan, şimdi ora
ya geliyorum. 

A. P. Hükümetince her vesile ile övünülen 
bu gübre konusunun gerçek yönü acaba nedir? 
Meselâ; 1959 yılında tüketilen gübre miktarı 
70 354 ton, 1963 yılında 217 052 ton, 1966 yı
lında 1 025 756 ton, 1968 de ise 2 116 540 ton, 
halen de 2,5 milyon tonun üzerinde gübre tü
ketiminin yapıldığını biliyoruz. Görüldüğü üze
re gübre tüketiminde 22 misli bir artış olmuş
tur. Şimdi burada önemli olan sorun şudur, 
dikkatinize sunmak isterim. 

Elimizde tüketilen gübrenin yüzde kaçının 
buğday ziraatinde kullanıldığına dair istatis
tik! bir done olmamakla beraber, asgari 1/4 
ünün kullanıldığı mutlaktır. Hattâ süper fos
fat cinsinin yarısının buğday ziraatinde kulla
nıldığını söyliyebiliriz. Gübre tüketimiyle buğ
day tüketimi arasında orantılı bir artış olma
mıştır. Asıl önemli olan da budur. Bir kilog
ram gübrenin, buğdayla 2 - 5 Kg. dane ürünü
nü artıracağını araştırmalar göstermiştir. Bu 
hesabın asgarisine göre meselâ 1968 yılında da
ha önceki yıllara göre bir milyon ton ürün faz
lalığı olması gerekirdi. Keyfiyet hiç de arz edi
len şekilde olmamıştır. Hattâ bunun aksi de 
olmuştur. İşte rakamlar: 
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1966 yılında 7 950 000 hektar arazide buğ
day ekimi yapılmış ve 9 600 000 ton üretim 
alınmıştır. 1967 yılında 8 milyon hektar arazi
de buğday ekimi yapılmış, 10 milyon ton buğ
day elde edilmiştir. 1968 yılında 8 249 000 hek
tar arazide ekim yapılmış, 9 520 000 ton ürün 
alınmıştır. Rakamlar gösteriyor ki, gübreleme 
ile istenilen neticeye asla ulaşılamamıştır. Ben 
burada «gübre faydasızdır» demiyorum. Ancak, 
toprağa bilerek gübre verilseydi durum böyle 
olmazdı. Hangi cins toprağa ne miktar gübre 
verileceğini, ne vakit ve nasıl verileceğini Türk 
çiftçisi bugün için yeterince bilmemektedir. 
Daha önemlisi Tarım Bakanlığı da bilmemekte
dir. Bunun üzerine basarak söylüyorum: Daha 
önemlisi Tarım Bakanlığı da hangi cins topra
ğa ne miktar, ne cins, ne vakit ve nasıl gübre 
verileceğini yeterince ve teknik ölçüler içeri
sinde bilmemektedir. Şayet Sayın Bakan çıkar 
burada rakamlar verir, biliyoruz, derse ben ken
disine teşekkür ederim. Ama hemen arkasın
dan da bâzı sualleri tevcih ederim. 

iSayın milletvekilleri, 
Türkiye,de henüz toprak etüt ve tahlilleri 

tamamlanmamıştır. Arazi klâsifikasyonu yapıl
mamıştır. Bu konu tarımımızın çok önemli bir 
sorunudur. Toprak ve su konusuyla uğraşan 
plâncılar, bütün Devlet teşekkülleri, memleket 
idaresini ellerinde tutanlar, Türkiye'nin top
rak serveti envanteri üzerinde daima gerçek 
bilgiye muhtaçtır. Toprak varlığımızın mikta
rı ve kullanılma durumları hakkında bugün 
için bildiklerimiz kaba ölçü ve tahminlere da
yanmaktadır. Toprak - Su Genel Müdürlüğü 
bu konuda 1966 yılında başladığı önemli bir 
çalışmayı bitirmek üzeredir. Bu, Türkiye'nin 
toprak varlığı ve problemlerinin tesbit çalışma
sıdır. Etüt safhası bitmiştir çalışmaların. Yir-
mialltı büyük su toplama havzasının etüdü ya
pılmıştır, alınan toprak numuneleri lâboratu-
varlarda en son sistem ve cihazlarla tahlil edil
mektedir, haritalar yapılmakta ve raporlar 
tanzim edilmektedir,. Bu çalışmaların bütün 
yönleriyle değerlendirilmesini, hangi bölgede 
hangi nebat ve hububat ekileceğini, ne miktar 
ıgübre verileceğini bu çalışmalar ortaya çıkara
caktır. Ancak o vakit toprağa rasgele atılan 
yüzbinlerce ton gübreler de üretime etkili ola
caktır. 

İSayın Milletvekilleri, zamanın ilerlemesi 
karşısında; gübre fiyatlarının hububata olan 
etkisini ve keza Türk çiftçisinin hangi şartlar 
içerisinde gübre temin ettiğini ve güçlükler 
çektiğini, hepinizin bildiği bu meseleleri yine 
araştırıyorum. 

En son Sayın Bakandan bir hususu öğren
mek istiyorum. 1970 - 1971 yılı içerisinde Türk 
çiftçisine, Tarım Bakanlığı her yıl olduğu gibi, 
tohumluk buğday verilmek üzere bir proje ha
zırlamıştır. Bizim öğrendiğimize göre 70 000 
ton ilaçlanmış buğday Tarım Bakanlığının elin
de kalmıştır, ilaçlanan 70 000 ton buğday yine 
teknisyenlerin, mütehassısların izahatına ve 
görüşlerine göre bir yıl içerisinde büyük çapta 
intaş gücünü kaybedecektir. 

Şimdi bu 70 000 ton buğdayın mesulü kim
dir? Şu fakir millete, bu fakir çiftçiye bu zara
rı kimler vermiştir, müsebbipleri kimlerdir, 
haklarında nasıl bir işlem yapılmıştır ve 70 000 
ton buğday halen nerede ve hangi durumda
dır? Bunu Sayın Bakan açıklarlarsa kendileri
ne teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sadrettin Çan-
ga'nın verdiği araştırma önergesinin bir yönü 
ile ve aktüalitesi itibariyle zamanı geçmiştir. 
Bunu diğer sayın sözcüler de ifade ettiler; 
ama ben Sayın Başkanın ve Yüce Heyetinizin 
müsamahasına sığınarak kısaca da olsa Türki
ye'nin hububat politikasını bâzı yönleriyle eleş
tirmek gayreti içerisine girdim. 

Şimdi konunun aktüalitesi kalmamıştır; 
ama dediğim gibi ister Meksika buğdayı olsun, 
ister diğer cins buğdaylar olsun, Türk çiftçisi
nin ve Türk tarımının temel sorunu ve tarımı
mızın asıl karakteri hububat ziraati olduğu
na göre, bu konuda lütfedeceğiniz bir oylama 
ile, lütfedeceğiniz bir yardımla, bu konuda bir 
araştırma açılması ve Türkiye'de hububat zi-
raatinde nasıl bir yol takilbedilmesinin gerekti
ğini bu araştırma sonunda komisyonun sapta
ması Türk çiftçisi için son derece faydalı bir 
çalışma olacaktır. Bu konuda müspet oy verme
nizi Yüce Heyetinizden rica eder, beni dinledi
ğiniz için saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel

miştir. Sayın Bakan, gürüşecek misiniz efen
dim? 
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TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — ı 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Bursa TVEületvekili Sayın Sadrettin Çanga'-

nvn, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek mak
sadiyle vermiş olduğu Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile ilgili mütalâalarımı 
arz ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye'de buğday ekilen sa
ha son 20 sene zarfında büyük bir artış göster
miş, hemen hemen iki misline çıkmıştır. Rakam 
vermiyorum, benden evvel konuşan sayın üye
ler çeşitli rakamlar vermişlerdir, bu itibarla 
bunu geçiyorum. 

Bu artışla Türkiye'de buğday ekim sahası
nın hududuna gelinmiş, hattâ bir ölçüde bu sa
ha .aşılmıştır. Dolayısiyle artan nüfus karşısın
da gittikçe yükselen buğday ihtiyacını, ekim 
sahasını genişletmek suretiyle karşılamak im
kânı kalmamıştır. Bunun üzerine memleket 
şartlarında en yüksek verimi sağlıyabilecek 
buğday çeşitlerinin bulunması ve yetiştirilmesi 
şart olmuştur. Yurdumuzda öteden beri bu çe
şit araştırmalar bir taraftan devam olunur
ken, diğer taraftan da dışardan yurdumuzun 
çeşitli bölgelerine uygun buğday çeşitlerinin 
ithali yoluna gidilmiştir. 

Bu arada Rockfeller Vakfı tarafından Mek-
sika^da kurulmuş olan buğday ve mısır araştır
ma merkezine de beş teknik eleman gönderil
miş ve bunlar oradaki çalışmalara iştirak etti
rilmiştir. Meksika'da gördükleri kurstan yurda 
dönen bu elemanların beraberlerinde getirdik
leri ıslah edilmiş çeşitler, ekolojilerine uygun 
görülen Adapazarı, Samsun, Antalya ve Tarsus 
araştırma merkezlerinde denemelere alınmış
tır. 

Diğer taraftan 1965 yılında Adana'lı bir 
çiftçi tarafından az miktarda getirilen iki çe
şit Meksika menşeli buğday tohumluklarından 
yüksek verim alınması Çukurova çiftçilerini 
büyük tesir altında bırakmış ve 1966 yılında 
Adana Çiftçi Birliğinin müracaatı üzerine Mek
sika'dan 60 ton Sonora - 64 buğdayı ithal edil
miştir. Adana'da 102 çiftçi tarafından 6 000 de
kar sahaya yapılan ekim, Tarım Bakanlığı tek
nik elemanlarının devamlı kontrolü altında tu- | 
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tulmuşîtur. Neticede yerli buğdaylardan dekara 
184 kilo alınırken, Sonora - 64 ten ortalama de
kara 270 kilo mahsul sağlanmıştır. 

Gerek araştırma müesseselerinde yapılan 
deneme sonuçlan, gerekse bilfiil çiftçi tarafın
dan geniş sahada yapılan uygulama sonuçları, 
1967 yılında toplanan Millî Tohumluk istişare 
Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve mem
leketin buğday açığını kapamak üzere sahil 
kuşağında ekilmek maksadiyle Meksika'dan 
20 000 ton buğday tohumluğu ithaline karar ve
rilmiştir, Millî Tohumluk İstişare Komitesince 
verilen bu karar Tanm Bakanlığınca da uygun 
görülerek bir proje haline getirilmiş ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından da tasvibedi-
len proje gereğince, tohumluk Meksika buğda
yı AID kanaliyle ve kredi ile yurda ithal edil
miştir. Bu maksatla Meksika'ya gönderilen bir 
heyet sıf atiyle ceman 22 100 ton tohumluk buğ
day ithal olunmuştur. Getirilen tohumluk yedi 
çeşittir ve dökümü şöyledir: 

Penjamo - 62 7 000 ton, Lermo Rojo - 64 
6 300 ton, Süper X 7 060 ton. Bu üç çeşidin tutan 
20 360 ton yapmaktadır. Bundan başka 1 200 
ton Mayo - 64, 500 ton Nadadores - 63 ve 50 ton 
Sonora - 63 ile 20 ton kadar da muhtelif dene
me çeşitleri getirilmiştir; bunların toplamı, bi
raz önce arz ettiğim gibi 22 100 ton tutmakta
dır. 

ithal edilen bu tohumlukların 20 330 tonu 
ticari mahiyette ve 1 770 tonu da anaç tohum
luktur. Ticari tohumluklar çiftçiye dağıtılmış, 
anaç tohumluklar ise sözleşmeli çiftçilere dağı
tılarak 1968 yılında çiftçiye dağıtılacak sertifi
kalı tohumluğun temini cihetine gidilmiştir. 

Meksika menşeli buğday çeşitlerinin ekildi
ği bellibaşlı vilâyetlerde yapılan incelemeler, 
ıbu buğdayın yerli buğdaya nazaran ortalama 
% 50 den fazla randımanlı olduğunu göster
miştir. Elimde 22 vilâyete ait rakamlar mev
cut, ancak vaktinizi almamak ve sizleri bir ra
kam kalabalığına boğmamak için bunlan ver
miyorum. Sadece Meksika menşei buğdayların 
bütün vilâyetlerde il ortalamasının çok üstünde 
verim sağladığını belirtmekle yetiniyorum. 

Sahil kuşağında ekilen Meksika menşeli 
buğday çeşitleri dolayısiyle, Bakanlıkça tek
nik kontrol altına alınan bu sahalarda çiftçi-
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lerin buğday yetiştirme tekniğine riayet etme
leri ve gübre kullanma alışkanlığını elde etme
leri de sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, ekolojisi dışında çıkan pa
muk ekim sahasının, verimin yüksek olduğu sa
halara çekilmesi temin edilmiş ve münavebeye 
giren buğday pamukta görülen hastalık ve za
rarlı zayiatı da önlemiştir. Bu durum da pa
muktan alınan ortalama verimin yükselmesine 
yol açmıştır. Buna karşılık, uygun şartlar al
tında ekilmiyen Meksika buğdayının bâzı yer
lerde menfi sonuç verdiği de görülmüştür. 
özellikle bilgisizlik ve bakım yetersizliğinden 
ileri gelen bu menfi sonuçlar müşahede edilmiş
tir. Halen Meksika buğdayından başka daha bir 
çok buğday tohumluğu üzerinde denemeler de
vam etmektedir. 

iSayın Milletvekilleri; 
Meksika buğdaylarının ithali ve üretilmesi 

suretiyle Türkiye'nin buğday ihracatçısı bir 
memleket haline geleceğini iddia etmek müm
kün değildir. Nitekim biraz önce Sayın Dağ-
daş da bu noktaya temas etmişlerdi. Ancak 
1969 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 
ve halen 37 vilâyete yayılmış bulunan buğday 
üretimini geliştirme projesi ümit verici sonuç
lar vadetmektedir. Bu proje daha da tekemmül 
ettirilerek uygulanaüaktır. 

Tarım Bakanlığı bir taraftan araştırma mü
esseselerinde her bölgeye en ziyade uyacak ve 
yüksek verim sağlıyacak hububat çeşitleri üze
rinde çalışırken, diğer taraftan da zaman ka
zanmak maksadiyle diğer memleketlerden eko
lojik şartlara uygun çeşitler getirterek adap
tasyon denemeleri yapmış, bu çeşitlerden uy-* 
ıgun görülenler üretilerek çiftçiye dağıtılmış
tır. 

(Birim sahadan alınan verimin artırılması 
için yetiştirme tekniğinin en iyi şekilde uygu
lanması yanında, yüksek verimli tohumluk kul
lanılması da zaruridir, bu hepinizce malûmdur. 
Gerek memleketimiz araştırma müesseselerinde 
ıslah edilen, gerek deneme için ithal edilen çe
şitler, kendi ekolojilerinde ve Bakanlığın tav
siye ettiği yetiştirme tekniği ile üretilmektedir. 
Bunların her birinden alman sonuçlar değer
lendirilmekte ve tohumluk konusunun en iyi 
bir şekilde düzenlenmesine çalışılmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda bu konudaki çalışmaları

mız çok taraflı olarak devam etmek üzere plân
lanmıştır. 

Son olarak araştırma önergesi hakkında bir 
sonuç mütalâada bulunmak gerekiyorsa şunu 
söylemek kabil; Sayın önerge sahibinin ifade 
ettiği gibi, arada geçen zaman ve değişen şart
lar karşısında bu araştırma kanaatimce önemi
ni kaybetmiş bulunmaktadır. Bugünkü durum
da Meksika buğdayı ekimi konusunda bir Mec
lis araştırmasına lüzum yok gibi görünmekte
dir. Böyle olmakla beraber takdir Yüce Mec
lisindir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sa

yın Musa Doğan bir sual sormaktadır, onu kı
saca arz edeyim: «Tohumluk olarak verilen 
buğdayların bâzı yerlerde güvermediği bir va
kıadır. Bilhassa üç sene üstüste kuraklığa mâ
ruz kalan bölgelerde Sayın Bakanlık güver-
miyen tohumlukların köylü ve çiftçiden alın
ması için ne düşünürler? Arz ederim.» diyorlar. 

TARIM BAKANI ORHAN DİKMEN — 
(Devamla) — Efendim müsaade ederseniz onu 
yazılı olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Bu, Meksika buğdayı ile ilgili 
mi Sayın Musa Doğan? 

MUSA DOĞAN (Kars) — ilgili değildir. 
BAŞKAN — ilgili değilse zaten nazara alı

namaz efendim. 
Buyurun efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Savcı. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Meksika buğday çeşidinin yüksek verimli 

bir buğday çeşidi olarak memleketimize gelişin
den, ekiminden ve neticesinden dolayı çok muh
terem milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu 
Meclis Araştırması önergesi üzerinde ben de 
kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Çok arzu ederdim ki, içinden geldiğim ve 
yıllarca Türk çiftçisine hizmet etmiş bir ziraat 
yüksek mühendisi olarak, dokûmanter birtakım 
vesikalarla bunun üzerinde geniş görüşlerimizi 
burada arz etmek imkânını bulmuş olayım; fa
kat zamanın kifayetsizliği dolayısiyle ve esasen 
gerek grup sözcüsü arkadaşlarımın ve gerekse 
diğer milletvekili arkadaşlarımın ifade ettikle
ri birçok hususlar beni de fazla konuşmamaya 
sevk etmiş bulunuyor. Bununla beraber, Türki-
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ye'nin buğday politikası üzerinde müessir bir 
faktör olarak rol oynıyan bu konuda birkaç 
hususa temas etmek isterim. 

Özellikle son yıllarda basın ve bilim çevrele
rinde söz konusu olan ve tarım politikamızı 
çözmekte güç bir konu olarak ele alınan husus
lardan birisi de buğday sorunudur. 

Türk ekonomisi tarıma dayak, statik ve ye
tersiz bir ekonomi şeklinde iken, plânlı kalkın
ma devrelerinde hakikaten daha verimli bir 
mesai ve çabanın içerisine girmiş bulunmakta
dır. Son istatistiklere göre ekiliş alanı toplam 
kültür arazimizin % 30 unu, ekilen tarla arazi
sinin % 51 ini, hububat ekiliş alanının ise 
% 61 ini teşkil ediyor. Buğdayın memleketimiz 
için asıl önemi, halkımızın temel besin maddesi 
ve geniş bir üretici kütlesinin geçim kaynağını 
teşkil etmesinde olmasıdır. Mevcut ziraat işlet
melerimizin de % 57 den fazlasını yine anais-
tiıhsal mevzuu olan buğday konusu teşkil et
mektedir. Türkiye'de fert başına alınan gün
lük 2 800 kalorinin, 2 300 ünü fertlerin hubu
battan temin ettiğini düşünürsek, bunun da 
önemi kendiliğinden ortaya, çıkar. 

iBuğday ekiliş alanının zaman periyotları 
içindeki gelişme seyri üzerinde önemle durul
maya değer bir husus var. Burada etkili rol oy
nıyan faktörler arasında bilhassa nüfus artışı
nı, çeki gücündeki artışı; yani traktör sayısını 
ve bunun artışını göz önüne almak gerekir. 

Memleketimizde genellikle kuru ziraat, yani 
«Dry Farming» sisteminin uygulandığı orta ku
zey ve orta güney ve geçit karakterinde sayı
lan Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu tarımsal 
bölgelerinin buğday yetiştirme konusunda 
daha çok avantaja sahibolduklarını söyleye
biliriz. Ancak Önemli addettiğimiz husus dar 
bir alan üzerinde daha fazla ürün elde etmek, 
yani randımanın yüksek olmasını temin etmek 
amaçtır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde ran
dıman hakikaten düşüktür. Halbuki diğer mem
leketlerde meselâ Fransa'da hektara 2 830 kilo
gram, İtalya'da 2 200 Kilogram olarak tesbit 
edilmiştir. Randımanın yüksekliğini toprağın 
tabiî verimlilik derecesine, iklim şartlarına ve 
teknolojik seviyeye bağlıdır. O halde problemi
miz nedir? Tarımda problemimiz iyi kalitede 
daha çok üretim yapmaktır. Bunun da esasla

rından birisi, arkadaşlarımın sık sili üzerinde 
durdukları, yüksek verimM buğday çeşidini 
elde etmektedir, işte bu maksatla çiftçi bir dö
nüme elde edeceği buğdayın daha fazla olma
sını temin maksadiyle iyi kalite ıslah edilmiş, 
yüksek verimli buğday çeşitlerini ekmek zo
rundadır. 

Bugün takriben 10,5 milyon ton buğdaya 
ihtiıyacoMuğunu düşünürsek, her yıl artan nü
fus karşısında buğday verimini artırmak prob
lemi karşısında olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

İşte bu maksatla geçen devrede Tarım Ba
kanlığı bilhassa çiftçilerin de arzularına uyarak 
bir yüksek verimli buğday projesi üzerinde 
çalışma yapmıştır. Türk çiftçisinin temsilcileri 
olarak ziraat odalarının ve çiftçi birliklerinin 
bilhassa Çukurova bölgesinde bu konu üze~ 
rinde hassasiyetle durduklarını ve barebar ça
lıştıklarını da ifade etmek isterim. Elıbetteki il
min milliyeti ve vatanı yoktur. Yüksek 
verimli buğday çeşitlerinin memleketimizde 
ekolojik ve diğer şartlara uygun olarak ekil
mesi, çiftçiye bu sahada refah ve saadeti te
min edecek bir yüksek randımanın sağlanması 
Tarım Bakanlığının başlıca görevlerinden bi
lisi olmuştur. Ama iç pazarın buğday talebini 
bizzat yurt içinden karşılamak suretiyle yapı
lan bu çalışmalar sonunda birtakım tedbirler 
de akla gelmiş olabilir. 

Yetiştiriciyi üretim tekniği yönünden aydın
latmak ve buğday randımanını artırmak için 
Meksika çeşidi ile beraber bundan daha yüksek 
verim sağkyacak çeşitleri çiftçinin ekin sahası
na sokmak gerekir. Sulama projelerine önce
lik vermek ve beslenmede buğday "yerine ika
me edilebilen patates ve çeltik üretimini de 
artırmak. gerekir. Nihayet düzenli münavebe 
ölçüleri çerçevesinde endüstri ve yağ bitki
leri ekiliş alanlarından bir kısmını buğdaya 
transfer etmek de düşünülebilir. 

îşjte son yıllarda yüksek verimli buğday pro
jesinin uygulanması hususunda yurdun mevcut 
buğday açığını kapatmak, talebi karşılamak 
amaciyle bu işlere gerek bakanlık olarak ve ge
rekse çiftçi teşekkülleri olarak girildiğini mü
şahede ediyoruz. Projenin 1968 - 1969 uygula
ma programına göre daha çok 600 milimetre 
yağış alan sahalarda; Akdeniz, Eige, Marmara, 
Trakya bölgelerinde uygulandığını görüyoruz. 
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O zaman Türkiye'nin buğday vasatisinin o ana I 
kadar olan tecrübelere göre 100 - 120 kilo civa
rında olduğu görülmüş olmasına rağmen, Mek
sika çeşidi, ki yalnız Sonora 64 değil, daha bir
çok çeşitler vardır, bunların ortalama dekara 
270 - 300 kilo civarında olduğunu da müşahede 
etmekle sevincimizi ve çiftçinin lehine bir ha
reket olduğunu müşahede etmiş oluyoruz. I 

Tarımımızda böylece bir bünye değişikliği J 
yapılabilmiş bir durum hâsıl oluyor. Yüksek ve
rimli buğday projesinin beklenen faydalarına 
karşılık elbette ki, birtakım problemler yarat
mış olduğunu da kabul etmek lâzım. Fakat bun
ların da araştırma müesseseleri vasıtasiyle gide
rileceğine inanıyoruz. Nitekim, buğday ekiliş 
alanının Ege, Akdeniz bölgelerinde pamuk, 
Trakya, Marmara bölgesinde yağ bitkileri aley
hine genişliyebileöeği düşünülebilir. Sonra bira
lık arpa, makarnalık buğday üretim hacmmda 
da bir daralma olabilir. Bir müddet sonra re
kabet şartları karşısında buğday üreticisinin 
önem vereceği birtakım problemler ortaya çı
kabilir. Meselâ yemlik hububat üretimine gire
bilir. Ama yemlik hububat üretimine girmesi 
bir bakıma da hayvancılığımızın gelişmesi ba
kımımdan olumlu bir netice elde e'tmek demek
tir. Onun içindir ki, geçen devrede Tarım Ba
kanlığı birinci plânda yüksek verimli buğday 
projesini ele almış ve onun arkasından da hay
vancılık projesini uygulama yoluna girmiştir. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, Mene
men Araştırma Çiftliğinde yaptığı bir deneme
ye göre pamukta bürüt kâr 135,72 lira, Meksi
ka buğdayında bürüt kâr 262 lira gibi bir tes-
bit de yapılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Meksika menşeli buğ
daylar genel olarak kısa boylu, sağlam yapılı, 
yatmaya mukavim buğdaylardır. Suya ve güb
reye karşı reakriyonları çok yüksektir. Bu buğ
day çeşitleri Rockfeller Foundation'm Meksi
ka Hükümeti ile müştereken kurmuş oldukları 
milletlerarası buğday ve mısır ıslah merkezinde 
ılslaha alınmıştır. Bu müessesede çalışan doktor 
Volron bugün Türkiye'de bulunmaktadır. Grup 
sözcüsü bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
Meksika buğdayı veriminin neticelerini müşa
hede ötmek üzere bugün Ege bölgesinde bunun 
neticesini incelemektedir. | 
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Bugün Türkiye'de yükrek verimli buğday 
çeşitlerinin ekilmesi evvelâ 1906 senesinde Ada
nanda Ziraat odalarının, çiftçi birliklerinin ce
saretle Tarım Bakanlığı ile müşterek çalışma
ları ve bir Hükümet politikası olarak başta Hü
kümet Başkanı ve ilgili bakanlıklar olmak üze
re işbirliği neticesinde ortaya konulmuştur. 
Ama şunu ifade etmek isterim ki, ıslah bir za
mana mütevakkıftır. Elhetteki toprak, iklim ve 
ekolojik şartlar bâzı yıllarda verimi düşürebi
lecektir. Ama bu, şekerpancarında da olduğu 
gibi seneler geçtikçe Türk çiftçisinin refah ve 
saadetini sağlıyacak, dekara verimi artıracak, 
bundan daha çok çeşitlerin ikame edileceğini 
de göreceğiz. Hakikatte Meksika buğdayı çeşi
di 270 - 300 kilogram veriyor iken, bunun yanı 
başında biraz ewel de ifade ettiğim gibi, ilmin 
milliyeti ve vatanı olmadığına göre, en çok ve- -
rim sağlıyacak diğer çeşitleri de memleketimize 
getirip ıslah ettikten sonra adaptasyon dene
melerine girip, çiftçilerimize ulaştırmamız müm
kün olacaktır. 

Şunu belirtelim ki, yüksek verimli bu buğ
dayın behemahal münavebe içinde yetiştirilmesi 
ve buna göre gerekli tedbirlerin alınması da 
şarttır. Nitekim, Güney veyahut Akdeniz kuşa
ğında buğdaydan sonra pamuk ziraati yapmak 
suretiyle bir yılda iki çeşit mahsul almanın im
kânları ve yolları da aranmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, yurt 
ekonomisinde geniş ölçüde katkıda bulunan 
buğday üretim işinin ıslahından tohumluk üre
timine ve dağıtımına kadar ve kültürel tedbir
lerle birlikte bu konuyu bir bütün olarak ele al
manın zamanı gelmiştir ve geçmiş devrede bu
na adım atılmıştır. İlgili devlet teşekkülleriyle 
koordoneli bir programa bağlanılması zaruret 
halini almıştır. Tarım Bakanlığında yetişmiş, 
tecrübeli, çok değerli teknik eleman kadrosu
nun da mevcudolduğu bilinmektedir. Bu mak
satla bütün imkânlarla mücerhez merkezi bir 
birim bu iş üzerinde daha hassasiyetle durabi
lir. Bu yolda emek ve gayret sarf edeceklere 
imkân sağlamak zarureti vardır. 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, aç insanları 
doyurmak, ölülerin şerefine âbideler dikmek 
kadar, hattâ ondan dara önemlidir. Bugün dün
ya bu problemin içinde bulunmaktadır. Türkiye 
tarımında reform hareketlerine girilmiştir El
bette ki, araştırmanın, ekstansion, yaym ve öğ-
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retim metotlarının müştereken ele alınarak Ta
rım Bakanlığı bünyesi içerisinde bu ^konulara 
koordoneli bir şekilde yer verilmesi ve bu amaç
la çalışması zarureti vardır. Biz, bu konuda Ta
rım Bakanlığının ve aydın kişilerin, köye ve 
köylüye yönelmiş, çiftçinin refah ve saadetine 
yarıyacak hizmetlerin devamımı ve süratle uy
gulanmasını arzu etmekteyiz. Türkiye'nin kur
tuluşu, topyekun kalkınması köy ve köylünün 
kalkınmasına bağlıdır. Bu bir beşeriyet ve me
deniyet problemi olarak ele alınmalıdır. Başarı
nın devamlı olması için, Türk çiftçisinin, Türk 
köyünün refah ve saadetinin artması, mutlulu
ğa erişmesi için Parlâmentonun her türlü feda
kârlığı yapacağından asla şüphe etmemekte
yiz. 

Bu vesileyle sözlerimi vaktin müsadesizliği 
dolayısiyle burada bitirirken, alınacak kararın 
memleket tarımına ve Türk köylüsüne hayırlı 
olmasını diler, hepinizi sonsuz saygılarla selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga tarafın

dan verilen Meksika buğdayı hakkında Meclis 
araştırması yapılması hakkında kâfi miktarda 
parlömanter konuşmuş, konu aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle önerge üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Önergenin tümünü oya arz etmek za-
ruretindeyiz. 

Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere 
Sayın Çanga tarafından verilen Meclis araştır
ması yapılmasına dair... 

BEKİR SITKI KARACAŞEHİR (Eskişehir) 
— Sayım Başkan, mühim bir meselenin oylama
sı yapılacaktır, salonda ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Karacaşehir, ekseriyetin 
bulunmadığını beyan etmek ve bunu muamele
ye koyabilmek için beş kişinin ayağa kalkması 
lâzımdır. Tek kişi olarak sizin itirazınızı nazara 
alıp işleme koyamayız. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, konu önemlidir. Burada 21 sayın üye 
bulunmaktadır. O itibarla bu konunun bir da
haki birleşimde oylanması lâzımdır. Ekseriyet 
yoktur. 

(Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve dört 
arkadaşı ayağa kalkarak, ekseriyetin bulunma
dığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Şu halde ekseriyetin bulunma
dığını beyan eden arkadaşlarımı tesbit edeyim. 
Sayın Ahmet Şener, Sayın Bekir Sıtkı Kara
caşehir, Sayın Sadrettin Çanga, Sayın Kâzım 
Kangal, Sayın Mehmet Çelik. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de isim^ okun
mak suretiyle yoklama yapılmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, teklife hiç lüzum yok, 
zaten normal gelişi yoklamadır; ama şu anda 
yapılacak yoklamadan salim bir netice almaya 
imkân yoktur, durum belirli bir şekildedir. 

Bu sebeple ekseriyetin bulunmadığı anlaşıl
dığından 17 Haziran 1971 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 20,02 

• > © - « 
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Saat :* 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek aına-
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

2. — Eonya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 

3. — Siirit Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

4. — Adana Milletvekili Ali Rıza GHillüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalı 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/2G) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 

88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 



— 2 

ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

13. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket ' 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

17. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm. ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis, Araştır-
Tnıası yapılmasına dair önfrs'esî (10/28) 

18. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
ln VP iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesMt ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasan;w 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Grörüsme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

20. — İçel! Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınea bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını- tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

22. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 .nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

23. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasuna dair önergesi 
vT0/29) 

24. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer-



leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-
üıak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

26. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

27. — Sinop Milletvekili Hilmi îzgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

29. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

30. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

31. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

32. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

33. —. îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya-

rmca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21)^ 

34. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun, biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

36. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

38. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

40. — Sakarya Milletvekili Hayretttin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
rmın önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin öneeden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 



41. — Afyon Kar.ahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeeeğinin tesbiti için Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

42. — "Konya Milletvekili Vefa Tanır'ırn, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ırn, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi! (10/46) 

48. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde bulun

dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla, kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 



65. — İçel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis 'araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

56. — İçel Milletvekili -Celâl Karıgılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

57. — İçel MilıletJvekiİi Celâl Kargilı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

58. — İçel Mıilletvekili Celâl Kargulı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

59. — Adana Milletvekili Ali Rıza GüMioğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

60. — İçel Milletvekili 'Celâl Karıgılı'nın, 
Türk sporunuK sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

'61. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

62. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

'63. •— Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarmıın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

'64. — Maralş Milletvekili Hbralhim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

'65. — .Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal. 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

66. — ÎSivas Milletvekili Vahüt Bozafclı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/08) 

!67. •— Samsun Millettvekili Kâmran Evlıiya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetim alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

68. — Maraş Milletvekili İbnaJhim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

69. — Sivas Milletvekili Vahit B'azatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

70. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 



düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 8Ş nci maddesi uyarınca 
bir Meclis" Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

71. — Maııiaş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
.Konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

72. •— İstanlbul Milletvekili Eişref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

73. — Kayseri Milletvekilli Turlhan Feyzioğ-
lu'mun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztlürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesfbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

75. — Ankara Milletlveikili Suna Turıaıl ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniıyet ve asayişi ilhlâl ©den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Özitürk'-
ün, Türkiyetâeki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerimin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

77. — îçeil Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve Taunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 inci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başlka-
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum re davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

. 79. — Konya Milletvekili Özler Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması acıkmasına dair 
önergesi (10/71) 

80. — İçel Milletvekili Turhan Öızıgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

81. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

İ82. — Maraş Milletvekili İbraflıim Öztürk-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

83. — Gaziantep Milletvekili Şinasi ÇolaJk-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aido'lan 
ve sermayesinde Devletin payı ibülunıan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi 'açtıklarını, bu kredilerin taJhsil edil
me durumlarını ItesMt 'dtime'k mıaksadıiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araıştıınması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 



getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. —. Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

5. —• Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

6. — Adana Milletvekili Alıi Rıza Güllüoğlu'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
knırulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

7. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

8. — İzmir Milletvekili TalâJt Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

9. -^ İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

10. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü SOTURU (6/32^ 

11. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

12. —• Afyon Milletvekili Hanıdi Hamamcı-
oğlıa'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7 — 
13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 

Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

15. __ Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
an, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapdan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

17. _ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Mülî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

19. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

20. —. İçel Milletvekili Turhan Özgüner'iıı, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

21. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan cBin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

22. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

23. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

24. — Ankara Milletvekili Osman Soğuikpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 
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25. — iSinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 

326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

26. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünüm orman içinden başka 
bir mıınıtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

27. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
sriraete elverişli topraklara dair Maliye Bafeamn-
dam sözlü sorusu (6/64) 

28. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

;29. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, İçel'
in. Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

30. — 'Ordu Milletvekili Ata Topaloğhı'ımn, 
Hastaış ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü. 
sorusu (6/74) 

31. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
eak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

33. — İçel Milletvekili Turhan Özgün er'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Öldürülen üniversite öğrencilerinin kakülleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'num, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan-

- dan sözlü sorusu. (6/81) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'num, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

37. —> Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöFün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

38. — 'Sinop Milletvekili Hilmi Izgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

'39. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum - İspir ilçesnıdıe bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

40. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim , Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

41. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

42. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakamlarından sözlü so
rusu (6/92) 

43. — Konya Milletvekilli- Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

45. — Sivas Milletvekili' Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
iam sözlü sorusu (6/95) 

46. —.Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

47. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 



48. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
<?an'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

49. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

50. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
•ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

52. — Antalya Milletvekili,, Hasan Ali Gül-
«san'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/102) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

54. — Nliğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

55. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

56. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

57. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
iin, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 

0 — 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

59. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

60. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

61. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

62. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

63. — Uşak Milletvekili Âdil. Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

64. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
iu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

66. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

67. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

69. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
• 5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-

un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıktı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

70. — Gazinantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
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arama yapan resm? kişilere dair içişleri Baka- I 
nmda-n sözlü sorusu (6/120) 

71. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

72. — Ordu Milletvekili Ferda Gülev'in, Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

73. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö- I 
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

74. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) I 

75. — S^nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

76. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'mn, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

77. — Erzurum Milletvekili Giyascttin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağıma bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

78. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale üçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

80. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul I 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına I 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) I 

81. —• Erzurum Milletvekili Gıyasetin Ka- I 
raea'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy işleri Ba- ! 
banından sözlü sorusu (6/132) 

82. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

83. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

,84. — iTdka't Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri baikımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

,85. — Kayseri Milletvekilli Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

86. — Uşak Milletvekili İJdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltı anmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Balkanından sözlü sorusu (6/138) 

87. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

•88. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın,. 
yurîbtıaşlann cıan ve mail güvenJliklerâınkı sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

89. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorrısu 
(6/141) 

90. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

'91. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şıefeeır istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

92. — (Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 



— 11 — 

gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

93. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

94. — Ankara Milletvekili İbrahim. Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğnyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

•95. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmâz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

96. — Ankara Milleitvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

97. — Çbnuım Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

98. — Ordu Milletvekili Meımıduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

99. ~— Ankara Milletvekili Osman iSoğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğnyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

100. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup (olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
hasında çıkan yüksek öğretmen -okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

102. — İstanibul Milletvekili Turgut T'opal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

103. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 

öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

,104. — Manisa Milletvekili Yeli Bakırlı'
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan-usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

.105. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu 'ıran, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merfcezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

106. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu : 

ner'im, Avusturaiy&föa çalışan işçilere dair Ça-
iışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

107. — Ankara Milletvekili öenıgizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

108. — AnJkara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163v 

109. — Ankara Milletvekili Osıman ıSoğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

110. — Erzurum Milletvekili Selçuk iErverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

111. — Erzurum Milletvekili1 Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

112., — Ankara Milletvekili Osıman ıSoğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

113. —"Banusun Milletvekili İlyas Kılıç'm, ts-
tan'bul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

114. — fetânbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstan'bul Kültür Sarayının yanma se-
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bobine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

1115. —• Trabzıon Milletvekilli Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sö/lü sorusu (6/170) 

116. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargü'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapman nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

117. — İstanbul MiUetvelkili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ±çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

118. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

119. — İçel Milletvekili Turhan Özsgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 
- 120. — fetanibul MiUetvelkili Reşit Ülker'in, 

Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

121. — 'Uşak Milletvekili Âdil Turan'm öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 
- 122. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Ka

radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

• • « • 

123. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

124. — Ankara*vMilletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

125. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• * * • 

(Millet Meclisi 114 ncü Birleşim) 


