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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 

64 
III. — BAŞKANLİK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 65,89 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, Türkiye Veteri
ner Hekimleri Derneği ve Odaları Birliği
nin kongrelerine Tarım Bakanının ilgi gös
termemesinin sakıncaları ve Çay ilçesin
deki Karamık gölünün kabarması nede
niyle sn altında kalan araziler için gerekli 
tedbirler alınması konularındaki demeci 
ve Devlet Bakam Doğan Kitaplı'nın cevabı 65:66 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, fındık ürününün bu yıl az 
olması ve fındık fiyat politikası hakkında 
gündem dışı demeci, 06:67 

3. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nın, orman köylerinin sorunları ve 
orman mahsullerinin değerlendirilmesi 
hakkında gündem dışı demeci, 67:70 

4. — Denizli Milletvekili İlhan Açı-
kalm'ın, haşhaş ekiminin tüm olarak ön-

Sayfa 
lenmesiyle ilgili Hükümet kararı hakkın
da gündem dışı demeci 70:71 

5. — Manisa Milletvekili Veli Bakir
li'nın, üzüm taban fiyatı hakkında gündem 
dışı demeci, 71 

6. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'-
un, fındık barem fiyatının halen tesbit 
edilmemiş olmasının sakıncaları ve fındık 
politikası konularında gündem dışı demeci 71:73 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/581) 73 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve iki arkadaşının, 2/535 esas sayılı kanun 
tekliflerinin havale olunduğu komisyon
lardan 2 şer üye alınarak kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi önergesi (2/535, 4/181) 73:74 

9. — 10/5 esas saydı Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonun gö
rev süresinin bitimi tarihinden itibaren üç 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi 
(10/5, 3/586) 74 



M. Meclisi IB : 122 30 . 6 . 1971 O : 1 

Sayfa ı 
10. — Gruplar temsilcilerinin, kurulmuş 

bulunan Geçici Komisyonların kuruluşla
rının aynen muhafazasına ve Kamu İkti
sadi Teşebbüsleriyle ilgili kanun tasarı ve 
tekliflerinin, kurulmuş bulunan 39 numa
ralı Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (4/182) 74 

11. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nm; kürtajın tıbbî, sosyal, ekenomik ve 
moral etkilerini tesbit etmek ve serbestleş
tirilmesini sağlamak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair Önergesi (10/76) 74:76 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil 
Oktay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rimizin kalkındırılması ve yaşama seviyesi
nin yükseltilmesi için alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek maksadiyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/19) 89 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 78 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşlet
meleri Kurumu kanunu teklifi ve Tica
ret, Maliye Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu 12 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (2/36) (S. 
Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) 76,108:109 

V. _ SORULAR VE CEVAPLAR 76 

A) SÖzlü sorular ve cevaplan : 76 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül 
ker'in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Ga
zetesinde yayımlanan mektuba dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/7) 76 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 76 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NA
TO tatbikatında zarara uğrıyan köylülere 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/29) 76 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'
un, İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey 
karayolunun ne zaman yapılacağına dair | 

— 62 

Sayfa 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) 76 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/31) 76 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerin
den geçen Bakırçay'm meydana getirdiği 
taşkınlara dair Enarji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 76:77 

7. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir Ticaret Gazetesinde yayımlanan «Me
suliyeti kim yüklenecek» başlıklı maka
leye dair Başbakan ve Ticaret bakanların
dan sözlü sorusu (6/37) 77 

8. — Afyon Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun^ Eber ve Akşehir gölleri
nin meydana getirdiği taşkınların önlen
mesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/39) 77 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 77 

10. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Bor
sası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/52) 77 

11. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal palaoğlu'nun, Sivas'ın bâzı, köyleri
nin yollarının yapılmasına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/53) 77 

12. — İstanbul Milletvekili Eşref De-
rinçay'ın, Cumhuriyet savcılarının duru
muna dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/56) 77 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, 326 sayılı Kanunun tatbikatından 
mağdur olan eğitmenlere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/62) 77 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Ilgın ilçesi Diğrek köyünün orman için
den başka bir mmtakaya nakline dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'-
ın, sözlü cevabı (6/63) 77:79 

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Hazinenin mülkiyet ve tasarrufu altında 
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bulunan ziraate elverişli topraklara dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/64) 79 

16. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Akşehir ve Beyşehir gölleri için yapılan 
çalışmalara dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/65) 79 

17. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'-
ın, îçel'in, Gülnar ilçesinin ihtiyaçlanna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 79 

18. — Ordu Milletvekili Ata Topal-
oğlu'nun, Haştaş ve iştiraklerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/74) 79 

19. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a 
bağlıyacak olan yolun yapımına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'm sözlü cevabı (6/76) 79:80 

20. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş'in diğer bölgelerle bağlan
tısını sağlıyacak Büyük Nacar Köprüsü
nün yapımına dair Bayındırlık ve Köy İş
leri Bakanlarından sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Cevdet Aykan'm sözlü cevabı 
(6/77) 80:81 

Sayfa 
21. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-

zar'ın, Eskişehir'de yaptırılan sosyal ko
nutların tevziine dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakam Selâhattin Babüroğlutaa, 
sözlü cevabı (6/87) 81:82 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir 
vatandaşa İstiklâl Madalyası verilmesi 
işlemine dair sorusu ve Millî Savunma Ba
kam Ferid Melen'in, sözlü cevabı (6/88) 82:85 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, 
Ilgın'ın, kurtulan Haremi Gölü arazisine 
dair Maliye ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/92) 85 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın 
Akşehir Gölünün genişlemesiyle hasara 
uğrıyan köylere ve yapılan yardımlara 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakan
larından sorusu ve İmar ve İskân Bakam 
Selâhattin Babüroğlu'nun sözlü cevabı 
(6/93) 86:87 

25. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, belediyelerin durumuna ve yapı
lan yardımlara dair Başbakandan sorusu 
ve İmar ve İskân Bakam Selâhattin Ba
büroğlu'nun sözlü cevabı (6/97) 87:89 

- 63 — 
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1. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Adalet Bakanı İsmail Arar, Antalya Millet
vekili îhsan Ataöv'ün geçen birleşimde Parlö-
manterlerin yasama dokunulmazlığı ile ilgili ko
nuşmasına cevap veren bir demeçte bulundu. 

Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'nın "vefat et
tiğine adir Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu ve merhumun ruhunu taziz 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mah
kemesine üye seçimlerinin ertelenmesi kabul 
olundu. 

Tekrar açık oya sunulan : 
28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 

Bütçe Kanununda ve, 

Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması haklarındaki kanun teklif
lerinin kanunlaştıkları ve 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun tasarısının ise kabul 
olunduğu, oyların ayrımı sonucunda, açıklandı. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanu
nu teklifinin maddeleri kabul olunarak tümü 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımının bir
leşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre ço
ğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tekrarlana
cağı bildirildi. 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesi kabul olundu. 

30 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,58 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Fikret Turhangü Kemal Ataman 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

SORULAR 

Yazık sorular 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının^ özel 

hastanelerin devleteştirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/623) 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce bir şah
sa açılan krediye ve satmalınan arsaya dair ya
zılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderil
miştir (7/624) 

Teklifler 
1. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-

SJ.'nın, Vatani hizmet bölümünden özel kanun
larına göre adlarına ayrı ayrı aylık bağlanmış 
bulunanların aylıklarının yüzde yüz oranında 
artırılmasına dair kanun teklifi (2/537) (Mali
ye ve Plân Komisyonlarına) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Öz-

demir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Mede
nisinin birinci kitabının ikinci babı üçüncü 
faslının değiştirilmesi. Bu kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesi, bâzı vâkıfların vergi mua
fiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi (2/538) (Adalet 
Komisyonuna) 

>9<t 

- 64 -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Kemal Ataman i(Ankara), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 122 nci birleşimim açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, bölüşmelere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK BtVTANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Türkiye Veteriner Hekimleri Derneği 
ve Odaları Birliğinin .kongrelerine Tarım Ba
kanının ilgi göstermemesinin sakıncaları ve Çay 
ilçesindeki Karamık gölünün kabarması nede
niyle su altında kalan araziler için gerekli ted
birler alınması konularındaki demeci ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, vete
riner kongresiyle ilgili olarak 'gündem dışı söz 
talebimde bulunmuşlardır, buyurunuz. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon KarahiSar) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Vete
riner Hekimleri Derneği ve Odaları Birliğinin 
İM mühim kongresi AnkaraVia yapılmıştır. 

Halkımızın dengeli beslenemeyişinin sebeple
ri, toprak reformu yapılırken mutlaka merala
rın dikkate alınmasının nedenleri, bugün is
tanbul'da başlıyan et buhranının en kısa za
manda bütün illere yayılabileceği ve alınması 
gerekli tedbirler, akarsularıımızdaki, iç sula-
nmızdaki balıkların yok edilmekte olduğu ve 
çareleri, Ortak Pazar ülkelerine hangi mahsul
leri satabileceğimiz, ihracata dönük hayvancı
lık ve bununla ilgili reformlar, gıdasızlık yü
zünden her bin çocuktan 680 inin ölümünün na
sıl önleneceği, tükenmekte olan hayvansal pro
tein depolarının nasıl muhafaza edileceği ve 
üretileceği, kısaca Türkiye'de hayvancılık ve 
su ürünlerinin mutlaka esaslı bir organizasyo
na bağlanması hususları tartışılmış ve görüşül
müştür. 

Millî gelirimizin yüzde 34 ünü ilgilendiren 
bütün bu sorunlarla ilgili bakanlık Tanım Ba
kanlığıdır. Reform hükümeti olarak oy verdi
ğim Hükümetin üyeleri içinde; birçok mevzu

lar, gübre, potas, zirai ilâç, toprak reformu, ku
zu ve gebe hayvan kesimi, et sorunu, yem, ça
yır, mera v. s. dururken, uykusu kaçması ica-
beden kişi Sayın Tarım Bakanıdır. Gelin görün 
ki, Sayın Bakan memleket için önem taşıyan 
böyle bir genel kongreye başarı telgrafı çekme
diği gibi, hiç olmazsa ilgisini göstermeye ye
tecek olan on dakikalık bir ziyare'tte dahi bu
lunmamıştır. Bir arkadaşına da, «Ben gidemiye-
ceğim; size zahmet olmazsa işi çıktı dersiniz» 
deyip, Şap Enstitüsünde işgal ettiği ve 50 bin 
lira sarfiyle tefriş ettirdiği lojmana gittiği id
dia edilmekte, dedikodusu yayılmaktadır. 

Kongreyi ziyaret eden Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanına, başarı telgrafı çeken 
Başbakana, imar ve iskân Bakanına, Gümrük 
ve Tekel Bakanına Yüce Meclis huzurunda te
şekkür ederim. 

Deruhde ettiği vazifesini sevemiyen Sayın 
Bakanın, bu görevi sevecek birine terketmesi 
en doğru ve milletimiz için en hayırlı yoldur. 
Milletin kaderiyle Ogil hizmetlerde siyasiler, 
milletinin selâmeti için vazifelerini nerede ve 
ne zaman terkedebileceklerüni tâyin etmelidir
ler. Bu tâyin, çok üstün vasıf ve fazilettir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çay ilçesinin Karamık gölü 4 yıl içinde ka

barıp 60 bin dönüm ekili - dikili araziyi su al
tında bırakmıştır. Etrafındaki 10 köyün arazi
si kapanmış, su, evlerin duvarlarına kadar gel
miştir. Hangi bakanlığa başvurmuşsak, kendi 
mevzuları içerisinde olmadığını söylemişlerdir. 
Devlet Su işleri ise, rasgele çalışmakta iken o 
da işi bırakmıştır. Köylerin yiyecek stoklan 
tükenmiş, arazi sular altında kalmış, olup halk 
işsiz güçsüz, eli boş beklemektedir. Köylerin 
bu durumdan kurtanlması için bunlann nakli 
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veya işçi kontenjanı ele alınmalı, 'göl kurutul
malıdır. Sayın Başbakanın ilgisini rica ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Söz istiyorum ©fendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çok kıymetli arkadaşımız, müntesîilbi bu

lunduğu meslek grupunun bir kongresine Sa
yın Tarım Bakanının iştirak etmeyişi karşısın
da hassasiyet gösterdiler. Haklı olabilirler ama, 
kendi meslek gruplarının bir kongresinde bir 
bakanın gitmeyişüıden sonra bunu mesele ya
pabilmek için halen burada yalnız olarak, be
kâr olarak bulunmakta olan Bakan arkadaşı
mızın, Bakanlığın her hangi bir lojmanında 
oturmasını dedikodu mevzuu yapması ve bü
yük hassasiyetini daha da öteye götürüp isti
fasını istemeye kadar gitmesi bilmem ne dere
ceye kadar ciddiyetle telif edilebilir. 

Bakanlar, takdir edersiniz M meslek arka-
daşlariyle beraber çalışırlar. Bu gibi kongrelere 
hazırlığı memur arkadaşlarımız yapar, kendi
lerine hatırlatırlar. Eğer o gün kendisinin o 
meseleden daha önemi bir meselesi yoksa, her 
halde her bakan arkadaşımız kendi meseleleriy
le ilgil bu gibi kongreleri takibetmekten hem 
fayda umarlar, hem de şeref duyarlar. Arka
daşımızın kendi meslekiyle ilgili bir meselede 
'hassasiyetini bu derece ileri g'ötürüp, burada 
'söylenmemesini arzu ettiğim yahut söylenme
mesi daha faydalı olacak bir meseleyi çok öte
ye götürerek ifade etmesinden şahsım ve Hü
kümet adına üzüntü duydum. 

Saygılarımı sunarım. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in fındık ürününün bu yıl az olması ve 
fındık fiyat politikası hakkında gündem dı§ı 
demeci. 

BAŞKAN — Fındık ürününün bu yıl az 
olması ve fındık fiyat politikası üzerinde Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz gündem dışı söz iste
mişlerdir. Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇtLEStZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Çok önemli iktisadi bir konuda Hükümetin 
ve Yüce Meclisin dikkatini çekmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

30 . 6 . 1971 0 : 1 

Fındık, özellikle Doğu - Karadeniz Bölgesin
de yetişen bir üründür; Türkiye'de 300 bin 
hektar sahayı kaplıyan ve 3 milyon insanın 
tek geçim kaynağıdır, ihracatiimızın yüzde 17 
sini teşkil ederek dış ticaret dengemizde son 
derece önemli bir yer tutmaktadır. 

, Sayın arkadaşlarım; 
Geçen sene fındık fiyatlarının değerlendiril

mesi amaciyle Karadeniz Bölgesinde yapılan 
gösterilerin ve aynı amaçla yapılan müracaat
ların mahiyetleri henüz hafızalarımızdan si
linmemiştir. Geçen yıl fındık rekoltesi en yük
sek denilebilecek bir seviyeye ulaşmıştı. Buna 
rağmen istihsal için yapılan gübre, ilâç, işçilik 
ve nakliye masraflariyle, toplama ve ambarla
ma ücretlerinin toplamının, fındığa verilen ta
ban fiyatların yarısından daha fazla olduğunu 
geçen sene yaptığım bir konuşmada belirtmiş
tim. Fındığın dalından toplanıp çuvallandığı 
andaki kilosunun maliyeti 460 kuruştur. Bu se
ne aynı masraflar yapıldığı ve yapılacağı hal
de, idrak edilecek mahsulün, hava şartlarının 
müsaidolmaması yüzünden geçen seneye naza
ran çok daha düşük olacağı tahmin edilmekte
dir. Biraz önce belirttiğim masrafları köylünün 
tefecilere ödedikleri fahiş faiz mabetleri de ka
tıldığı takdirde fındık ürününün üretim mas
raflarının çok fazla olduğu ve köylünün eline 
geçen paranın yapılan masraflardan daha az 
olduğu düşünülecek olursa, şimdiye kadar Fis-
kobirlik tarafından alınması kararlaştırılan 
fiyatların, emeğin hakiki değeri olmadığı mey
dana çıkar. 

Bu yıl hava şartlarının müsaidolmaması 
fındık ürününün az olmasına sebebolmuştur. 
Fındık mahsulü rekoltesi 1970 yılında 250 bin 
ton olmasına rağmen 1971 yılında 140 bin ton 
tahmin edilmektedir. Bu durum, fındık fiya
tının, geçen yıllara nazaran daha realist bir 
ayarlamaya gidilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Paranın alım gücünün azalması, ve tüke
tim maddelerinin gittikçe pahalılanması sıkın
tıyı artıran ve tahammülsüz hale getiren se
beplerdir. Köylerdeki iktisadi hayat, eski yıl
lara nazaran daha da kötü bir duruma gelmiş
tir. 

Yukarda arz ettiğim gibi, hayat pahalılığı
nın ortaya çıkardığı geçim zorluğu da hesaba 
katıldığı takdirde, geçen yıllarda verilen fiyat-
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ların üreticinin geçimi şurada dursun, tefecile
re ödemeye mecbur kaldıkları ağır faizli borç
ları dahi karşılıyamıyacaktır. Bu yıl, ürünün 
azlığı ve para değerindeki ayarlamanın mey
dana çıkardığı ekonomik faktörler göz önünde 
tutularak, fındık üreticisinin ekonomik kalkın
masına faydalı olacak nisbette bir fiyat politi
kasının şimdiden iyice düşünülerek tesbitini 
gerekli görüyorum. 

i(Jeçen sene fındık ihraç fiyatlarının 12 do
lar üzerinden hesaplanması, fındık fiyatlarının 
düşük seviyede kalmasına ve üreticinin eHne 
daha az para geçmesine selbebolmuştur. 15 li
ralık dolar fiyatının kademeli olarak çiftçiye 
aktarılması, devalüasyonun anahedefi olarak 
İlân edilmiştir. 

Yukarda arz ettiğim sebeplerle, bu sene fın
dıkta dolar fiyatının 15 lira olarak kabul edil
mesi ve taJban fiyatının buna göre ayarlanma
sının 'önemini belirtmek isterim. Fındık rekol
tesinin az olması sebebiyle ihraç fiyatlarında 
meydana gelmesi tabiî olan artışlardan üretici
nin yararlanması gerektiğinin de göz önünde 
tutulması lazımdır. Üretici, köylü, dış piya
sanın durumunu tartışacak bilince sahiptir. Hü
kümet, hayat palhalılığıyla muvazi bir taban 
mubayaa fiyatıyla fındığın değerini tesbit et
mediği takdirde fındık üreticisi son derece kö
tü duruma düşecektir. Bugün, kirazın Kilosu
nun sekiz liraya satıldığını gören fındık üre
ticisi köylü, fındığına taban fiyatı olarak on li
ra istemektedir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, fındık ol-
mıyan yerlerin şimdiden tesbiti ve bu bölge hal
kına Devlet tarafından yapılacak yardımın 
planlanması gerekmektedir. 

Bu önemli konuları Hükümetin dikkatlerine 
arz ötmeyi vazife sayar, ayrıca durumu bizle
re ve kamuoyuna açıklamasını da bilhassa is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 

3. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın, orman köylerinin sorunları ve orman mah
sullerinin değerlendirilmesi hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Orman köyleri ve orman mah
sulleri hakkında ^ayın Hasan Tosyalı gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun. 
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Yalnız bir istirhamda bulunacağım: Çarşam
ba günlerimiz, gündem dışı söz verme imkânını 
sağlıyor. Söz alan kıymetli arkadaşlarım eğer 
süre bakımından dikkatli olurlarsa bütün ar
kadaşlara bu imkânı sağlamış oluruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. 

10 milyon orman köylüsünün yıllardan beri 
ve bugün dahi içinde bulunduğu feci durum, 
dert ve ihtiyaçlarını Yüce Millet Meclisine ve 
Millet Meclisi vasıtasiyle Hükümetimize, Or
man Bakanlığına ve Devlet Plânlama Teşkilâtı
na arz etmek için yüksek huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, - kendi seçim bölge
mi misal olarak vereceğim - 500 bin nüfusu, 12 
ilçesi, 1 200 köy muhtarlığı ve 4 500 parça köy 
mahallesi olan Kastamonu halkının % 70 i or
man içerisinde, yani 350 bin nüfus orman için
de ve civarında çok fakir, perişan bir şekilde 
yaşamaktadır. Türkiye'nin ormanlık vilâyetleri 
içerisinde Kastamonu Vilâyeti en zengin ormanı 
olan ve senede 500, 1000 milyon liralık orman 
ürünü satışı yaptıran, 1,5 ilâ 2 milyon metreküb 
kereste istihsali olan bir vilâyetimizdir. 

Kastamonu vilâyetinin orman varlığı kadar 
bir orman varlığına sahibolan İsviçre, Finlan
diya, Norveç, İsveç ve Avusturya orman köylü
leri, orman ürünlerini değerlendirecek yerlerde 
kurulan fabrikalar yüzünden orman ürünlerini 
değerlendirmekte, bu fabrikaların kâğıt, selü
loz, kâğıt hamuru, tabiî ve suni kereste istihsal
leri ile dünyanın en müreffeh orman köylüleri 
olarak yaşamakta, buna mukabil onların orman 
varlığından daha fazla bir orman varlığına sa
hibolan Kastamonu orman köylüsü, bütün Tür
kiye'nin orman köylüsü ile beraber dünyanın en 
fakir, en perişan, en zavallı insanı olarak yaşa
maktadır. 

ÎSenede 1,5 - 2 milyon metreküb kereste is
tihsal eden Kastamonu'da, değil Türkiye'nin, 
hattâ Avrupanm en büyük kâğıt fabrikası ku
rulması imkânı varken, bugüne kadar maalesef 
ne Hükümet, ne de Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bu konu ile ilgilenmiştir. Meclis kürsüsünden 
defaatle ifade ettiğim gibi, Hükümet ve Plânla
ma Teşkilâtı Türkiye'de bir Kastamonu vilâye
tinin varlığından habersiz gözükmektedirler, 
Eğer aksi varidolsaydı, Kastamonu'da bir değil 
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beş tane kâğıt fabrikası, on değil yüz tane kâ
ğıt hamuru ve selüloz fabrikası kurulur ve bun
ların mahsullerini dışarıya satarak yalnız Kas
tamonu'dan senede 2 milyar liralık döviz temin 
edilebilirdi. Bunu maalesef ne Hükümet, ne de 
Devlet Plânlama Teşkilâtı düşünmüştür. Muh
terem arkadaşlarım, tekrar ediyorum; orman 
mahsullerini yerinde değerlendirecek fabrikala
rın kurulmasiyle yalnız Kastamonu Vilâyetin
den Türkiye'mize senede 2 milyar liralık döviz 
temin edebiliriz. Finlandiya Reisicumhuru ile 
birlikte memleketimizi ziyaret eden Finlandiya 
Dışişleri Bakanı, Finlandiya 'inin, orman ürünle
ri ihracatından senede 780 milyon dolar döviz 
sağladığını ifade etmiştir. 

Hükümetlerimiz ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı, Finlandiya kadar orman varlığına sahibolan 
Kastamonu'dan bir liralık dahi döviz sağlamı
yor. Bu me biçim Devlet Plânlamasıdır, bu ne bi
çim plânlı Devlet kalkınmasıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de ve misal olarak aldığım Kasta

monu ̂ da orman köylüsünün işsizlik, fakirlik, 
açlık ve perişanlıkla karşı karşıya kalmasının 
ve bu sebeple, yüzyıllar boyunca vatan edindiği 
evini, köyünü ve ailesini terketmek zorunda 
bulunmasının başlıca sebepleri şunlardır : 

1. Bugün orman mahsulleri istihsaliyle uğ
raşan orman köylüsüne metreküb başına istih
sal birim fiyatı olarak verilen para ile, istihsal 
edilen mahsulü orman satış depolarına kadar 
çekim ücreti olarak verilen para fevkalâde az
dır. Çamı devirecek, budayacak, soyacak, ite
cek, sürüyecek, ara depoya getirecek, satış de
posuna getirecek bunun için 40 Km. yol katede-
cek, bunun karşılığında 30 lira verilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Orman İşletme deposuna 30 - 40 liraya mal-

olam bir metreküb kereste, orman işletmesi ta
rafından 300 - 400 liraya satılmakta, yarım sa-
saat sonra aynı metreküb malı kuyruklu araba 
ile gelen kereste tüccarları 600 - 800 liradan 
almakta ve bunlar yurdun muhtelif vilâyetle
rinde aynı malı 1 000 liraya satmaktadırlar. Bu 
hususu Hükümetin dikkatine arz ederim. Alın 
teri ve emeğinin karşılığı olarak köylüden esir
genen para kereste tüccarlarına hibe edilmekte, 
peşkeş çekilmektedir. Biz, 10 milyon orman köy -
lüsünün hakkına Hükümetin sahibolmasımı isti
yoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım,, 
1 metreküb kerestenin istihsali, itilmesi, sü

rülmesi, işletme deposuna kadar taşınması kar
şılığında orman köylüsüne verilen ve birim fi
yatı denilen 30 ilâ 60 lira, değil çalışan insana, 
esirlere dahi verilmesi az görülebilecek miktar
da bir paradır. Bunun mutlaka düzeltilmesini 
Sayın Hükümetten ve Orman Bakanlığından 
bekliyoruz. Ve istiyoruz ki, Orman Bakanlığın
ca muhammen bedel olarak ilân edilen 300 lira, 
400 liraya çıkarılsın, ihale 400 liradan yapılsın. 
Aradaki bu 100 liralık fark, orman köylüsünün 
istihsal ve çekim parası olarak onlara ödensin; 
30 lira yerine 130 lira alsın, 60 lira yerine 160 
lira alsın ve böylece orman köylüsü yıllardan 
beri ve bugün içinde bulunduğu perişan durum
dan kurtarılsın. Böylece ne Orman Bakanlığı 
bütçesinden bir eksilme vâki olacak, ne de or
man köylüsü perişan durumda kalmış olacak
tır. 

BAŞKAN — ISayın Tosyalı, eğer gündem 
dışı mevzuunuzu dile getirdinizse, diğer arka
daşlara da imkân sağlamamızı istirham edece
ğim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 6831 sa
yılı Orman Kanunu gereğince kesim, istihsal, 
çekim yapan orman köylüsünün orman işletmesi 
satış deposuna teslim ettiği kerestenin % 25 i, 
toplamı 10 ımetrekübü geçmemek üzere orman 
köylüsüne kerestenin depo maliyeti üzerinden 
verilmesi kanunun âmir hükmü iken, bu % 25 
haklan 10 metreküb ediyor, bu da Orman İda
resince verilmiyor 1 - 2 metreküb veriliyor, ve
rilen bu 1 - 2 metrekübün de orman deposuna 
maliyet bedeli üzerinden verilmesi lâzım gelir
ken, kereste tüccarıma ihale bedeli üzerinden 
köylüye verilmektedir. 

Bu da hem kanunsuz ve hem de haksız bir 
işlemdir. Orman idaresi orman köylüsüne kendi 
evini, samanlığını, okulunu, camisini, köprüsü
nü yapması için lüzumlu zati ve kamu ihtiyacı 
keresteyi zamanında ve yeterince vermediğin
den orman köylüsü kaçakçılığa itilmekte ve teş
vik edilmektedir. Orman idaresi; orman köylü
sünün sabun, tuz ve gazını almaya yarıyan pa
zar odun satış ihtiyacını da zamanında ve yete
rince vermediğinden dolayı açlıktan kurtulmak 
için benim orman köylüm bir merkep odun yü
künü çalıyor, kesiyor, satıyor, yakalanıyor, 
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merkebi elinden gidiyor arkadaşlar. Köylü bir 
kilo sabun, bir kilo gaz almasın mı? Şehirlerde 
yollar tutuluyor, köylünün satış odunumun önü
ne geçiliyor. Orman İdaresi orman köylüsünün 
üzerinde ormandan başka hiçbir şey yetişmiyen 
tapulu tarlasında (muhterem arkadaşlarım dik
katinizi celbederim, benim Kastamonu'mun sa
hil kazasımda 5 dönüm genişliğinde düz arazi 
yoktur; 6 kazanın hudutları içerisinde 5 dönüm 
genişliğinde düz arazi bulamazsınız, hepsi ba
yırdır, orada da ormandan gayri hiçbir şey ye
tişmiyor, ama o bayır yerler köylünün tapulu 
tarlalarıdır; samanlığının arkasında, evinin 
önünde bahçesidir. 'Buralarda ormandan başka 
birşey yetişmediği ve meyva ağacı yetiştirdiği 
için bu tapulu tarlasında) köylü yıkılan evini, 
ambarını mektebini ve okulunu yapmak için, 
o tarlasında yetişen ağaçlardan dahi faydala
namıyor. Onu kestiği zaman da hemen yaka
sına yapışıyorlar ve mahkemeye veriyorlar. 

BAŞKAN — iSayın Tosyalı, bu bir araştır
ma konusu gibi oluyor. Lütfen gündem dışı gö
rüşme sınırı içinde konuyu bağlasanız çok iyi 
olacaktır. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sağolun, 
bağlıyayım efendim. 

Orman İdaresi 'Teşkilâtının bâzı mensupla
rı, işsiz, fakir, aç ve perişanlık içinde bulunan 
orman köylüsüne, kanunsuz ve haksız olarak 
çok haşin muamele etmekte ve köylünün işsiz
liğini, fakirliğini, açlığını perişanlığını ve ça
resizliğini suiistimal ederek, kanunsuz ve hak
sız olarak metreküb başına istihsal ve çekim 
parası olarak yeteri kadar ücret vermeleri lâ-
zımgelirken hem bunu vermemekteler ve hem 
de aşırı derecede kötü ve haşin muamele yap
maktadırlar. 

Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm; 
köylülere orman bölge şefleri, orman işletme 
müdürleri diyorlar ki: «Kesersen kes, kesmez
sen çek arabanı. Git, Allah'a kadar şikâyet et...» 

Bence, Türk köylüsünün şikâyet edeceği tek 
merci vardır o da Yüce Mllet Meclisidir. («Bra
vo» sejleri) 

Arkadaşlarım, 10 milyon orman köylüsünün 
içinde bulunduğu bu durumu Yüce Meclise ve 
Meclis yolu ile sayın Hükümete şikâyet ediyo
rum. Eğer bu şikâyet dikkat nazarına alınmaz
sa, o zaman işimiz Allah'a kalır; elbette köylü 
Allah'a şikâyet edecektir. 
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Yukarda arz ettiği sebeplerle, işsizliğe, fa
kirliğe, açlığa ve çaresizliğe mâruz bırakılan or
man köylüsü, sırf çaresizlik içinde geçimini ve 
yaşamını temin için orman suçu işlemeye mec
bur edilmekte ve bu sebeple Türkiye'de §u an
da - dikkat nazarınızı celbederim - 300 bin or
man köylüsü ve yalnızca Kastamonu'da 43 bin 
orman köylüsü orman suçu işlendiğinden dola
yı mahkemeye verilmiş ve hapse atılmıştır. Mah
kemeye verilip, hapse atılan onbinlerce orman 
köylüsünün yegâne geçim, nakil ve ziraat va
sıtası olan merkebi, katırı, atı, öküzü, arabası 
ve traktörü haksız olarak müsadere edilmekte 
ve satışa çıkarılmaktadır. 

Bu satış da nasıl yapılmaktadır, biliyor mu
sunuz? Bir fakir köylünün merkebi veya ara
bası müsadere edilmişse, komşuları onu pazar
da kurtarmasın diye, İnebolu'da müsadere edi
len bir araba, da 150 kilometre ötede Araç'ta 
satılmaktadır; müsadere edilen (bir merkep ise, 
Orman İdaresinin kamyonuna yükletilmekte 
Taşköprü'de satılmaktadır. Arkadaşlarım, bu 
kadar haksız, merhametsiz ve insafsız muamele 
olur mu? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kanun var, 
kanun... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kanuna 
aykırıdır bu. 

Türkiye ̂ deki 10 milyon orman köylüsünden 
300 bin inin orman suçundan mahkemede ve
ya hapiste olması, bu kadar büyük bir kütle
nin yıllarca yaz - kış demeden köyünden şehre 
mahkeme kapılarına sürünmesi ve neticede hap-
solması, malının da müsadere edilerek satılma
sı, mevcut Orman Kanununun orman köylüsü 
aleyhine nasıl feci bir şekilde işlediğinin en 
büyük misali değil midir? 

Bu bakımdan, 6831 sayılı Orman Kanununun 
Hükümet tarafından mutlaka kısa zamanda de
ğiştirilmesi ve geçen sene teklif ettiğim orman 
suçlarının affına dair kanun teklifinin Hüküme
tin teklifi ile birleştirilerek kısa zamanda Mec
lise getirilip, orman suçları hakkında af çıkar
tılması artık bir zaruret haline gelmiştir. 

Muhterem Başkanım ve sayın arkadaşlarım; 
Yukarda arz ettiğim sebeplerle Sayın Hükü

met, Orman Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşki
lâtı ve nihayet Yüce Meclisimizce, orman köy
lüsünün içinde bulunduğu bu fecî durumu dü-
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zeltmek ve onların işsizliğine, fakirliğine ve aç
lığına son vermek için gerekli tedbirlerin aci
len alınmasını, orman bölgesinin bir milletvekili 
ve sizin de bir arkadaşınız olarak hem Yüce 
Meclisten ve hem de Hükümetten saygılarımla 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

4. — Denizli Milletvekili İlhan AçtkaUn'ın, 
ha§ha§ ekiminin tüm olarak önlenmesiyle ilgili 
Hükümet karan hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Haşhaş ekiminin tüm olarak 
önlenmesiyle ilgili Hükümet kararı üzerinde, 
gündem dışı Sayın ilhan Açıkalm söz istemiş
tir. 

Buyurunun... 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Dün Hükümetin aldığı haşhaş ekim yasağı 

üzerinde Yüce Meclise maruzatta bulunaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım; maalesef hükümetle
rin haşhaş konusundaki kötü politikası, bugün
kü noktaya gelmemize sebebolmuş ve verimsiz 
kır arazilerin sahibi olan büyük çaptaki Türk 
köylüsünü bu karar perişan etmiştir. 

1965 ten bu yana geçen hükümetlerin afyon 
alımını kontrolda gösterdikleri gevşeklik, Kon
trol Kanununun 6 sene Mecliste bekletilmesi, 
kadük olması ve iki seneden beri yine beklemek
te olması, maalesef dış ülkelerin aleyhimizdeki, 
Türkiye aleyhindeki kampanyasına yardımcı ol
muş ve yine gerek Meclislerin ve gerekse hükü
metlerin işi sıkı tutmamaları, kontrol gevşekli
ği, bugün Türk köylüsünü bu ekim yasağı kar
şısında bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Haşhaş mevzuunda bir yönü ile insaniyet 

perdesi arkasında, gerçek yönü ile büyük eko
nomilerin pazarlıkları ve ard kulis faaliyetleri 
vardır. Bunu bir misal ile anlatmak gerekirse, 
1 100 ton haşhaş kaldıran Hindistan'a daha faz
la ekim izni verilmekte, halen 60 ton çıkarmak
ta olan Türkiye'nin, bu 60 tonu elinden alın
mak istenmektedir. 1949 Milletlerarası Anlaş
masında, Türkiye'nin dünya haşhaş ekiminin 
yüzde 52 sini temin etmesi milletlerarası top
lantıda kabul edilmişken, bugün Türkiye'nin ek
tiği yüzde 5 dahi elinden alınmıştır. 
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I Değerli arkadaşlarım; 
Yine üzüntü ile ifade etmek lâzımdır ki, dış 

baskıların artması sonucunda, bir evvelki Hü
kümetimiz Kontrol Kanununu biran evvel çıkar
tacak yerde, maalesef nüfuzlu iktidar liderleri 
kendi illerini, kendi seçim çevrelerini büyük bir 
iltimas içinde son ekim illeri olarak ilân etmiş
lerdir. Bu hususta eldeki resmî belgeler süt, 
morfin, tohum güçleri olarak meselâ ekim ya
sağı çıkmış olan Denizli ili ile bir İsparta ilini 
mukayese etmek imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maalesef büyük üzüntü içinde ifade etmek 

isterim ki, yeni Hükümetin de dış baskılara bir 
noktada boyun eğdiğini görmekle müteessirim. 
Hükümetimiz çıkarttığı Kararnamede ve basın
daki yayınlarda, köylüye tazminat verileceğin
den bahsedilmektedir. Acaba neye göre tazmi
nat verilecektir? 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılla
rında 40 ton afyon çıkaran bir ilin; yine aynı 
ilin 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarında 8 ton 
afyon sütü verdiği görülmektedir. Bu ile 40 ton 
üzerinden mi tazminat verilecektir, yoksa ka
çağa müsaade edildiği veyahut da verim az ol
duğu için son verdiği 8 ton üzerinden mi tazmi
nat verilecektir? Yine bunun ötesinde sütten 
gayrı olarak, en aşağı sütün 4 veya 5 misli ve
rim getiren kabuk, yağ veya tohumu da bu 
arada değerlendirilecek midir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda yapılan hesaplara göre; kendisi

ni iki senede amorti edecek ve her yıl Türk eko
nomisine 60 milyon lira kâr sağhyacak bir 
morfin fabrikası kurulmasından vazgeçilmekte 
ve her sene Türk ekonomisine 40 milyon lira 
katkıda bulunan «mavi tohum» ihracı ortadan 
kalkmaktadır. Maalesef hükümetlerin kontrol 
zaafını Türk köylüsü çekmek zorunda kalmış
tır. «İnsaniyet» sözü perdesi arkasında, dış eko
nomilerin büyük oyunları Türkiye'mizi mağ-
lûbetmiştir. Haşhaş yerine, ikame bitkisi ola
rak ayçiçeğini tavsiye eden Amerika, toprağı 
yorduğu gerekçesiyle kendi ülkesinde ayçiçeği 
ekiminin zararlı olduğu sonucuna varmıştır. 
Kendi köylüsünün ayçiçeği ekiminde mahzur 
olduğunu ortaya koyan Amerika Türk köylüsü
ne ayçiçeği tavsiye etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün bilhassa dünya gençliğinin yalnız ta-

| biî morfinden değil, ama sentetik morfinden de, 
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sentetik ilâçlardan da zehirlendiği bir gerçek- ı 
tir. Huzurunuzda sormak isterim; Türk köylü
süne şu kadar tazminat vermeyi taahhüt eden 
Amerika, «insaniyet» sözünün perdesi ardında 
bu riske katlanmış görünen Amerika, sentetik 
ilâç fabrikalarını kendisi kapatmayı göze ala
biliyor mu? (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Demek ki, arkadaşlarım, mesele şu veya bu 
şekilde insaniyet perdesinin ötesinde, dış eko
nomilerin perde arkası oyunlarıdır. 

Hükümetten, Türk köylüsünün menfaatleri 
bakımından ve hepsinin de ötesinde Türkiye'
nin itibarı açısından yeniden bu kararın gözden 
geçirilmesini rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

5. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
üzüm taban fiyatı hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Üzüm taban fiyatı ile ilgili ola
rak gündem dışı Sayın Veli Bakirli söz istemiş
lerdir. Buyurunuz... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de Ege Bölgesinde ve özellikle Ma
nisa, İzmir, Aydın ve Balıkesir illerimizde yüz-
binlerce müstahsilin tek geçim kaynağı ve ihraç 
malımız olan çekirdeksiz kuru üzüm ile ilgili 
olarak bâzı meseleleri huzurunuza sereceğim. 

Başlıca ihraç ürünlerimizden olan ve sene
de ortalama 120 bin ton istihsal olunan üzümün, 
dahilî taban fiyatı önümüzdeki günlerde sanı
rız ilân edilecektir. 

Bize göre taban fiyatı ilânı geç bile kalmış
tır. Üreticilerimiz heyecan ve üzüntü içinde bek
lemekte ve ilgilileri uyarmaktadırlar. Ege Böl
gesi parlömanterlerine bu konuda çok sayıda 
telgraflar gelmektedir. Taban fiyatı ilânından 
evvel, üzümle ilgili bölgelerin üretici örgütle
riyle bölgenin senatör ve milletvekillerinin ka
tılacağı bir toplantı yapılır. Ve ilgili bakanlık
lar da bu toplantıyı koordine ederlerse, birçok 
gerçekler gün ışığına çıkacaktır. 

Bu kürsüden çok önemli saydığımız bâzı 
gerçekleri Hükümete duyurmakta fayda görü
yoruz. 

Şöyle ki: 
Geçen sene 10 Ağustos devalüasyon kara

rından sonra 9 numara üzüm 270 kuruştan mua-
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mele görmüş ve daha yüksek numaralar 320 ku
ruşa 'kadar borsada alınıp satılmıştır. Geçtiği
miz yıldan bu seneye kadar üretime tesir eden 
maliyet artışları, en az paramızın devalüe nis-
betinde yüksek olmuştur. Örneğin, geçen sene 
bir işçiye ödenen çapa yevmiyesi 25 üra iken, 
bu sene 40 liraya çıkmıştır. Tarım ilâçlanniü 
fiyatlarında ise yüzde 100 e yakın artışlar ol
muştur. Bağcılıkta en çok ihtiyaç duyulan ve 
üzümün candamarı olan potasa 235 kuruştan 
515 kuruşa, Zirai Donatımın tekelinde olan göz
taşı 330 kuruştan 400 kuruşa yükselmiştir. Bü
tün bunların ötesinde, Tarım Bakanlığı ve Ti
caret Bakanlığı ilgili daireleri, devalüasyon
dan önce üzümün maliyetini 242 kuruş olarak 
tesbit etmişlerdir. Durum böylesine açık ve se
çiktir. Üzüm üreticilerini bu sene tatmin edici 
bir dâhili taban fiyat vermemek büyük hak
sızlık olur. Sayın Hükümetin taban fiyatları; 
ilân etmeden önce, yıllardır hakkını alamıyan, 
borçtan kurtulamıyan geniş üretici kütlelerinin 
durumunu bir kez daha gözden geçireceğini, on
lara yardım elini uzatacağını,, insan gibi yaşa
ma olanaklarına kavuşturacak bir fiyat vere
ceğini ümidediyorus. 

Yukardan beri arz ettiğim gerçeklerin göz 
önüne alınarak, bu sene doların üzüm ihraca
tında 14 veya 15 liradan muamele görmesini 
ve 9 numara üzümün 310 kuruştan aşağı ol
maması yolunda Hükümetin tedbir almasını 
istemek hakkımızdır. Sayın Erim Hükümetinden 
bunu ümitle bekliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

6. — Ordu Mületveküi Kemal Şenşoy'un, fın
dık barem fiyatının halen tesbit edilmemiş ol
masının sakıncaları ve fındık politikası konula
rında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Fındık politikası üzerinde gün
dem dışı Sayın Kemal Şensoy, buyurun. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bugün gündem dışı söz almamın sebebi, bu 
ay içinde katiyetle rekoltesi tesbit edilebile
cek hale gelen fındık barem fiyatının halen tes
bit edilmemiş oluşudur. 

Bilindiği gibi, fındık, dünya pazarlarında 
söz sahibi olup, politikasını hâkim olmamış 
gereken yegâne ihraç malımızdır. Seneye göre 
dünya piyasalarında muamele gören fındığın 
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yüzde 80, yüzde 90 ini memleketimiz menşeli 
fındıkların teşkil ettiği görülmüşür. Bu sebep
le Hükümetin fındıkta takibettiği politika 
memleketimizin döviz gelirinde etkili olduğu 
gibi, dolayısiyle iç ve dış piyasa fiyatları ve 
maişetini fındığa bağlamış 2,5 milyon insanın 
gelir kaynağı ile alâkalıdır. 

Devlet istatistiklerinden temin edilen bil
giye göre, 1966 yılında memleketimizin fındık
tan 55 milyon dolar olan geliri, muntazaman 
artara^, 1969 da 107 milyon dolara ulaşmış
tır. Daha birkaç sene önce kentali 100 dolârm 
altında satılan fındık, takibedilen müspet sa
tış politikası sebebiyle 1969 da 160 doları bul
muş ve bu olumlu fiyat gelişmesi ihracat mik
tarını 1966 senesinin 52 bin tonundan, 1969 da 
81 bin tona çıkarırken, memleketin döviz ge
liri de arz ettiğim gibi, mazide erişilmemiş bir 
seviyeye olan 107 milyon doları bulmuştur. 
Bu durum göstermektedir ki, fındık piyasa
ları, ciddî ve istikrarlı bir satış politikası ta-
Mbedildiği ahvalde, fiyatın yüksekliğine faz
la önem atfetmemektedirler. 1969 yılının bu 
müspet gelişmesine, 1970 te fındık piyasasın
daki inkişaf paralel bir durum göstermemiş, 
fiyatlar gerilemiş, 123 - 125 dolara kadar düş
tüğü görülmüştür. Dolayısiyle ihracat 63 bin 
tonda kalmış ve fındıktan döviz gelirimiz de 
87 milyonu bulabilmiştir. Halbuki 1970 yılın
daki fındık rekoltesi; kabuklu 260 bin ton gibi 
rekor bir seviyede idrak edilmiştir. Bu malın 
iç olarak 65 bin tonu bugüne kadar ihracolun-
muş ve ancak 58 milyon dolar temin edilebil
miştir. Sezon itibariyle elde edilebilen bu 58 
milyon dolar gelir göstermektedir ki, 1971 tah
min yılı içinde geçen sene için düşük addedilen 
miktara da ulaşılamıyacaktır. 

Buraya kadar fındık istihsali,, iç ve dış pi
yasa ile ihracatımız ve bundan memleketimizin 
elde ettiği döviz gelirine temas ettikten sonra,, 
1971 yılı için takibedilmesi gereken politika
nın ne olması lâzım geldiğine kısaca işaret et
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Pisko - Birlik depolarında 1970 mahsulün

den halen 120 bin ton kabuklu fındık bulun
maktadır. Sezon sonuna kadar 10 bin ton sa
tış daha sağlanabilirse, demek ki, yeni sezona 
110 bin tonluk kabuklu bir stokla girilecektir 

ki, 50 - 55 bin ton içe tekabül eder. Bu eski se
nelerin normal bir yıllık ihracat miktarıdır. 
Stok durumu göstermektedir M, fındık, Hükü
metin üzerinde hassasiyetle durması gereken 
bir maddedir. Ağustos ayında idrak edilebile
cek 150 bin ton civarındaki fındığı da göz önün
de tutup hesaplarımızı ona göre yapacak olur 
isek, dış piyasalara daha fazla fındık satabil
mek için Hükümetin şimdiden âzami gayret 
içerisine girmesi ve 1969 da temin edilen 80 bin 

- tonluk rekor ihraç miktarını aşma imkânlarını 
ihracatçıya vermesi gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, 1970 yılı fındık ürünü için 
Fisko - Birlikçe ortak üreticinin 1 kilo kaouk-
lu malına 750 kuruş, ortak olmıyanınkine 730 
kuruş verilmiştir'. 10 Ağustos 1970 tarihinde pa
ramızın dış değeri ayarlanmıştır. Bu sebeple 
müstahsilin elde ettiği ürüne de bu sene o nis-
bette yüksek fiyat verilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, gübre,, alât, edavat gibi şey
lerde de bir nisbet dahilindeki fiyat artışı göz 
önünde bulundurulduğu zaman, fındık müstah
silinin 1 kilogram fındığının maliyetinin 500 
kuruşun üstüne çıktığı açıkça anlaşılır. Esa
sen 10 Ağustos 1970 tarihinde paramızın dış 
değerinin ayarlanması münasebetiyle, 23 Ağus
tosta radyoda bir konuşma yapan devrin Baş
vekili Sayın Süleyman Demirel aynen şöyle söy
lüyordu: 

«Tütün, fındık, üzüm, pamuk, incir, zeytin
yağı fiyatlarının bu sene dolar başına 12 lira 
üzerinden muamele görmesi memleketimizde 
iç fiyat istikrarını muhafaza üzerindeki has
sasiyetten doğmaktadır. Bu sebeple en geç 
2 sene zarfında bu mahsullere tatbik edilen 
kur da 15 liraya çıkarılacak, çiftçinin ve köy
lünün eline gelecek sene bu senekinden daha 
fazla para geçecek, Bu sene esasen istihsal, pa
ra değerinin değişmesinden önceki fiyatlarla 
meydana getirilmiştir. Belirli tarım ürünleri 
için bu seneki tatbikatın bu şekilde yapılma
sının sebebi budur.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetlerde istikrar aramak en tabiî hak

kımızdır. Bundan 1 yıl evvel o devrin iktidarı
nın Sayın Başvekilinin söylemiş olduğu bu söz
leri 2,5 milyon vatandaş adına müjdeli söz ola
rak kabul etmiştik, bugünün Hükümetinden bu 

I istikrarlı fındık politikasını takibedeceğine dair 
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içimizdeki inançtan hiçbir şey kaybetmemiş bu- I 
Ilınmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Karadenizin arızalı arazisinde fındıktan baş

ka bir ziraat yapılanuyacağı,, hattâ bu ziraat-
ten vazgeçilmesi halinde erozyonlu toprakla* 
rın denize kaçacağı ve bir daha bu topraklarda 
fındık ziraati de yapılanuyacağı bilindiği cihetle, 
müstahsilin malına uygun fiyat verilerek ekim 
ve ziraatinin teşvik edilmesi şarttır, zaruridir. 

Belirtilen nazik durum, bu sene barem fi
yatlarının asgari 10 lira olarak tesbitini ica-
bettirmektedir. Bu neticeye vâsıl olabilmek 
için de, yukarda zikrettiğim mahsuller için bu 
sene dolar 15 lira esası üzerinden tatbikat ya
pılmalıdır. Bu imkân Hükümetin elinde mev
cuttur. Paritenin 12 yerine 15 lira olarak tat
biki ihracaatta büyük gelişme sağlıyacak, 
stokların eritilmesine, sene mahsulünün sene 
içinde ihracına imkân verecek, gelişen istih
sale sarf mahallî bulmakta etkili olacak, müs
tahsilin gelirinde, sosyal ve ekonomik durum
da büyük ferahlık yaratacaktır. Ayrıca müda
halenin bizzat fındığa yapılması şarttır. Bu 
sebeple piyasada zaman zaman baş gösteren is
tikrarsızlık da giderilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken, bir hususu yüksek huzurlarınızda şükran
la kaydetmek istiyorum. 

Bundan evvelki oturumlarımızda yine bu fın
dık ve mümasili maddeler üzerinde gündem dı
şı bir konuşma yapan Sayın Muammer Erten 
ve yine bugün yüksek huzurlarınızda aynı 
mevzuda bir konuşma yapan Sayın Mustafa Ke
mal Çilesiz'in fikirleri; iki büyük siyasi teşek
külün fikirleri aynı istikâmette toplanmış ve 
her hangi bir şekilde siyasi spekülâsyona mey
dan vermiyeoek istikâmette bir anlaşma, bir 
anlayış zemini içinde bulunulmuştur. Bu husu
su da şükranla kaydettikten sonra, sözlerime 
son veriyor, derin saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
CELÂL KARGILI (tçel) — Sayın Başkan, 

ben de gündem dışı söz istemiştim. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 
CELÂL KARGILI (içel) — Benden başka 

herkese verdiniz. 
BAŞKAN — Takdir Başkanındır. | 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/581) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Osman Olcay 'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin Başjbakanm 
teklifi üzerine, uygun görmüş olduğumu arz ede
rim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve iki 
arkadaşının, 2/535 esas sayılı kanun teklifleri
nin havale olunduğu komisyonlardan 2 şer üye 
alınarak kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (2/535, 4/181) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, Cevat Sa
yın, Turgut Artaç tarafından verilmiş bir müş
terek takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. 38 arkadaşımızla birlikte vermiş oldu

ğumuz «Tarım ve hayvan ürünlerinin taban fi
yatlarının saptanması ve ilânı» hakkındaki ka
nun teklifimiz 2/535 sayı ile Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarına gönderilmiştir. 

2. Kanun tekliflerimizin önemi ve müstace
liyeti göz önüne alınarak yukarda adı geçen ko
misyonlardan ikişer üye ayrılarak teşkil edile
cek Geçici Komisyonda görüşülmesi için Genel 
Kuruldan karar alınmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Edirne 
Mustafa Ok Cevat Sayın 

Kars 
Turgut Artaç 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu kanun 
teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi 

/ 
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hususu talebolunmaktadır. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9. — 10/5 esas sayılı Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev ve süresinin 
bitimi tarihinden itibaren üç ay daha uzatılma
sına dair tezkeresi (10/5, 3/586) 

BAŞKAN — 5 numaralı Araştırma Komis
yonu Başkanı Sayın Münir Daldal tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları

nın artış sebepleri ile önleme, çevrelerini tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince kurulan Araştırma Komisyonumuzun, il
gili bakanlık temsilcileri ile çalışmaları devam 
etmektedir. 

' Ancak, bu toplantılar ve yapılacak tetkikler 
bir müddet daha devam edeceğinden görev sü
resinin bitimi tarihinden başlamak üzere üç ay 
daha uzatılmasına karar verilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
İzmir Milletvekili 

Münir Daldal 

BAŞKAN — Trafik olaylarını araştırmakla 
vazifelendirilmiş bulunan Araştırma Komisyo
nunun süresi 15 Haziranda bitmiştir. 3 ay müd
detle ek çalışma süre talebi vardır. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Gruplar temsilcilerinin, kurulmuş bu
lunan Geçici komisyonların kuruluşlarının aynen 
muhafazasına ve Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle 
ilgili bulunan tasarı ve tekliflerinin kurulmuş 
bulunan 39 numaralı Gerici Komisyona havale
sine dair önergesi (4/182) 

BAŞKAN — Adalet Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Demokratik Parti ve Millî Güven 
Partisi grupları adına verilmiş müşterek bir 
takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Hükümeti kuruluğuna mütenazır olarak 

daimî komisyonlarda yapılan düzenlemenin bu 
toplantı yılı içinde kurulmuş bulunan Geçici 
komisyonlarda da uygulanması gerekmekte ise 
de toplantı yılının sona ermek üzere bulunması 

ve süre bakımından bu işlerin yerine getirilme
sinin imkânsızlığı karşısında, Geçici komisyon
ların kuruluşlarının aynen muhafazasına ve bu 
toplantı yılı içinde Başkanlığa gelmiş veya ge
lecek olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri kuruluş
larına ait kanun tasarıları ve tekliflerinin de 
evvelce teşkil edilmiş bulunan 39 sayılı Geçici 
Komisyona havalesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Ahmet Karaaslan Kemal Önder 
D. P. Grupu adına M. G. P. Grupu adına 

Vedat Önsal Vefa Tanır 
BAŞKAN — Takrirde Kamu İktisadi Te

şebbüsleri kuruluşlarına ait kanun tasarı ve tek
liflerinin kurulmuş bulunan 39 numaralı Geçici 
Komisyona havalesi hususu öngörülmektedir. 
Bu husustaki takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının; kür
tajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral etkilerini 
tesbit etmek ve serbestleştirilmesini sağlamak 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/76) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı tarafından verilmiş bir araştırma öner
gesi vardır, okutuyorum : 

28 . 6 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde bu güne kadar yapılan tatbikat
lar ve gelişmeler açıkça isbadetmiştir ki, her 
gebeliğin doğumla sonuçlanmasını önlemek 
amacı ile yasaklanan kürtaj, bu amacı hiç bir 
zaman gerçekleştiremediği gM., çocuk düşür
me olaylarının önlenmesini de sağlıyamamıştır. 
Kürtajın yasaklanması bunları sağlıyamadığı 
gibi, bu sorunun gizliliğine, cehalete ve tıbbi 
olmayan yollarla halledilmesi gibi tehlikeli yol
lara saptırılmasına sebebolmuştur. 

Bugün Türkiye'de yapılan anketlere göre, 
evli çiftlerin ortalama % 90 ı gereğinden çok 
çocuk yapmamak istemektedirler. Yine yapılan 
anketlere göre Türkiye'de her yıl bilerek bir, 
yada birkaç kere düşük yapan kadın sayısının 
350 bin civarında olup, bilerek çocuk düşürdü
ğünü açıklıyanlarla, düşük yaptığını türlü ne
denlerle açıklamıyarak yılda istiyerek veya is-
temiyerek düşük yapan kadın sayısı ise birbu-
çuk milyonu bulduğu görülmektedir. 
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Bu konuda yapılan başka bir ankette ise 
çocuk düşürme ve kürtaj olaylarının evlilik 
dışı problemlerden çok daha fazla evlilik içi 
problemlerden doğduğu, ve evli olanların çok 
daha fazla çocuk düşürme ve kürtaja başvur
duğunu göstermektedir. 

Bugün için kürtaj, ancak gebeliğin yada do
ğumun kadının hayatını tehlikeye soktuğunu 
tıbbi olarak tesbitine dayanan ve kadının ha
yatım korumak amacı ile sadece tıbbi neden
lerle yapılabilmekte, buna karşılık sosyal, eko
nomik ve moral nedenlerle yapılmak istiyen 
kürtajlar kesinlikle yasaklanmakta ve çok ağır 
cezai müeyyidelere bağlanmaktadır. 

Bugünkü durum karşısında, örneğin, zorla 
dağa kaçırılan ve zorla ırzına geçilerek çocuğa 
kalan bir suçsuz kadının kürtaj yaptırarak ço
cuğunu aldırması yasalara göre yasaktır ve çok 
ağır cezai müeyyideyi gerektirmektedir. Bu ör
neğe benzer milyonlarca sosyal, ekonomik ve 
moral nedenlerle kürtaj yaptırmak mecburiye
tinde kalan kişilerin bugünkü mevzuat karşı
sında karşılaştıkları güçlüklerin büyüklüğü bi
ze, çocuk düşürme ve kürtaj sorununun Tür
kiye çapında üzerinde ciddiyet ve öncelikle du
rulması lâzımgelen bir sorun olduğunu göster
meye yeterli bir sebebolsa gerekir. 

Kürtajın tıbbi nedenler haricinde ekono
mik, sosyal ve moral nedenlerle yapılmasının 
yasaklanması, bu konuda gizliliğe kaymaya se-
bebolmuş ve bu nedenle bir kısım doktorların 
bu işi gizli yaparak, günde üç, dört bin, yılda 
milyonlarca lira kazanmalarına vesile teşkil 
etmiştir. 

Gizli yapılan kürtaj fiyatlarının çok yüksek 
olması ise, ve bâzı ailelerin bu konuda maddi 
çöküntülerine sebebolmaMa, yada bu işin ca
nice yollardan halledilmesine neden teşkil et
mektedir. Bugün hemen hemen kürtajı yasak-
lıyan kanunun 1926 dan beri tatbik görmeme
si de, bu konunun yasaklanmasındaki anlam
sızlığı .ortaya koyan bir başka hususdur. 

Kürtajın yasaklanması, Türkiye'de (parası 
olana kürtaj serbest, parası olmayana kürtaj 
yasaktır) sloganının da yerleşmesine sebebol-
muştur. 

T.C.K. kürtajı yasaklıyan çok ağır cezai müey
yidelerin bulunmasına ve Türkiye'de yılda bir-
buçuk milyon kadının düşük yapmasına rağ-
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men, hemen hemen 1926 dan bugüne kadar 
kürtaj yapmaktan hapis yatan tek doktora da
hi raslanamaması da çok dikkat çekici bir baş
ka husustur. Oysa, herkes çok iyi bilmektedir 
ki, bugün Türkiye'nin her ili ve ilçesinde gizli 
olarak muayenehanelerinde kürtaj yapan ve bu 
sayede yılda milyonlar kazanan çok sayıda he
kimler mevcuttur. 

Kürtajın yasaklanması çocuk düşürmeye 
mecbur kadınlar da bu işin çok ilkel araç ve 
gereçlerle halledilmesi çarelerine başvurulması
na neden teşkil etmekte, bu çareler ise insan 
sağlığı yönünden tehlikeli ve vahşet verici ne
ticeler arz etmektedir. 

Hekimlerin bildirdiğine göre kendi kendine 
çocuk düşürmek için kadınların başvurduğu il
kel araç, gereç ve ilâçlar şunlardır : 

Kibrit çöpü, sabun fitili, tavuk tüyü, ayak
kabı çirişi, şiş, tığ, saç tokası, firkete derece, 
çeşitli ilâç karışımlarıdan yapılan fitiller, bitki 
kökleri, çivi, fındık, patates, sardunya çiçeği 
sapı, süpürge çöpü, çıra, çöven kökü, v.s. ile 
kinin, aspirin, haricinden yüksek dozajda zehir
li ilâçlar. Görülmektedir ki, bu işin halledilme
si için ortaya çıkan bu korkunç tablo insanlık 
için yüz kızartıcı olmaktan da ötede, ilgililerin 
böylesine bir soruna en kısa yoldan çözüm ara
mamaları yönünden daha da utandırıcı ve acı
dır. 

Bugün için sosyalist ülkelerin hemen tümün
de kürtaj serbest olup, kapitalist Amerika'nın 
da birçok eyaletlerinde kürtaj serbestleşmiş-
tir. Amerika'da kürtajın tamamen sersebtleş-
tirilmesi çin yapılan çalışmalar daha da yoğun
laşmıştır. İngiltere, sosyal ve diğer nedenlerle 
kürtajı serbestleştirmiş vaziyettedir. Dünyanın 
çok sayılı ülkesinde kürtajın serbestleşmesi 
için hızlı ve yoğun çalışmalar mevcuttur. Kür
tajın yasaklanmasından en fazla zarar gören ül
kelerden biri olmamıza rağmen, henüz Türki
ye'de böyle bir çalışmanın ve kampanyanın 
mevcut olmaması da garip karşılanacak bir du
rum arz etmektedir. Nüfus artışı bakımından 
% 5 olan İngiltere'de ve yine nüfus artışı ba
kımından % 12 civarında A.B.D. lerinde bu işin 
serbestleştirilmesine rağmen, nüfus artışı % 25 
olan ülkemizde kürtajın en katı cezai müeyyi
delerle yasaklanmış olması ve bu müeyyidele
rin de tatbik edilmemesine rağmen kürtajın 
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seıfosetleştirilmesd yoluna gidilmemesi çok an
lamsız ve garip bir davranıştır. 

Elbette ki bu konunun temel çözümü aslında 
gebeliğin önlenmesi içdn temel çarelerin bulun
masıdır. Eğer bizler bu yolda başarılı adımlar 
atamıyor ve istenmdyen gebelikler kürtajı ya
saklamak yolu ile önlemeye çalışıyor isek, o za
man de gebeliğin tıbbi olmayan yollardan kor
kunç, vahşet verici, canice ve insanlık için yüz 
kızartıcı şekillerde halledilmesine sebep teşkil 
etmiş bulunacak ayrıca da, kürtajı yasakla
makla bu işi gizli yapan hekimlerin yılda mil
yonlarca kazanmasına vesile olmuş olacağız, 
böyle bir davranışın ise, ne insanlığa hizmet ne
de sosyal adalet ve insanlık anlayışı ile ilgisi 
bulunamaz. 

Yukardaki nedenlerle kürtajın tıbbi, sosyal, 
ekonomik ve moral nedenlerle klinik ve hasta-

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 
arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 12 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) (S. Sa
yısı : 203 ve 203e 1 nci ek) 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sa
yın Bakan?.. Burada. Soru düşmüştür. 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/18) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Başbakan 
yok, soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi izinli, Sayın Millî 
Savunma Bakanı buradalar, soru bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

nelerde serbestçe yapılmasını sağlamak ama
cıyla gerekli hususları tesbit etmek için Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince «Kürtajın bu 
nedenlerle serbestleştirilmesi» konusunda bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
rim. 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Araştırma önergesi Genel Ku
rulun bilgilerine arz edilmiştir. Gündemdeki sı
rasını alacaktır. 

BURHANETTÎN ASTJTAY (tzmir) — Sayın 
Başkan, bunun için bir kanun teklifi yapar. Bu
nun nesini araştırcağız Allah aşkına? Meclis 
buna mı kaldı? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Celâl Kargılı'-
nın düşüklerle ilgili araştırma önergesini okut
tum. Usulümüzü tatbik ettim. 

BAŞKAN — Kanun teklifi açık oylarınıza 
arz edilecektir. Oy kupaları sıralar arasında 
dolaştırılarak, bilahara kürsü önüne bırakıla
caktır. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi izinli, Sayın Bayın
dırlık Bakanı burada, soru bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Süt Fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli, Tarım Baka
nı veya adına cevap verecek bakan yok, soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

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

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

V — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın soru sahibi izinli, Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı yok, soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliyeti 
kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Başbakan 
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Soru sahibi mezun, Ticaret Ba
kanı veya Başbakan adına cevap verecek bakan 
yok, soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Afyon Milletvekili Hamdid Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu?... Bura
dalar. Sayın Bakan yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Si-
nop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/46)) 

BAŞKAN —Sayın İşgüzar buradalar, Sayın 
Adalet Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

10. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Soru sahibi yok, Sayın 
Ticaret Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Palaoğlu yok, 
Sayın Bakan buradalar. Sözlü soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın soru sahibi yok, Saym 
Bakan yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/62) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada, Millî 
Eğitim Bakanı veya adına cevap verecek bakan 
yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İlgın 
ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka bir 
mmtakaya nakline dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Cevdet Aykan'ın sözlü cevabı (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır buradalar, 
Sayın Bakan buradalar. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman ve îmar ve İskân 

bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygıyla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

1. Ilgın ilçesi Diğrek köyü, orman sahası 
içinde bulunması itibariyle, bulunduğu mıntaka-
dan bir başka mahalle nakli 1956 yılında karar
laştırıldığı halde, bugüne kadar nakledileme-
mesinin sebebi nedir? 

Bütün Türkiye'de mevcut 13 279 orman içi 
köyün bulundukları orman mahallerinin dışına 
nakli hususunda tesbit edilmiş bir program var 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ıSayın Vefa Tanır'ın, Konya'nın Ilgın ilçe

sinin Diğrek köyünün nakline değin sözlü so
rusuna cevabımı arz edeceğim. 

Diğrek köyünün 6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (B) fıkrasına girdiği 1961 yılında 
tesbit edilmiştir. 

1963 yılında bu köyün nakli için rezerv Ha
zine arazisi araştırılmış ve Konya Yunak ilçe
sinde arazi kaynağı bulunamamıştır. 1964 yılın
da bu köyün nakli için Devlet Plânlama Teşki
lâtına sunulan proje kabul edilmemiştir. 

1306 sayılı Kanunun getirdiği yeni olanak
lar çerçevesdnde, bu köyün nakli için gerekli 
etütlere başlanmıştır. Bu etütler sonucu bu 
köyde kamulaştırma yapılıp, yapılamıyacağı 
saptanacaktır. Gerekli finansman sağlandığın
da bu köyün nakli gerçekleştirilebilecektir. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; konu
nun bir diğer yönü şudur, Sayın Vefa Tanır'ın 
önergesinde belirttiği üzere, takriben Türkiye'-
de 13 280 civarında orman içinde köy mevcut
tur ve bugüne kadar Köy İşleri Bakanlığın
dan başka yere naklini talebeden köy sayısı 200 
dür ve bu tarihe kadar bunlardan hiçbirisinin 
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nakli sağlanmamıştır. Sayın Vefa Tanır'ın söz
lü sorusunun ikinci bölümünde belirtilen orman 
içi köylerin, bulundukları orman mahallinin dı
şına nakli hususunda tesbit edilmiş bir prog
ram sorusuna cevabım, bu konuda bir progra
mın mevcudolmadığıdır. 

iSaygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Çok basit bir köyün nakli gibi görünen bu 

meseleyi huzurunuza şunun için getirdim. Kon
ya'nın, Ilgın ilçesinin Diğrek köyü, 1956 sene
sinde Ziraat Vekâleti tarafından, «ormanı 
tahribediyorsunuz» diye ellerindeki arazi alına
rak, köy, hemen evlerinin temadi ettiği bir nok
tada başlıyarak etrafındaki orman tel örgü içe
risine alınmıştır. Kendilerine tmar ve İskân 
Bakanlığı - O zaman Köy İşleri Bakanlığı ve 
Orman Bakanlığı yok idi - ile Ziraat Vekâleti 
arasında bu köyün nakli düşünülüyordu. Sene, 
1956.. 1958 yılında İmar ve iskân Vekâleti bu 
köyün nakline karar verdi. 

1960 ta ihtilâl oldu, 1961 de, Sayın Bakanın 
izah ettiği gibi, bu köye yer arandı. Hattâ, Dev
let Su işleri Konya'nın Yunak Kazasının bir 
bölgesinde, bu köyün yerleştirileceği tahmin 
edilen bir bölgede, tamamen susuz olan bu ara
zide sondajlar yaparak ileride yerleşecek köyün 
suyunu buldu. Bir ara köye verilen cevap, 
«Efendim, yerleşilecek mmtakada su bulunma
dığı için Devlet Su İşlerinin sondajlarının neti
cesine kadar yerleşme sağlanaımyacak» şeklin
de idi. 1956 da baslıyan bu mesele, 1963 sene
sine kadar sadece Devlet Su işlerinin tesbit 
edeceği sudan dolayı gecikmiş oldu, tam 7 sene. 

1964 te «Efendim, buna Plânlama karar ve
recek, ondan sonra yerleşilecek» dendi. Bir se
ne de böyle olmak üzere, 8 sene geçti. 1956 dan 
1971 yılına kadar bu köyün yerleştirilmesi dü
şünülen Yunak kazasında 380 bin dönüm Hazi
ne arazisinden 200 bin dönümü dağıtılmış oldu. 

Şimdi, bu köyü yerleştirmek için «buluna
madı» dediğimiz mmtakada halihazır dağıtımı 
yapılmamış Hazine arazisi 180 bin dönüm ka
dardır. Ben meseleyi, Diğrek meselesi olarak 
ele almak istemiyorum. Birinci plânlamada 
13 279 orman içi veya ormanla alâkalı köy ra
kam olarak yer alır ve burada 7 milyonun üze-
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rinde vatandaşımız her gün normal yaşantısını 
yapabilmek için orman bekçisinin uyuduğu ve
ya bir başka tarafa yöneldiği zaman hırsızlık 
yapma mecburiyeti ile karşıkarşıya gelir. 

Bu büyük rakamlar içerisinde plân yapma
nın hayal olduğuna bir misal olma kiçin Ilgın'
ın Diğrek köyünü getirdim. 1956 da başlamış 
bir mesele için 1971 yılında hâlâ hiçbir günahı 
olmıyan Sayın Köy işleri Bakanı, şu gün şu 
saatte «Arazi bulunamadığı için yerleştirileme-
miş ve henüz orman köyleri için de bir program 
yok» derse, her beş yılda bir «orman içi köy
lerinin dâvasını halledeceğiz» diye plân kitabı
nın içerisindeki satırların ve bu satırların içeri
sindeki memleket, millet dâvası diye sarf edilen 
büyük sözlerin kıymeti kalmaz. Bu sebeple, ko
nunun daha dikkatli ele alınması için Ilgın Diğ
rek köyü ile huzurunuzu beş, on dakika işgal 
etmiş oluyorum. 

13 279 köyün, eğer Ilgın'ın Diğrek köyünün 
başına geldiği gibi 1956 da başlayıp, 1971 de 
yerleşememe güçlüğü ile karşıkarşıya gelecek
se, orman dâvasının Türkiye'de halline imkân 
ve ihtimal yoktur, aziz arkadaşlarım. Böylece 
bu köylerin de maneviyatını kırmak istemiyo
rum. 

Sayın Bakandan daha fazla 'bir şey beklemi
yorum. Çünkü, henüz bakan olarak vazifeye 
başladığı şu günde, 1956 dan beri yerleşememiş 
Diğrek köyünün hesabını sormaya, her halde 
hiçbir şekilde insaf ölçüleri içinde, hakkım 
yoktur. Verdiği malûmata teşekkür ederim; 
ama Ilgın'ın Diğrek köyünü, 13 279 orman içi 
köyünün kara kaderi olarak, huzurunuza ge
tirdim. Buna bakarak tedbir alınması için ilgi
lilere bir misaldir. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurun. 
KÖY İŞLERİ BAKANI OEVDET AYKAN 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Konuya önem verdiğim için tekrar söz al

dım. Konuşmam içerisinde şunu belirtmiştim : 
Bugüne dek, Köy İşleri Bakanlığından başka 
yere naklini 200 köy istemiştir, bu 200 köy içe
risinden hiçbirisi bugüne kadar nakledilmemiş-
tir. Başka gerekçe ile, Van ve iSamsunfaa iki 
köy tesis edilmiştir. 

Sayın Vefa Tanır'ın sözlü sorusuna cevap 
olarak şunu da arz etmiştim : «Arazi bulunma-
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masından değil, araziden başka bir de finans
man bulunursa» demiştim. Mevcut bilgilerime 
göre, bu konuda hiçbir politikanın bulunmadı
ğını da ifade ©tmiştdım. Bu konuda köylerin 
nakline değin ve köy içi plânlamalarına değin, 
daha başka bir deyim ile kırsal bölgenin plan
lanmasına değin ve köy içi planlanmasına de
ğin, ban kanuni etkileri olmakla beraber, ihiçbir 
ciddî çalışma mevcut değildir. Bunu da bilgi 
olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha

zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

BAŞKAN — Soru sahibi.. Buradalar. Mali
ye Bakanı?. Yok. Soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi? Buradalar. Sayın 
Bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

17. — İçel Milletvekili Çetin Yümaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/66) 

-BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz?.. Yok. 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan?... 
Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır; 

18. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu?.. Yok. 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan?.. 
Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Cahit Karakaşhn sözlü cevabı (6/76) 

BAŞKAN -— Soru sahibi?.. Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı?.. Burada. (Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

6 . 12 . 1969 
Maraş Milletvekili 

İbrahim ödtürk 

1. Uzun yıllardan beri inşası bir türlü ta~ 
mamlanmıyan Maraş - Kayseri yolunun, 

2. Keza yıllardan beri ele âhnmıyan v© il -
ilçe irtibatını sağlıyacak olan Maraş - Andırın 
yolunun ne vakit inşa edilip bitirileceğinin, 

Açıklanmasını saygıyla rica ederim. 

İBAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Ka-
rakaş, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI OAHtT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, saym mil
letvekilleri; 

Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a . bağlıyacak 
olan yolun yapımına dair Maraş Milletvekili Sa
yın îbrahim öztürk tarafından verilmiş olan 
sözlü soru önergesine cevaplammı arz ediyo
rum. 

Maraş - Göksün - Pınarbaşı« Kayseri Devlet 
yolu, 26 kilometrelik Püren varyantı hariç, ev
velki yıllarda yapılarak trafiğe açılmıştır. 

26 kilometrelik 'Püren varyantı 12.5.1969 ta
rihinde 28 197 000 TL. bedel ile ihale edilmiş
tir. Bu kesim için 1970 programı ile 7 453 000 
TL. ayrılmış olup, halen 5 114 000 lira harcan
mış bulunmaktadır. 1971 yılında 10 milyon 
Türk lirası ödenek ayrılmıış bulunmaktadır, tş 
programına göre bu iş 1972 yılında tamamlan
mış olacaktır. 

Türen varyantının yapımı ile Maraş'm, 
Pınarbaşı - Kayseri üzerinden Ankara'ya bağ
lantısı da mükemmel surette temin edilmiş 
bulunacaktır. 

Maraş - Andırın yoluna gelince; Maraş - An
dırın yolunun yapımına 1964 yılında başlanmış, 
1968 yılı sonuna kadar 1 836 00 Tl. harcana
rak 0 ilâ 36 kilometre arasının; yani Ma
raş - Yenicekale arasının toprak tesviyesi ile 
sanat yapıları yapılmış ve stablizesi çekilmiş 
bulunmaktadır. 1989 yılında ayrılmış olan 
900 bin lira ile 35 ilâ 46 kilometreler arası
nın toprak tesviyesi, sanat yapıları ve staJblize 
malzemesi çekimi işleri yapılmıştır. 1970 yılın
da ayrılan 800 bin lira ile 46 ilâ 71 kilomet
reler arasının sanat yapıları ile 46 ilâ 58 ki
lometreler arasının toprak isleri ele alınacak 
ve yol, bu yıl sonunda ikmal edilmiş buluna
caktır. 

Bilgilerinize saygı ile ?xz ederim, 
BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. 

79 — 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Tevcih I 
etmiş bulunduğum soru önergesine vermiş 
oldukları cevaptan dolayı Sayın Bayındır
lık Bakanına çok teşekkür ederim. 

Ancak, burada şunu ifade etmek isterim : 
Maraş - Kayseri yolu Kuzey - Anadolu'yu Gü
ney - Anadolu'ya bağlıyan geçitlerden birisi
dir ve pek çok tarihî akımlar da buradan ce
reyan etmiştir. Ta., mazisi 1945 - 1950 lere da
yanan bu yol, bugüne kadar bir türlü ikmal 
edilememiştir, bir yılan hikâyesine dönmüş
tür. 

Hakikaten Sayın Bakanın ifade ettikleri 
gibi, bilhassa Saraycık Beli dediğimiz mev- I 
kiide tren geçidine büyük önem verilmekte
dir, birçok sınai tesisler yapılmıştır, fakat 
bilhassa yaz mevsiminde bu yol üzerinde 
cereyan eden trafik, yolun stabîiae olması yü
zünden büyük aksaklıklara mâruz kalmakta 
ve millî servete de büyük ölçüde menfi te
sirler icra etmektedir. I 

Nitekim, geçen sene bu yüzden bilhassa El- I 
bastan'm «Ekinözü» dediğimiz mevkide şöh- I 
reti hudutlarımız dışına taşan içmeceye ge
len yüzbinlerce insanın (hakikaten buraya yüz-
binin üstünde bir turist akını vardır) bu I 
yolun üzerinden geçişleri son derece güç ol- I 
duğu için, Elbistan'da, belki de bugüne I 
kadar Türkiye'de örneği görülmiyen bir trafik I 
mitingi yapılmış ve pek çok da nahoş hadi- I 
selere sebebiyet vermiştir. Bu balomdan haki
katen, ekonomik yönden çok büyük önemi 
olan ve 'Güney - Anadolu'yu Kuzey - Anado- I 
luYa bağlıyan bu yolun biran önce ikmal 
edilmesi, asfaltının yapılması büyük bir za- I 
ruret ifade etmektedir. I 

Sayın Bakan, 1972 de bunun yapılacağımı I 
söylüyorlar, buldan ötürü kendilerine çok I 
teşekkür ederim. 

Maraş - Andırın yolu ise, il çapında çok 
önem taşıyan yollardan birisidir. Andırın, 
ekonomik yönden tamamen Çukurova'ya bağ
lıdır. Çünkü, Maraş ile hiçbir yol irtibatı ol
madığı için, sadece idari münasebetlerle bağlı 
bulunmaktadır. Bu yol biran evvel ikmal edil
diği takdirde, hem idari hem de ekonomik mü
nasebet sağlanacak, böylece de bir il bütün- I 
lüğü temin edilmiş olacaktır. I 
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Vermiş oldukları izahattan ötürü Sayın Ba
kana teşekkür eder,, Meclisi' saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
20. — Maraş MileiveMli İbrahim öztürk'ün, 

Maraş'm, diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımımı, dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri bakanlarından sorusu 
ve Köy İşleri Bakam Cevdet Aykan'ın sözlü ce
vabı (6/77) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, saym »ba
kanlar burada. Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve 

Köy işleri bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygiyle ri
ca ederim. 

6 . 12 . 1969 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 

15 köyde yaşayan ve tahminen 15 000 nüfu
sun Bazardk, Maraş ve diğer bölgelerle bağ
lantısını sağhyacak olan ve bugüne kadar bir
çok müracaata rağmen yapılmryan Aksu çayı 
üzerindeki (Büyük Nacar) köprüsünün inşası 
büyük bir zaruret ve aoelelk arz etmejctedir. 

Adı geçen köprünün inşası ne vakit ele alı
nacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Ka-
rakaş, buyurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Efendim, Köy İşleri Ba
kanlığını ilgilendirdiği için, Sayın Köy İşleri 
Bakanı cevap verecekler. 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı Ay-
kan, buyurunuz efendim. 

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

Sözü edilen Büyük Nacar köprüsü 1966 yılı 
sonunda ihale edilmiş ve 1970 yüı içinde inşaa
tına başlanmıştır. Bu yıl inşası tamamlana
caktır. 

Bu vesile ile Türkiye'min genel köprü duru
munu birkaç cümle ile belirtmek isterim; Tür
kiye'de her yıl irili ufaklı S 000 civarında köp
rü yapılması talebedilmektedir. Köy İşleri Ba
kanlığı olarak bunun karşılanabilen miktarı 150 
dir. Saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk buyurunuz efen
dim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Mara§) — Lütfettik
leri izahattan ötürü Sayın Baksana teşekkürle
rimi arz ederim. 

Ancalç, Maraş ilinin köy yolları ve köprü
leri meselesi üzerinde Yüce Meclise kısaca bil
gi vermek isterim; Maraş iü 500 000 nüfuslu ve 
600 köyü olan büyük bir ilimizdir. Son nüfus 
sayımına göre de Türkiye'de şehirleşme akımla
rının en çok cereyan ettiği vilâyetlerimizden 
binişidir. 

Özellikle, bu ilimizin Kuzey bölgesi çak 
arızalıdır, köy yolları ve köprüleri çalışması 
da bu sebepten yetersiz kalmaktadır. Bilhassa 
Ceyhan nehri, Hurman suyu, Deliçay, Aksu 
gibi suların üzerinde köprülerin yapılmasına 
büyük bir zaruret vardır. Maalesef makina 
parfeı ve bunun yanibaşında bilhassa köy yol
ları ve köprüleri yapım programlarında politik 
tesirlerin, her yerde olduğu gibi, mevcudiyeti, 
bu meselede başarıyı biraz kısıtlamaktadır. 

Bilhassa halkın katkısı meselesi üzerinde 
burada durmak istiyorum. Halkın |katkısı ne 
şekilde olacaktır, ne miktarda olacaktır, prog
ramlar yapılırken halkın kaijkısı ne ölçüde dik
kate alınacaktır? Daha doğrusu, eski bir ida
reci olarak, bir noktayı burada ifade ediyo
rum; bu halkın îkatkısı, daha doğrusu köylünün 
katkısı meselesi artık Türkiye Cumhuriyetinde 
ortadan kaldırılmalıdır; çünkü, bir nevi an
garya mahiyeti taşımaktadır. 

Diğer taraftan, koordinasyon meselesine te
mas etmek istiyorum. Gerek köprüler bakımın
dan YSE, Orman, Karayolları gibi yol ve köp
rü yapımı ile müşterek olarak görevli olan teş
kilâtın kendi aralarında, iyi bir koordinasyon 
yapmalarına lüzum vardır. 

Büyük Nacar köprüsünün inşaatı Köy İşle
ri Bakanlığı tarafımdan ele alınmıştır, bunu 
biliyorum. Bu, büyük bir ihtiyaca cevap vere
cektir. Fakat, Maraş gibi çok önemli ve MM 
Mücadelede öncülük yapan kahraman bir ili
mizin, hakikaten Cumhuriyet tarihinde birçok 
hizmetlerden mahruim kaldığı da dikkate alın
mak suretiyle köy yollan ve köprüleri yönün
den ömemüıe ele alınmasını bilhassa istirham 
eder, Yüce Meclise saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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Bir husus hakkında karar istihsal etmek 
lüzumunu hissediyorum, 

Genel Kurulda bulunan sayın bakanlarla 
ilgili soruların öne alınması hususumu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenter... Kabul edilmiştir. 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi Iğgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair sorusu ve İmar ve tskân Bakanı 8e-
lâhattin Babüroğlu'nun sözlü cevabı (6/87) 

BAŞKAN — Sayın Soru sahibi burada, sa
yın Bakan burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar ve İskân Bakan

lığı tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılması
na tavassutlarını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
HHiiimii İşgüzar 

Sinop Milletvekili 

imar ve iskan Bakanlığı tarafından sosyal 
konut olarak Eskişehir jTinin Tepefbaşı mevki
inde yönetmeliğinle göre çok çocuklu, fakir ve 
evsiz kimselere verilmek üzere inşa ettirilen 
meskenlerin tevzünfde yönetmeliğin hiçe sayı
larak keyfî bir şekilde nüfuzlu parti ileri 
kademelerinde vazifeli ve zengin kimselere ve
rildiği iddiası Eskişehir'de münteşir mahallî 
gazetelerden bâzılarında yer almış bulunmak
tadır. Bu yönden! : 

1 — Tepeibaşı semtinde konut olarak yapı
lan meskenlerin sayısı nedir? 

2 — Bugüne kadar tevziatı yapılan mesken 
miktarı nedir? 

3 — Kimilere verilmiştir, verilen kimselerin 
sıfatlan, vazifeleri, varsa parti kademelerinde 
ve belediyelerdeki görevi inedir? 

4 — Zengin ve Adalet Partisine mensup be
lediye encümeni azalan, il daimî meclis azala
rına bu konutlardan tahsis yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakam 
Babüroğlu, buyurunuz. 

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

Sayın tşgüzar'ın aösriüü sorusuna a r a cevab-
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Eskişehir 2 nci gecekondu önleme bölgesin
de «TEY konutları» dediğimiz sosyal konut-
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lar dağıtımında şu usul yürütülüştür; 1 533 
vatandaş bu sosyal konutlardan alıma arzusun
da bulunmuşlar, bunlar için 140 konut yapıla-
(bilmiş, 140 konut için 9 puan alan vatandaş^ 
lardan müracaat edenlerden puan esasıma gö
re 129 una, yani yapılmış olan 140 konuttan 
129 una puan esasına uyularak dağıtım yapıl
mış, geriye kalan 11 ev ide toplu müracaata 
katılmış olan, puanı 9 dan dana az, 6 ile 7 
arasında olan kimselere ıdağıtılmışıtır. 

Toplu olarak müracaatların karşılanması 
775 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyabil
mektedir. Ancak, 140 mm kur'aya dâhil edil
mesi (belki daha doğru yol olur. 

Bu 140 vatandaşın ismini burada sayarak 
Yüce Meclisinizi işgal eltmefc istemem. Sade
ce, sözlü sorunun amacı olan ve toplu müraca
at ettirilen 9 vatandaş arasında dikkati çeken 
isimleri arz edeyim : 

Mustafa öztürk, ti Genel Meclisi Üyesi, 7 
puanlı. 

Fikret Temeltaş, A. P. İl Başkanlığında gö
revli, 7 puanlı. 

ismet Erdoğan, bir Senatör arkadaşımızın 
yanında müstahdem, 7 puan. 

Necati Kamıibi veya Kambi, A. P. İl Başka
nı ve il Genel Meclisi üyesi, 7 puan. 

Ali Osman Serte!, il Genel Meclisi Üyesi, 
6 puan. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, (buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
İmar ve İskân Bakanı Sayın Selâhattin Ba-

büroğlu, daha önce tevdi ettiğim sözlü soruma 
cevap verdiler, kendilerine teşekkür ederim. 

Hepinizin de malûmu olduğu üzere, imar ve 
îskân Bakanlığı tarafından, sosyal konut ola
rak Eskişehir'in Tepebaşı mevkiinde evler yap
tırılmıştır. Bu evlerin yaptırılmasının sebebi, 
daha ziyade çok çocuklu, evsiz ve fakir kimse
lerin mesken ihtiyaçlarının giderilmesi içindir. 
Bu inşaat yapıldıktan sonra tevziatı da, yine bu 
esaslar içinde kalmak kayıt ve şartiyle, yönet
melik ahkâmına göre yapılması gerekiyordu, 

Memleketimizde mesken ihtiyaçları, esasında 
karşılanmamış ve mesken buhranının her gün 
kendisini daha ziyade hissettirmiş durumda ol
duğu bir gerçektir. 
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Böylece, İmar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan ele alman, daha ziyade bir insanın oturabi
leceği evsaftaki konutların yapımı yanında, 
onun kadar da tevziatının önemi vardır. Eski
şehir'de münteşir »birkaç gazetede, bilhassa Te
pebaşı mevkiinde * inşa ettirilen konutların, bu
rada Sayın Bakanın da işaret buyurdukları veç
hile, tamamen Adalet Partisinin ileri gelen il 
başkanı, daimî üyeleri, encümen üyeleri ile mu
ayyen politikacıların yakınları olarak tanınan1 

kimselere, burada isimleri geçen şahısların hiç 
birinin eve ihtiyacı olmadığı ve meskenleri ol
duğu halde, yönetmeliğin dışına çıkılmak sure
tiyle ve bu şahısların durumları yönetmelikte 
gösterilen kıstasların hiçbirisine uymamasına 
rağmen kâfi olarak verilmiş olduğu bu şekilde 
teheyyün etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki, bu yönetmeliğin esası, evsiz olan
lara, fakir olanlara, çok çocuklu olanlara evle
rin verilmesini gerektiriyor. Bu bakımdan biz, 
yönetmeliğin ahkâmını yerine getirmiyen ve 
usulsüz iş yapan şahıslar kimler ise, bunlar hak
kında takibat yapılmasını ve tahkikat açılması
nı ayrıca istiyeceğiz. 

Kanun ve hukuk devletinin bulunduğa ül
kelerde fertlerin haklarının korunması, her 
şeyden evvel devletin başlıca görevidir. Bakan
lar, kendi bakanlıklarının salâhiyetleri, yetki
leri içine girenler üzerinde tasarruf edebilirler; 
ancak yetkileri dışına çıkamazlar. Zaten bizim 
memleketimizde husule gelen karışıklıkların ne
denlerinin başında, kanunlara, bilhassa Anaya
saya temel olan hukuk kurallarına aykırı hare
ket edilmesi gelir. Gerçekleri görmediğimiz için 
ve gerçekleri bildiğimiz halde, bile bile kanun
ları Ve kanunlara uygun olarak getirilen yönet
meliği çiğnemek suretiyle başkalarının hakları 
gasbedilmiş durumdadır. 

Bunun da bu şekilde tescili ile, Sayın Selâ
hattin Babüroğlu'nun vermiş olduğu cevaba 
tekrar teşekkür eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka

raca'nm, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatnadaşa 
İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine dair sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in sözlü 
cevabı (6/88) 

BAŞKAN — Soru sahibi hurada, Sayın Ba
kan burada. Soruyu okutuyorum. ; 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

10 . 12 . 1969 
Erzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 

Erzurum - îspir ilçesi Kırık (Güney) bucak 
merkezinden AJbdüiganioğlu 1313 doğumlu Meh
met Karagöz'ün îstiklâl Madalyası verilmesi 
ve aylık bağlanması için îspir Askerlik Şubesi 
Başkanlığına vâki müracaatı bu şubenin 7 Ocak 
1969 gün ve 1 Ks. - 4001 - 43 - 69 sayılı yazısiyle 
Erzurum Askerlik Daire Başkanlığına; 

Mezkûr Daire Başkanlığı da 10 Ocak 1969 
gün ve 1 Ks. 4061 - 8 - 69/7 sayılı yazı ile Millî 
Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutan
lığı Personel Dairesi Başkanlığına gönderildiği 
halde bugüne kadar müspet veya menfi her 
hangi bir bilgi alınamadığından; 

1. Müracaatçının malî durumu ve ilerlemiş 
yaşı ile içinde bulunduğu maddi ve mânevi sı
kıntılarını hayatının son yıllarında kısmen ol
sun gidermek için îstiklâl Madalyasının ne za
man verileceği ve halen müracaatının hangi saf
hada olduğu? 

2. Bu tür madalya isteklerinin daha seri ve 
zamanında tez elden verilmesi için Bakanlık 
olarak ne gibi tedbirler alınmıştır ve alınmak
tadır? 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakam Sayın 
Melen, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Erzurum Milletvekili iSayın Gıyasettin Ka
raca tarafından verilen sözlü soru önergesinde 
zikri geçen Abdülgani oğlu Mehmet Karagöz'e 
103395 numaralı madalyanın verilmesi işlemi 
sonuçlanmış ve gerekli vesika, Millî Savunma 
Bakanlığının 14 Nisan 1970 tarih ve (44061 -

71 - 70 Sosyal İşler) sayılı yazısiyle Erzurum As
kerlik Şubesi 'Başkanlığına gönderilmiştir. Ya
ni, bundan bir yıl evvel, hattâ 14 ay evvel mua
mele neticelenmiştir. ISoru önergesinin konuşul
ması ıgeç kaldığı için, ancak bugün cevaplandı-
raJbiliyoruz. 

Sorununa nci maddesine gelince: Evvelki 
hafta bir başka soru münasebetiyle arz etmiş

tim: Gerçekten, bidayette Ibu işin genişliğinin 
tahmin edilememesi sebebiyle biraz tıkanma ol
muştur Millî Savunma Bakanlığı gereken ted
birleri almış ve bu işle ilgili büroda mevcut üç 
kişiyi yirmidört kişiye çıkardığı halde, bu mu
amelelerin sonu maalesef alınamamıştır. Çün
kü, başlangıçta 60 - 70 bin tahmin edilen ma
dalya sahibinden başka, yani fiilen madalya al
mış olanlardan başka, 100 binin üstünde yeni 
müracaat olmuştur. 

Bu müracaatların bir kısmını tevsik etmek 
mümkün olmamıştır, Şubelerde kayıtları bulu
namamıştır. Çok eski zamana taallûk ettiği için, 
arşivlerde aranmış, bulunamamış; isim yanlış
lıkları olmuş; doğum tarihlerinin doğru ola
rak tesbiti mümkün olmamıştır. 

Sonra, kanunda bâzı şartlar mevcut; firar 
etmemesi lâzım, izin tecavüzünde bulunmamış 
olması lâzım v. s. Bu şartları haiz olup olma
dıkları noktasında, bâzı muameleler üzerinde te
reddütler hâsıl olmuş; bu yüzden bu muamele
ler maalesef gecikmiştir. 

Geçen 'gün de arz ettiğim gibi, bulgüne ka
dar 100 binin üstünde tahsis yapılmıştır. Halen 
10 - 12 bin dosya üzerinde çalışılmaktadır. Şu
nu da arz edeyim, her gün 40 - 00 müracaat vâ
ki olmaktadır. 

Geciken muameleler veyahut da her hangi 
bir sebeple bir yerde tıkanıp kalmış olan mua
meleler için de ayrı tertip aldık. Şubeler, birer 
birer müracaat sahiplerini (çağırıp dinliyecekler 
ve muamelesi neticelenmemiş olanlar varsa - ki 
maalesef evrakı kaybolmuş olanlar da var - bun
ları yenilemek suretiyle bu tahsisleri biran ev
vel, özellikle bu sene sonuna kadar tamamlama
ya çalışacağız. 

Heşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurun. 
GIYASETTİN «ARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Savun
ma Bakanına, soruma lütfettikleri cevaptan do
layı teşekkür ederim. 

Madalyanın 14 Nisan 1970 tarihinde veril
diğini emir buyurdular. Memnun olduk. Ben
deniz soru önergemi verdiğimden bir yıl sonra 
madalya verilmiş; 'soru önergemi verdiğimden 
bir yıl evvel veya ona yakın bir müddet evvel 
de adı geçen vatandaş Millî 'Savunma Bakanlığı
na müracaatta bulunmuştur. 
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Tabia/tiyle, Sayın Bakanımızın lütfettikleri 
gibi, istekler tahmin edildiğinden çok fazla çık
tı. (Kuyudat noksandır, arşivlerde bulunamıyor, 
muameledeki aksaklıklar sebebiyle 'gecikmeler 
oluyor. 

Bunları söylemekle Sayın Bakanımızın ve
ya Bakanlık teşkilâtının her naniği bir kusu
rundan veya terahisinden (bahsetmek istemiyo
rum. 

Ancak, bir mioktaya temas etmek isterim: Ev
velki sorular vesilesiyle lütfettikleri cevapları 
tekrarladılar, ıo hususlara da harfiyen ve "oldu
ğu gibi iştirak ediyorum. Yalnız, tabiatiyle 'so
rulmadığı için temas etmediler; diğer soru sahi
bi arkadaşlarımın temas etmediği bir noktayı 
dile getirmek için bu soru önergemi vermiştim 
ve bunun için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Yoksa madalya verildikten sonra buraya çık
maya lüzum yoktu. 

Arzım şu noktada temerküz etmektedir: Bi
lebildiğimiz kadar, Anayasamızın 62 nci mad
desi vatandaşın dilekçe hakkından bahsetmek
tedir. Yani bir vatandaş, mensubu bulunduğu 
devletin kamu müesseselerinden her hangi bi
risinden bir hak ve talepte bulunmak için di
lekçe verebilir. Bunu Anayasanın 62 nci mad
desi sarahatla tâyin ve tesbit etmiştir. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, madalyay
la ilgili konularda, dilekçenin verilmesinden 
tutunuz da sonunun alınmasına kadar dilekçe
nin takibedilmesi büyük bir mesele olmuştur ve 
olmaktadır. 

Şimdi, bir vatandaş, Anayasanın 62 nci mad
desine göre, Madalya Kanunundan istifade et
mek için ilgili daireye müracaat eder, madalya 
talebinde bulunur, vesikalarını bağlar. Aradan 
bir yıl geçer, birbuçuk yıl geçer, vatandaş, mü
racaatı hakkında müspet veya menfi hiçbir ce
vap alamaz. Haklıdır. Milletvekiline yazar, bir 
başka yakınına yazar veya kendisi gelir asker
lik şubesinden sorar. Numara, tarih? Yok. Araş
tırılması mümkün değil. Tarih ve numarasını 
sorar; askerlik dairesi başkanlığının verdiği 
cevap; «Millî Savunma Bakanının emriyle gel
miş yazı vardır, bu hususta hiçbir dilekçe sa
hibine, ne dilekçenin tarih numarası, ne de ev
raklarının askerlik şubesi başkanlığından, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderildiğine dair ta
rih ve numaranın verilmesinin katiyetle yasak» 
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olduğudur. Her defasında, kim gitmişse alma
sına, takibedilmesine hiç imkân yoktur. 

Bu söylediğim sözler, Sayın Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen zamanında yapılmış işler 
değildir. Konuşma ve tenkidlerimin hepsinde 
kendisi, kamilen bu konunun dışındadır. Hattâ 
çok merak ettiğim için bir yer askerlik dairesi 
başkanlığından, bu işte bulunan Millî Savunma 
Bakanının ismini dahi sordum; söylediler. 

Şimdi, Anayasanın 62 nci maddesi der ki; 
vermiş olduğu dilekçenin cevabı ve sonucu ken
disine bildirilir... Aradan iki yıl geçer, birbu
çuk yıl geçer, üç yıl geçer; dilekçeye müspet 
veya menfi hiçbir cevap alınamadığı gibi; va
tandaş, ispir'in bir köyünden askerlik şubesi
ne, askerlik şubesinden askerlik dairesi baş
kanlığına, askerlik dairesi başkanlığından Mil
lî Savunma Bakanlığına, Millî Savunma Bakan
lığından personel dairesi başkanlığına, perso
nel dairesi başkanlığından madalya şubesi baş
kanlığına gider, imkân yok. Hiç imkân yok, 
dilekçenin tarih ve numarasını veremezler. Ya
sak. Ama yasağın bir hududu olmalı. 

Bu bakımdan biz huzursuzuz. Biz milletve
killerine gelir, «Efendim, yasak». Madalya şu
besi komando tugayının içerisine taşınmıştır, 
katiyen kimse içeri giremez. E, vatandaş da gi
remez, milletvekili de giremez... Bunun sıkıntı
sı uzun sürüyor. 

Doğrusunu sorarsanız, bizi bunlar, yani par-
lömanterlerin büyük sayısını büyük mikyasta 
bu işler işgal ediyor... Gidip takibedemiyoruz; 
vatandaş da bize tarih ve numarasını veremi
yor. Bu bakımdan büyük bir tedirginlik yaratı
yor. 

Sayın Bakanımızdan istirhamımız; zamanı 
idarelerinde olmamıştır ve şimdi lütfettikleri 
malûmata göre, verilmiyenlerin yeniden veril
mesi ve evrakları noksan çıkan vatandaşların 
tesbit edilerek köylerinden ve kentlerinden il
gili askerlik şubesine davet edilmek suretiyle, 
kendisinin bu madalyaya müstahak olması için, 
bâzı sualler sorması, istişarelerde bulunması, 
beni son derece memnun etmiştir. Tahmin ede
rim M, bu memnuniyet benim kadar, beni din-
liyen Yüce Meclisin üyelerini de aynı derecede 
memnun etmiştir. 

Tahmin ediyorum ki, Sayın Bakanımızın 
lütfettiği bu malûmattan sonra bu aksaklık gi-
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derilecek, ne vatandaş, ne parlömanter bu hu
susları takibetmekte artık eskisi gibi ıstırap 
çekmiyecektir. 

Sayın Bakanıma tekrar, lütfettiği cevap ve 
emrettiği tekliflerden dolayı teşekkür eder; 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (0. S. Van üyesi) — (Sayın Karaca'ya te
şekkür ederim, bu konu hakkında mütemmim 
bilgi vermeme imkân verdiler. 

Hiç şüphesiz dilekçeye cevap vermek esas
tır. Vatandaş şikâyetini behemehal bildirmeli 
ve şikâyet dilekçesinin cevabım da behemehal 
almalıdır. Anayasamız da bunu emreder, de
mokratik bir idare tarzı da ancak böyle olur. 

Bu konuda bâzı tedbirler alınmıştır, haklı
dırlar; mahiyeti şudur: Maalesef bâzı mevzu
larda, bilhassa köylülere taallûk eden, resmî 
dairelerle münasebeti beceremiyen vatandaşlar 
muameleleri için birçok aracı kullanmakta, ara
cılar peyda olmaktadır ve bu aracıların bu ko
nuyu suiistimal ettikleri anlaşılmıştır. Bu suiis
timalleri önlemek, aracıları bertaraf etmek için 
Millî Savunma Bakanlığı, sayın arkadaşımın 
işaret buyurduğu tedbiri almıştır. Belki biraz 
sert bir tedbirdir ama, bu tedbiri almaya mec
bur olmuştur. Hâdiseyi açıkça arz etmede mah
zur yok; birkaç suiistimal olmuş ve hattâ bâzı 
tevkifler de olmuştur, tahkikatı halen cereyan 
etmektedir. Bu yüzdendir ki, bâzı tedbirler al
mak zarureti doğmuştur. 

Bu şikâyetleri ben de aldım. Biraz evvelki 
konuşmamda da arz ettim, ara yerde bâzı di
lekçelerin de kaybolduğunu, bilhassa 1968 de 
verilen bâzı dilekçelerin kaybolduğunu bildir
diler. Bunların içinden çıkmak mümkün olma
dı. Çünkü, muhtelif yerlere dilekçe vermiş va
tandaş; şubesine vermiş, buraya vermiş, gitmiş 
başka bir ilçeden vermiş. İsim benzerlikleri var, 
uyuşmazlıkları var, ayrı dosyalar açılmış, han
gisi intacedilmiş, hangisi edilmemiş, bu mevzu
larda (bâzı karışıklıklar olmuş. Bunu önlemek 
için şöyle bir tedbir aldık: Bütün şubelere emir 
verdik, muamelesi neticelenmemiş ne kadar di
lekçe sahibi varsa hepsini davet edecekler, tek
rar sebebini soracaklar, hakikaten kendilerine 
tahsis yapılmamışsa, ellerinden yeniden müra
caat dilekçesi alıp gönderecekler. 

I Bunun dışında, haftada iki gün, bizzat Per
sonel Dairesi Başkanı yarım gününü bu işe tah
sis etmektedir. Gelen istekleri, malûl gazileri 
bizzat dinlemekte ve muamelelerini intacetme-
ye çalışmaktadır. 

Arz ettiğim gibi, bu işin daha fazla sürün
cemede kalmaması ve sızlanmaları önlemek için 
gereken her tedbir alınmaktadır ve alınacak
tır, arkadaşımın müsterih olmasını rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN .— Soru cevaplandırılmıştır., 
VEFA TANIR (Konya) — Saat 17,00 oldu 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, sözlü soruların müd

deti gündem dışı konuşmalarla biraz bölündü... 
NEBİL OKTAY (Sürt) — Karar var Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, İM saat 

biri, iki saat biri. Daha iki saat sözlü soruları 
yapmadık. Zamanımızı yarıyarıya böleceğiz; 
tam 16.00 da haşladık. 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair Ma
liye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/92) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Sa
yın Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Köy İşleri 

Bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

1. — Ilgın Depolaması dolayısiyle kurutu
lan Haremi gölü arazisi ne miktardadır? İcara 

I verilmiş midir? 
2. — Bu arazinin yakın köylere tevzii düşü

nülmekte midir? 
BAŞKAN — Efendim, Maliye ve Köy İşleri 

Bakanlığından cevaplandırılması istenmekte-
I dir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Efendim, soru Bakanlığımızla ilgili değildir. 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanı, soru
nun Bakanlığı ile ilgili olmadığını ifade et
mektedirler. Maliye Bakanlığı ile alâkalı oldu
ğu anlaşılıyor. Soru sahibi burada, Sayın Bakan 
bulunmadığı için gelecek birleşime bırakümış-

I tır. 
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24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'tn, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara ugnyan 
köylere <ve yapılan yardımlara dair İmar ve İs
kân ve Köy İşleri bakanlarından sorusu ve İmar 
çe İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun sözlü 
cevabı (6/93) 

BAŞKAN — Soru sahibi (buradalar, Sayın 
imar ve iskân Bakanı »buradalar, soruyu okutu
yorum,. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar iskân ve Köy işle

ri bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

1. — Son yıllarda Akşehir gölünün genişle
mesinden kaç köy hasar görmüştür? 

2. — Tamamen su altında kalan köy var mı
dır? Varsa bunların bir başka yere nakli sağ
lanmış mıdır? 

3. — Su baskınından zarar görenlere ne gi
bi yardımda bulunulmuştur? 

4. — Bu yıl için ne tedbirler alınmıştır? 
BAŞKAN — Buyurun, İmar ve İskân Ba-

Kanı Sayın Babüroğlu. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHAT

TİN BABÜROĞLU — Sayın Bıaşkan, sayın 
milletvekilleri, Konya Milletvekili Sayın Vefa 
Tanır'a, dolayısiyle Yüce Meclisinize arzı ce
vapta bulunuyorum. 

Son yıllarda Akşehir gölünün genişlemesin
den kaç köy hasar görmüştür? 

Yağış periyodlarının 1968 - 1974 yıllan ara
sında devam edeceği ilgili örgütler tarafından 
öğrenilmiştir; tedbirler de bu açıdan alınıyor. 
Bu duruma göre, çeşitli yağışlar, Konya kapalı 
havzasında tesirini göstermekte ve Akşehir, 
Beyşehir, Suğla, Yeni Karakaya, Hotamış, Ak-
göl göllerinin seviyelerinde yükselmeler ol
maktadır ve bu, gelecek yıllarda da devam ede
bilir. 

Bu yükselmeler hakkında istatistik! bilgiler 
ve rakamlar var. Rakamlarla Yüce Meclisinizi 
meşgul etmek istemem. Akşehir gölü için Bey
şehir gölü için, Suğla gölü için 1968 -1969 yıl
larındaki ölçümler Bakanlığımızda mevcuttur. 
Yenikarakaya gölü için yine ölçüler mevcuttur. 
Hotamış gölü için, Akgöl için yine ölçüler mev
cuttum. 

I 1969 yılı Mart ayında fazla yağışlardan 
ötürü Akşehir gölü aynası genişlemiş oldu
ğundan, etrafında bulunan Konya iline tanıt Tipi 
ve Afyon Karahisar iline ait Taşköprü köyü 
kısmen su altında jkalmıştır. Bunlardan Tipi 
köyünde 65, Taşköprü köyünde 5 konut hasar 
görmüştür. 

İkinci sorularına geçiyorum: Tamamen su 
altında kalan köy var mıdır, varsa bunların bir 
başjka yere nakli sağlanmış mıdır? 

Kıismen su altında kalan Tipi köyünde 65 
hane, Akşehir ilçe merkezinde seçilen yeni yer
leşme yerine nakledilmetktedir. Taşköprü kö
yünde 5 (konut hasar görmüş olmasına rağmen 
köyün tamamı olan 82 hanenin başka yere 
nakli kararlaştırılmıştır. Afetzedeler, aynı ma
manda tarım arazM olarak Manisa'da bir çift
liğe yerleştirilmek istediklerinden, bu hususta 
çalışmalar da devam etmektedir. 

Üçüncü (sorularına geçiyorum: Su bas[kmın-
dan hasar görenlere ne gibi yardımda bulunul
muştur? 

I Su baskınından zarar gören afetzedeler için 
I Konya valiliğine 100 000 Tl. nakit, âcil yar

dım faslından ayrılmış, ayrıca 600 aded çadır 
gönderilmiştir. Afyon Karahisar Valiliğine yi
ne nakit olarak 75 000 Tl, âcil yardım faslından 
ve 850 aded çadır, ayrıca konut yerine kulla
nılmak üzere gönderilmiştir. 

Dünya gıda programından yapılan yardım
lar da şöyledir: 

10 . 12 . 1969 tarihine kadar Konya iline 
1 450 ton buğday, 450 ton hayvan yemi, 30 ton 
peynir, 10 ton süt tozu, 12 ton yağ, 11,6 ton be
zelye, 20 ton et gönderilmiştir. 

Afyon Karahisar iline gönderilenlerin yar
dım rajkamlarını okuyorum: 580 ton buğday, 
210 ton hayvan yemi, 20 ton peynir, 8 ton süt 
tozu, 9,9 ton yağ, 15,5 ton bezelye, 6,6 ton 
konserve. 

Bölgede ekonomik gücünü kaybeden afetze
delerin banka borçları ertelenmiş faizleri don
durulmuş ve yeni krediler temini cihetline gi
dilmiştir. 

Ayrıca, âfete ugnyan ailelerden Konya ilin
den 1 867 kişi, Afyon Karahisar ilinden 900 ki
şinin yurt dışına işçi olarak şevki sağlanmıştır. 
Yıl sonuna kadar Konya ilinden 769, Afyon Ka-

1 rahisar ilinden 341 kişinin daha yurt dışına 
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gönderilmedi plânlanmış ve gönderilmişler
dir. 

Dördüncü suallerine geçiyorum: Bu yıl için 
ne gıibi tedbirler alınmıştır? 

Bu yıl, göller havzasındaki bütün göllerin 
muhtemel en yüksak seviyesi Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce tahmin edilmiş ve hangi 
köylerin (su altında kalacağı tesbit edilmiş
tir. Bu köylerin geçici iskânı için gerekli ça
lışmalara geçilmiştir. Boşaltılması icabedecek 
köyler için gerekli boşaltma plânları valilik
lerce hazırlanmıştır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri, Sayın İmar ve İskân 
Bakanının lûtf«ttd|kleri cevaba teşekkür ederim. 
Aslında, sorum üki yıl evvel sorulmuştu, bugün 
sına geldi. Onun için verdikleri cevabın fazla
lık ve eksikliğinin münakaşasının yapılacağı 
zeminden çok uzaktayız. 

Sayın İmar ve iskân Bakanı, âfetler bölge
sinde, bilhassa zelzele gibi âfetlerde, köylünün 
imdadına, kendilerinden evvelki Bakanlar gibi, 
hızla yetişmişlerdir. Yetişilımediği zaman da 
İmar ve İskân Bakanlarına büyük kabahat bu
lamayız, çünkü, bu tabiî âfet birdenbire, yıldı
rım hızıyla inen bir âfettir. 

Benim, huzurunuza getirdiğim sözlü sorum, 
bu tip âfetlerden değildir; adım adım gelmiş
tir, yürüyerek gelmiştir. Sayın Bakanın da de
dikleri gibi, bugün Alkşehir'in Tipi köyü orta
da yoktur, gölün içerisinde kalmıştır. Bu âfe-
tin tahmin edilmediği devirleri çoktan geçmişiz. 
Adı «Ahmet, Mehmet» olan binlerce müte
hassıslarımız ve mühendislerimiz var. Köylü 
bilmiştir, adım adım âfetin yaklaştığını. Bi
razcık imkâna sahibolan köylüler, toprak ev
lerin suyun içinde eriyip gideceğini bildikle
rinden, kapı ve pencereyi kurtarma çabasına 
girmişler, nakletme imkânına sahip köylü va
tandaşlarımız bu tahta parçalarını bir başka 
yere götürerejk ev kurmuşlardır. 

Bu zaman içerisinde Devlet, bunlara el 
uzatmadığı için bugün köy, gölün ortasındadır. 
Gölün içinde kalmış olan Tipi köyü ortadan 
kalkmıştır. Bu adım adım gelen âfet, 1968 de 
başlamıştır. Sene 1971, yetkili Bakan ağzın
dan, «Akşehir'de bir yere yerleştirilmesi düşü-
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nülüyor, arazi istemiş olan köylüye Manisa'
dan verilecek» cevabıyia karşı karşıya gelini
yor. Bu ne biçim tabu âfetlere karşı alınmış 
bir tedbirdir? Bundan sonra böyle adım adım 
gelen âfetlerde köylerin ortadan kalkmaması 
için veya vatandaşların üç sene çadır içinde ya
şamaması için, bir misal olarak Tipi köyünü 
seçtim. 

Sayın Bakanın da dedikleri gibi, pekâlâ Ak
şehir gölü etrafında hasara uğrayan köylerden 
arazisi su altında kalan vatandaşlarımızın bâr 
kısmı, bugün yurt dışina gitmişlerdir, kendile
rine öncelik (tanınarak. Bir kısmına ise, bahse
dildiği gibi, süt tozuna kadar yollanarak imda
dına yetişilmiştir ama, ev kurtarma imkanla
rı varken, Hükümet el uzatmamıştır. Âfet ya
vaş yavaş gelmiştir, «bir senede gelmiştir ve 
bugün hâlâ, Sayın Bakanın da beyanlarından 
anlaşıldığı üzere, önümüzdeki yıllarda da bu 
göller kabarmaya devam edecektir. Şu ana 
kadar hiçbir tedbir alınmamıştır. Tipi köy ile 
burun buruna olan Orta köy, aynı akıbete mâ
ruz kalacaktır, yıllar sonra bir soru (sahibi bu
radan yine, «efendim, Ortaköy üç sene evvel su 
altında kalmıştı. Akşehir'in bir kısmına yer
leştireceğiz. Onun çabası içindeyiz» diye bir 
cevapla karşı karşıya gelecektir. Bu cevap
larla karşılaşmamak için, misal olsun, yeni Hü
kümetimize bu misalleri gerçekleştirme İnşallah 
nasibolur. Bu balamdan huzurunuza gelmiş
tim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırümıştır. 

25. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair'Başbakandan sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun sözlü cevabı 
(9/97) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
EABÜROĞLU — Sayın Başkan, 36 ncı sırada 
bulunan, Zonguldak Milletvekili Sayın Ah
met Günerlin sözlü sorusuna, müsaade ederse
niz Başbakan adına cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — 36 ncı sırada kayıtlı Zongul
dak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in sözlü so
rusuna, Başbakan adına Sayın İmar ve Isjkân 
Bakanı cevap vereceğini ifade ediyorlar. 

Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı önergemin Sayın Başbakan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile dilerim. 

5 Ocak 1070 
Zonguldak Milletvekili 

Ahmet ıGt-ünerL 

1. (Belediyelerimizin kendi hudutları dâhi
linde imar faaliyeti yapmaları hükümetin yar
dım ve alâkasına bağlı mıdır? 

2. özel idarelerimizin bütçesinden son beş 
yıldır belediyelere yekun olarak kaç milyon li
ralık yardım yapılmıştır? 

3. İller Bankasından borç olarak, hangi be
lediyelere ne kadar borç verilmiştir? Yekûn ola
rak nedir? 

4. IBelediye Gelirleri Kanunu, bugünkü ih
tiyaçları karşılıyacak nitelikte midir? 

15. Hükümetin 1966 yılında hazırladığı ve 
bilâhara çıkarılmasını tehir ettiği belediye ge
lirleri kanunu çıkarılacak ımı? 

BAŞKAN — imar ve iskan Bakanı 'Sayın 
iSelâhattin Babüroğlu buyurun. 

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

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'e 
ve dolayısiyle Yüce Meclisinize arzı cevabedi-
yorum. 

Sayın Güner, «Belediyelerimizin kendi sınır
lan dâhilinde imar faaliyetleri yapmaları, Hü
kümetin yardım ve ilgisine bağlı mıdır?» tarzın
da soru tevcih etmiştir. Belediyelere türlü yar
dım yapmak Hükümetin iligisine ve desteğine 
elbette bağlıdır, iller Bankası, çeşitli kanallar
dan, yani bütçeden, ikrazdan, fonlardan ve di
ğer kanallardan sağladığı gelirlerle belirli bir 
statü ve usul içerisinde belediyelere yardım 
yapmaktadır. Bu yardımların en karekteristik 
durumu, bir belediyenin 20 yıl sonra, 10 yıl 
sonra, 5 yıl sonra yapma gücünde olan tesisi, 
İ5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıâ önce yapılma ola
nağını türü kendine özgü ve başka kuruluşlarda 
benzeri olmıyan İller Bankası örgütü ile Bağlı
yabilmektedir. Bu yardımlar, iller Bankasının 
kendi kaynakları üe sinirli1 olduğumdan bütün 
belediyeleri arzu edilen biçimde tatmin etmiye-
bilir, ama iller Bankası kurulduğu günden iti
baren bu tür çalışmaları ile bir yandan kredi 

vermek, bir yandan da mühendislik yapılarını, 
altyapı tesislerini ve imar plânlarında yer almış 
olan kamu tesislerinin proje, tesis, ihale, dene
tim ve finansmanını sağlamak gibi önemli rolü 
vardır, bu rol, sürdürülmektedir. 

(özel idarelerimizin bütçesinden son 5 yılda 
(1964 - 1969) toplam olarak ne kadar yardım 
yapıldığı sorulmaktadır. 32 087 113 Türk Lirası 
yardım yapılmıştır. 

Yine sayın soru sahibi, İller Bankasından 
hangi belediyelere ne miktar borç verildiğini» 
sormaktadır. Sayın soru sahibi tarih belirtmedi
ği için bu belediyelere, arzuladıkları şekilde bir 
analiz yaparak yapılan yardımların miktarını 
vermek mümkün olmamıştır. Fakat kendilerini 
tatmin edeceğini zannettiğim bir sonucu arz 
edebilirim. 1969 yılı sonu itibariyle 1833129 809 
Türk liralık bir borç sağlanmıştır, az evvel arz 
ettiğim hizmetlerin yürütülmesi için. 

«Belediye Gelirleri Kanunu bugünkü ihtiyaç
ları karşılıyacak nitelikte midir?» şeklindeki 
sorusu; Belediye Gelirleri Kanunu, bugünkü ni
telikleri karşılıyacak durumda değildir. 1948 
yılında çıkarılmış olan 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanunu 1948 in koşullarına göre çıkarıl
mıştır. Bugün bu kanunun belediyelere daha iyi 
imkânlar sağlıyacak şekilde düzenlenmesi, aşa
ğı - yukarı bitmiştir, Bakanlar Kuruluna sevk 
edilmek üzeredir. 

Şu arada bir hususu arz etmek ihtiyacını du
yuyorum. Türkiye'de belediye sınırları içerisin
de nüfusun yüzde 40 ı yaşamaktadır. Başka ül
kelerde belediye gelirleri Devlet gelirlerinin 
yüzde 40 nı tuttuğu halde bizde bu rakam çok 
aşağıdadır. Belediye Gelirleri Kanunu bu espri 
içerisinde hazırlanmıştır. Son zamanda 20 gün 
gecikmesinin sebebi de, küçük belediyelerle bü
yük belediyeler arasında gelir kaynaklan yö
nünden denge sağlıyabilmek ve Devletin diğer 
yardımlarını da bu espri içerisinde götürmek ve 
bir de belediyelere sağlanan gelir kaynaklarının 
genel bütçenin bir yanından alman imkânlar ol
duğundan, plâna müessir olacak, makro plâna 
müessir olacak bu iki görüşü tevhit edici, bir
leştirici yönde çalışmalar yapılmıştır. Bizim gö
rüşümüze göre, belediyeleri ve Yüce Meclisi tat
min edecek ölçüde bir tasan sevk edilecektir. 

Bu arada 5 nci suale de arzı cevabetmiş bu
lunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Güner, bu
yurun. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Benden evvel de konuşan ve soruların cevap
lanması münasebetiyle söylendiği gibi, sorunun 
sorulusu üe cevaplanması arasındaki zaman, bu
gün konuşmaların pek çok kısmını kısıtlamak
tadır, bu bir hakikattir. Çünkü sorunun sorul
duğu zamanda iktidarda bulunan Hükümetin el
bette açıklama yapması lâzımdı. Ama bu mü
essese çok zor işliyor. 

İmar faaliyetlerinde Sayın Bakanla müştere
kiz. Elbetteki Hükümet belediyelere yardım ya
pacak. Ama belediyelere fırsat eşitliği veril
mezse ve belediye başkanlarının veya belediye 
meclislerinin siyasi etiketine göre yardım yapı
lırsa, bunda Hükümetin tarafsızlığı, bunda ida
reye güvenin yıkıma başladığını gördüğümüz 
için biz bu soruyu sormuştuk. Onun için elimiz
deki vesikaları açıklıyarak Sayın Bakanı da 
meşgul etmek istemiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, özel idarelerin bütçelerin
den elbetteki köylere yardım yapılacak. O ilin 
dertleri görülecek, ama görüyoruz ki, seçim 
seneleri yaklaştığı zaman ve bilhassa seçim dev
relerinde özel idarelerin bütçesinden belediye
lere ve yine siyasi düşüncelere itibar edilerek 
yardım yapılmaktadır. Hakiki mahrumiyet böl
gesinde bulunan belediyelere yardım yapılma
maktadır. 

Ben, bugünkü Sayın Bakandan ve Hükümet
ten rica ediyorum; bilhassa yeni gelecek yeni 
Belediye Gelirleri Kanununda bu partizanlığa 

12. — Sürt Milletvekili Mehmet Nebü Oktay'
ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kalkın
dırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek maksa-
diyle bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergesi (10/19) 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Yurdumuzun ayrılmaz parçaları olan Do

ğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgemizin ha
len içinde bulunduğu çok müşkül şartlar; Hü-

«paydos» diyecek bir maddeyi getirsinler. Mah
rumiyet beldesindeki bir belediye yardım almı-
yacak, bilhassa siyasi etiketi olmuş, kalkınma
sını iyi ve kötü becermiş belediyelere siyasi yön
den yardım yapılmasının karşısında olduğum 
için bu soruyu sormuştum. Eğer arzu ederlerse 
vesikalarını da açıklar ve misaller verebilirim. 

Aziz arkadaşlarım; Belediye Gelirleri Kanu-
alıyoruz; «Meclise gelecektir.» Görülüyor ki 
nu çok gecikmiştir. Yeni Hükümetten müjde 
Meclis, Anayasa değişikliği teklifini görüşmeye 
başlıyacaktır, mesaisi sıkışıktır, önümüzdeki 
devreye bile faydası olmıyacaktır. Halbuki bu
gün öyle bucaklarımız vardır M, öyle belediye
ler kurulması için karar alınmıştır M, hâlâ Köy 
Kanunu ile idare edilmektedir. Üstelik Köy 
Kanunu da bugünkü toplum yaşantımıza cevap 
vermekten çok uzak bir Kanundur. 

Sayın Bakanın verdiği cevaplardan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. Ama bundan son
raki hareketlerimizi ve bundan sonraki Meclise 
gelecek kanunlarda bilhassa siyasi etiket hava
sının kaldırılmasını temenni ederek hepinize 
saygılar sunar ve Hükümet üyelerine de teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 
Gündem dışı görüşmeler uzun olmaktadır. 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar gere-" 
ğince, 2 saat sorular, 2 saat araştırmalar olmak 
üzere bir denge kurmuş bulunuyoruz. Gündem 
dışında geçen bir saatlik süreyi her iki müddet
ten almak suretiyle şimdi araştırma önergeleri
nin görüşülmesine geçiyoruz. 

kümetin her türlü oy endişesinden uzak, çok 
âcil tedbirler almasını gerektirmektedir. 

2. Bu bölgelerimiz; hangi yönden bakılır
sa bakılsın, diğer bölgelerimizle kıyaslanmıya-
cak bir eşitsizliğin, bir adaletsizliğin ve kader
leriyle başbaşa bırakılmışlığın içerisinde bulun
maktadırlar : 

a) Bu bölgelerimizde mağara devri yaşıyan 
insanlar küçümsenmiyecek miktardadır. 

b) Bu bölgelerimizin köylerinde yaşıyan, 
Atatürk'ün; «Köylü efendimizdir» dediği insan
larının büyük çoğunluğu hayvanlariyle birlikte 
tek odanın içinde barınmaktadırlar. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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c) Bu bölgelerimizde can ve mal emniyeti 
yoktur. Bu bölgenin vatandaşı Devlete vergi, 
eşkiyaya da haraç ödemektedir. Devlete mükel
lef olduğu vergiyi ödememenin müeyyidesi hap-
sen tazyik; eşkiyaya istenilen haracı ödememe
nin cezası ise dağa kaldırılma ve ölümdür. 

d) Bu bölgeye kâr endişesi sebebiyle özel 
teşebbüs yatırım yapmaz. Devlet eliyle yapılan 
yatırımlar ise, devede kulak kabilindendir, Eu 
zihniyetin neticesidir ki, bölgeler arasmda Tür
kiye'de mevcut eşitsizlik ve çeşitli mahzurları 
tevlidetmekte olan sosyal adaletsizlik giderile-
memekte, her geçen yıl daha da artmaktadır. 

e) Vilâyet merkezlerinin ve ilçelerin köy
lerle olan irtibatları bir yana; illerin ilçeleriyle 
olan irtibattan dahi tam olarak sağlanamamış
tır. Yılın altı ayında illeriyle irtibatları kesilen 
ilçelerimizin sayısı küçümsenmiyecek miktarda
dır. 

3. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun ve 
halkının mâruz bulunduğu, günün şartlariyle 
asla bağdaşmıyan bu mahrumiyetlerde, gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin büyük kusurları ve 
günahları vardır. 

Yüce Meclisin bu kanayan yaraya el uzat
ması, memleketin birlik ve beraberliğini, millî 
bütünlüğünü ilgilendiren bu büyük dâvayı hal
letmesi lâzımdır. 

Uzaktan uzağa müşahedelerle, kâğıt üzerin
de kalmaya mahkûm meselenin esasına nüfuz 
etmekten uzak tedbirlerle bu büyük mesele hal
ledilemez. Cidden içler acısı olan durumu, Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun tesbit edilecek 
bâzı köylerini gezip, halkını dinleyip meselele
rini yakından görüp tesbit etmek suretiyle an
lamak mümkündür. 

Yukarda arz ettiğim ve önergemi izah sıra
sında etraflıca anlatacağım sebeplere binaen, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerimizin 
acilen tedbir alınmasını gerektiren meselelerini 
mahallinde tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesine göre Meclis araştırması yapılmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

G. P. Sürt Milletvekili 
Mehmet Nebiî Oktay 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerinde 
söz almış olan sayın milletvekillerinin isimlerini 
arz ediyorum : 

Sayın Tanır, M. G. P. Grupu adına. 
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Şahısları adına; Sayın ibrahim öztürk, Sa
yın Ekrem Kangal, Sayın Mümtaz Akışık ve bir 
de önerge sahibi bulunmaktadır. 

Çay Kanunu teklifi üzerinde açık oyunu kul-
lanmıyan sayın milletvekili?.. Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

Sayın Mehmet Nebil Oktay, önerge sahibi 
olarak, buyurun. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun hâlen 
içinde bulunduğu durumu tetkik etmek ve gere
ken âcil tedbirleri almak maksadiyle, Yüce Mec
lise takdim etmiş bulunduğum Meclis Araştır
ması talebimin sebeplerini arz etmeden evvel, 
bir hususun açıklığa kavuşturulmasında zaruret 
hissetmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; bu vatan köşesinde 
yaşıyan ve bu memleketin ve milletin birlik ve 
bütünlüğünden başka hiçbir düşüncesi olmıyan 
insanların zaman zaman vatandaşlık hakları içe
risinde vâki. olan taleplerinin ardında art düşün
celer aranmıştır. 

Doğu - Anadolu halkının tamamen vatandaş
lık hak ve taleplerine inhisar eden bu düşüncele
rinin ardında böyle bir sakim zihniyet aramak, 
meseleye tamamen yanlış bir teşhis koymak 
olur. 

Değerli arkadaşlarım; gelmiş geçmiş bütün 
hükümetlerin tereddütsüz ihmaline uğramış bu
lunan bu bölgemiz halkının çok haklı talepleri, 
Çok haklı istekleri, bu bölgeler içerisinde yaşıyan 
insanların yaşayışları^ birtakım art ideoloji taşı
yan kişiler ve teşekküller tarafından istismar 
edilmiş, basamak yapılmıştır. 

Ancak, hemen şunu belirteyim ki; bu istis
marcılar, bu ard düşünceli insanlar karşılarında 
(her zaman vatansever ve milliyetperver Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolunun halkını bulmuş
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolunun ve orada yaşıyan insanların is-
'tediklerli ayrılık değil, birliktür, beraberliktir. 
Doğu ve Güney - Doğu Anadoluda yaşıyan in
sanların arzu ettikleri, kendi öz vatanları içe
risinde bu memleketin Doğulunda yaşıyan, Ba
tıcında yaşıyan, Güney'inde ve Kuzeyinde ya
şıyan kardeşleriyle, omuz omuza, gönül bera
berliği içerliısmde, ülkü beraberliği içerisinde ve 
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Ay - Yıldızlı Bayrağın altında yaşamak, ama 
Susanca yaşamaktır. 

Değerli arkadaşlarım, her türlü ard düşün
celeri peşinen önlemek içlin tarafımdan veril
miş bu önergeye hâkim olan fikri bu şekilde 
özetledikten sonra, önergemin sebeplerini, te
ferruata kaçmadan ve Yüksek Heyetinizin sa
bırlarını suiistimal etmeden izah etmiye çalışa
cağım. 

I>eğerli arkadaşlarım; bir vatan köşesi olan 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolumuzun, gelmiş 
ıgıeçmiş bütün hükümetlerin ihmaline uğradığı 
bir gerçektir. Bunun aksini savunmaya hiçbir 
suretle imkân verilemez, ihtimal verilemez. 

Bu gerçeği Devlet yatırımlarında, özel te
şebbüs yatırımlarında, eğitim hizmetlerinde, 
sağlık hizmetlerinde, yol, su, elektrik hizmet
lerinde açıkça görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu bölgedeki 
köylerin % 50 sinlin altındaki köyler, okulsuz
dur. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ön
gördüğü hedeflere göre, 1972 yılı sonunda Tür
kiye'nin hiçbir köyünde okulsuz köy kalmaması 
gerekmektedir. İkinci Beş Yıllık Plânın sonuç
lanmasına şurada bir yıl kalmıştır ve dikkati
nizi çekerim, halen Doğu ve Güney - Doğu Ana-
doludaki köylerin yarısından çoğu okuldan 
mahrumdur. 

Bu durum karşısında, yetkili ağızlardan sık 
sık duyduğumuz ve 1972 yılı sonunda Türkiye'
de okulsuz köy kalmıyacak şeklindeki beyan
ların, hakikatlerle uygunluk derecesini, muh
terem Heyetinizin takdirlerine arz etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım, okul adedi itibariyle, 
bu bölgelerimizin içinde bulunduğu durumun 
yanında, bu bölgelerimizde mevcut okulların 
araç ve gereçlerden yoksunluğu ve gerekli ni
telikten mahrum oluşu da dikkat çekicidir. 

Nitekim örneğin, Türkiye'nin Marmara 
Bölgesinde, bir okula beş öğretmen düşerken, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolumuzda, bir 
okula ikinin altında öğretmen düşmektedir. 
Buradaki okullarda ders veren öğretmenlerin 
% 40 mm vekil olduğu düşünüldüğünde, bu nis-
betin ikinin de çok daha altına düşeceği aşi
kârdır. 

1905 ve 1966 yıllarında üniversite sınavları 
için yapılan bir imtihanda, ilk ön sırayı alan 
on lisenin içerisinde bir tek Doğu ve Güney -
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Doğu Anadoludaki vilâyet lisesinin adı mevcut 
değildür. Ve hemen şunu belirteyim M; 1905 ve 
1966 yıllarında yapılan- sınavlarda son on sı
rayı alan liselerin onu da Doğu ve Güney - Do
ğu Anadoludaki liselerdir. 1965 ve 1966 yılla
rını takibeden üniversite sınavlarında da du
rum aşağı - yukarı bu merkezdedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu neticeler mevcut 
okulların niteliği hakkında da kâfi bilgi verme
ye yeter sanırım. 

Okuma - yazma bilmiyenlerin yurt ortala
ması % 51,3 olmasına rağmen, Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadoluda okuma - yazma biûmi-
yenlerin yurt ortalaması, % 70 dir. 

Yol, su ve elektrik bakımından da bariz bîr 
adaletsizlik ve eşitsizlik vardır. Aşağı - yukarı 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu vilâyetlerimizin 
bir iki istisnasıyla hepsi ayniyet arz ettiğinden, 
bu mevzudaki misalimi, bir Güney - Doğu vilâ
yeti olan Siirt'ten alacağım. 

Halen Siirt'in on ilçesinden üçünün, kış ay
larında tamamen vilâyetle irtibatı kesilmekte
dir. Bu vilâyetimizde, köy yollarının uzunluğu 
1 454 km. dir ve halen gerçekleşme oranı, % 6 
dır. Köylerin % 94 ü yolsuzdur, 14 bucak mer
kezinin de yolu yoktur. Yerleşme ünitelerinin 
% 74 ü tamamen susuzdur. 1971 yılında Türki
ye'de elektriğe kavuşmuş köy adedi, 3 894 ol
masına rağmen, Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu vilâyetlerimizin hemen hemen hiçbir köyün
de elektrik yoktur. 

Hacettepe Üniversitesinin Nüfus Etütleri 
Enstitüsü tarafından yaptırılan bir incelemeye 
göre, Doğu - Anadolu'daki nüfusun % 75 inin 
aylık geliri 125 liranın altındadır. 

Değerli arkadaşlarım; bu bölgenin sanayi
leşme durumu da diğer bölgelerimizle kıyasla-
namıyacak bir geriliğin içerisindedir. Devlet İs
tatistik Enstitüsünün 1954 yılında yaptığı sa
nayi yerleri sayımına göre, bu bölgelerimizdeki 
devlet yatırımları, toplam yatıranların % 10 
udur. özel sektör yatırımları, % 2,7; elektrik 
motoru % 4,1; jeneratör % 1,1; işçi sayısı % 5. 
18 vilâyette mevcudolan özel teşebbüse ait iş 
yerlerinin toplamı sadece 75 dir. Bu 75 iş yeri
nin, 15 i Erzurum'da, 6 sı Elâzığ'da, 6 sı Malat-
yaMa, 39 u Gaziantep^te, yani 66 sı bu dört vi
lâyetimizde, geriye kalan 9 u ise, diğer 14 vilâ-
yetimizdedir. Bu 18 vilâyetten beşinde, altısın
da özel teşebbüse ait tek iş yeri yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım; kâr endişesiyle özel 
teşebbüsün girmediği (bu bölgelerimizde maale
sef devlet yatıranları da bu açığı kapıyacal^ 
bir ileriliğin içerisinde gözükmemektedir. 

Nitekim; Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'
da mevcut 18 vilayetimizdeki devlete ait iş yer
lerinin toplam sayısı, sadece 26 dır. 

Sanayiini bu geriliği yanında, ziraat duru
mu da iç açıcı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1967 yılında Türkiye'
deki traktör adedi; 74 982 dir. Buna karşılık, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'daki 18 vilâ
yette mevcut traktör adedi, 6 496 dır. Fevkalâ
de mümbit topraklara saJhilbolmasma rağmen, 
bu rakamlar hâlâ Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu'muzun iptidai ziraat usullerinden kurtula-
madığini açıkça göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakkâri ili hariç, 17 vilâyette mevcut 773 

bin çiftçi ailesinden sadece % 25,2 si zirai kredi 
alabilmektedir. Bu zirai kredilerin çoğunun, 
yanlarında çalıştırılan köylü kadına, büyük top
rak sahipleri tarafından, toprak ağalan tarafın
dan alındığı dikkate alındığında, % 25,2 raka
mının çok daha aşağılara düşeceği aşikârdır. 
18 ilde mevcut 9 970 köyden sadece 247 sinde 
tarım ve kredi kooperatifi vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunların yanında, kredi dağılımında 

da çok bariz bir adaletsizliğin mevcudolduğu 
aşikârdır. Nitekim Türkiye'deki toplam kredi
nin % 26 sı Marmara bölgesinde dağıtıldığı hal
de, ancak % 1,2 si Kuzey - Doğu Anadolu böl
gesinde, % 2,4 ü Güney - Doğu Anadolu bölge
sinde ve sadece % 1,4 ü Doğu - Anadolu bölge
sinde dağıtılmaktadır. 

Yılların ihmaliyle bu hale gelmiş Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'muzun halkını bu du
rumdan kurtarmak, kanaatimizce, reformların 
en büyüğüdür. 

Kanaatimizce, Doğu ve Güney - Doğu halkı
nın insanlık haysiyetiyle bağdaşmıyan yaşantı
sını ıslah etmek için gösterilecek çabalar vatan
perverliğin ve milliyetperverliğin en büyüğü
dür. Yüce Meclisin muhterem heyetinin oyları 
bu geri kalmış bölgelerimizin kalkınmasında 
büyük katkılar yapacaktır. 

Konuşmama burada son veriyorum. Beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakere usulü ile ilgili (bir 
takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın (Başkanlığa 
Doğu ve Güney - Doğu ile ilgili Meclis araş

tırması müzakerelerinde grup adına olan ko
nuşmaların 20 şer dakika, şahıs adına yapıla
cak konuşmaların d a 10 ar dakika ile sınırlan
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Adana 
Hamdi Hamamcıoğlu Turgut Topaîoğlu 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Konu, zannediyoruz bir hayli ciddî Muhte

rem Heyetinizi muhtelif vesilelerle birçok ta
rihlerde birçok defa işgal etmiş bir konu. Bu
nun detaylarına inebilmek için konuşmaların 
10 ar dakika ile sınırlandırılmasında hiçbir fay
da yok. 

Yüksek malûmlarınız; okunan listeye göre 
sadece üç kişi söz almış. Üç kişiyi 10 dakika ile 
sınırlıyacağız. Zaten, sayın teklif sahibinin de 
konuşmaları ile ortaya konmuştur ki, bir tahki
katın açılmasını istemeye mütedair konuşma 
esasen 20 - 25 dakikayı geçmiyecektir. E! Üç ki
şinin söz aldığı bir yerde, grup sözcüsü olarak 
bir kişi konuşacağına göre, geri kalan zamanı 
hiç olmazsa yine bu konunun ciddiyetine has
retmekte büyük fayda vardır. 

Ben, eğer bugün zaman kâfi gelmezse 
bundan sonraki günlerde de ele alınacağını he
saba katıyordum. Böyle bir önergeyle karşılaş
tığım zaman, bütün yanmalara rağmen, mesele-

Aziz arkadaşlarım; 
Bu rakamları, daha da teferruata inerek 

izah etmek mümkündür. Ancak, kıymetli vakit
lerinizi daha fazla israf etmemek için teferrua
ta inmiyeceğim. 

Talebimizi kabul buyurduğunuz takdirde, 
milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye'
mizde insan haysiyetiyle bağdaşmıyan bir ya
şantının içinde olan vatandaşlarınızın mevcut 
bulunduğunu görecek ve bu yaşantıyı görerek 
mutlaka ve derhal tedbirler alınması lüzumuna 
ve zaruretine inanacaksınız. 
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nin hâlâ ciddiyete lâyık görülmediği şeklinde 
bir anlam içine girdim. İstirham ediyorum; böy
le bir tahdide iltifat buyurmayın. Bu üç kişiye 
{konuşabildiği kadar, ki onların son sınırının 25 
dakikayı geçeceğini tahmin etmiyorum, konu
şabildiği kadarki smır içinde ve hiçolmazsa 
19,00 a kadar olan zamanımızı bu mevzua tahsis 
etmek suretiyle konuşma fırsatını kendilerine 
lütfedin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şahısları adına konuşacak üye

lerin isimleri Başkanlıktadır ve adedi de art
maktadır. ıSayın Akışık'ın ifade ettiği gibi de
ğil. Konuşacak üyelerin adedi Başkanlıkta ka
yıtlıdır. Konuşmak istiyenler de artmaktadır. 
Ben bu hususu arz ediyorum. Meselenin önemi 
başka, konuşacak kişilerin adedi başka. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Üç 
kişi olarak ifade etmiştiniz de... 

BAŞKAN — Üç kişi değil efendim. 
Takrirde, gruplar adına 20 şer, şahıslar adı

na da 10 ar dakika görüşülmesi hususu öngörül
mektedir. Sayın Akışık aleyhte beyanda bulun
dular. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

îlk söz, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Vefa Tanır'da. Buyurun,. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Muhterem Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Siirt Milletvekili Sayın Nebil Oktay, Doğu 
ve Güney - Doğu Bölgemizin kalkındırılması 
ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi için bir 
Meclis araştırması istemektedir, 

Sayın arkadaşımız, okunan Meclis araş
tırması önergesiyle ve huzurunuzda dile ge
tirdiği konularla, böyle bir Meclis araştır
masının lüzumu var mı, yok mu, bunu ispat 
etmeye uğraşmıştır. 

M. G. P. olarak, sayın arkadaşımızın öner
gesinde geçen konular ve vakit almamak için 
huzurunuza getirmediği, ama bugün Doğuda 
var olan bir Meclis araştırması ile, bölgeler-
arasmdaki bir dengesizliği bu araştırma 
ile ortaya çıkarmanın imkânına kavuşacağı
mız için, huzurunuzda fazla vaktinizi alma
dan, el değmemiş konulardan birkaçını getir
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Siirt Milletvekili Sayın Nebil Oktay, 

13 . 1 . 1970 tarihinde bu Meclis araştırması 
önergesini Meclise sunmuştur. Tarihe bir daha 
dikkatinizi çekmek isterim; 13 . 1 . 1970... 

1970 in ilk aylarından itibaren Türkiye'
mizde siyasi hava içerisinde Doğu meseleleri 
ön safta gitmekteydi ve bugün içinde bulun
duğumuz sıkıntılı günlerede bu mevzu üze
rinde basında, memleketin şu veya bu vilâ
yetinde, ama sokak ortasında ideolojik fikir
lerine, kafalarındaki düzene Doğunun için
de bulunduğu sıkıntıları âlet ederek, mem
lekette bir çalkanma yaratıldığı günlerde bu 
önerge Meclise verilmişti. Doğunun mesele
lerini bir ideolojik kavgaya âlet etmek baş
kadır,, Doğunun meselelerine çare bulmak için 
Yüce Meclise meseleyi sunmak başka şeydir. 
işte, Sayın Nebil Oktay, bunu yapmıştır. İde
olojik kavgalara Doğunun meselelerini âlet 
etmek değil, Doğudaki vatandaşlarımızın im
dadına yetişme yönünden getirdiği için Gru-
pumuz bu önergenin lehinde oy kullanacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Daha evvelki bir Meclis araştırmasına da 

büyük faydası olacak bu araştırmanın bir 
noktası üzerinde fazlaca duracağım. 

Bugün arkadaşımız önergesinde diyor ki; 
«Kaderleriyle başbaşa bırakılmış bir Doğu»... 
«Bu bölgemizde can emniyeti yoktur.» 

Acaba arkadaşımız iddiasında haklı mı
dır? Hakikaten, bugün kaderleriyle başbaşa 
mı kalmıştır. Doğunun halkı? Can emniyeti 
yok mudur? 

Doğudaki birçok bölgelerimizde can emni
yetiniz yoktur. Bugün, bırakın köylerde, Do
ğuda, bir ters doğum vakasında anne bir ta
rafta, çocuk bir tarafta can verecek kadar 
ihmal edilmiş illerimiz vardır. Doğum müte-
hasısı yoktur. 

Bugün bir sözlü takrir dolayısiyle Doğuda 
yapılan yatırım şu dendiği zaman, baka
caksınız ki, 1963 denberi tatbik edilen (Sosya
lizasyondan dolayı bütçede rakamlar ka
barmıştır ve sanki ilk anda Doğuya 1963 
ten sonra Devlet bütçesinden büyük paralar 
ayrılıyormuş gibi bir yanlış kanaat hâsıl ol
maktadır. Doğrudur. 1963 ten sonra Devlet 
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'bütçesinden Doğuya Myiik rakamlar ayrıl
mıştır, ama bu ölü yatırım Ihaline gelmiştir. 
Bir vilâyetimize 20 milyona mal olan 'bir 
Devlete hastaınıesine, yapıldığı günden beri bir 
tek mütehassıs bekim gidememiştir, 1964 ten 
foeri. Hakkâri vilâyetine tâyinle bir doktor 
'gitmemiş. 7 yıldan beri (bir iki fıtık vakası, 
apandisit vakası hastaneden geçmişse, bu da 
izmir Devlet Hastanesinden, Ankara Nıümuı-
ne Hastanesinden zaman zaman gönderilebilen 
«Rotasyon uısulü» ile temin edilen doktor tara
fından yapılmıştır. 

Bulgun büyük parayı sağlık ocakları almış
tır. Her yere bir sağlık ocağı gö'mımüşüzdür. 
Her 7 bin Doğulu vatandaşın faydalanabilece
ği bir mıntakaaıın ortasına sağlık ocağı yapıl
mıştır, ama bugün öyle vilâyetimiz vardır ki, 
sağlık looaklarının % 70 inde veya % 50 sinde, 
ama biçjbiir zaman % 49 unda değil, doktor 
(bulunmamaktadır. % 70 inde doktor bulunmı-
yan, ama Doğuya yapılan yatınimlanm % 70 ini1 

teşkil eden şu sosyalizasyon acaba Doğuda mal 
ve can emniyetini garantiye almış mıdır? El-
Ibette ki can 'emniyeti, sıhhat; dört ölü yatı
rım diyeceğimiz tuğla ve çimento parçaları ile 
sağlanamıyacatır. 

Bulgun Diyarbakır, Erzurum hariç, Doğu 
ve Güney - Doğu vilâyetlerimizin hiçbirisinde 
tam teşekküllü Devlet hastanesi yoktur. Oto
mobil ehliyeti almak için dahi, bu iki vilâyetin 
dışında, yani Diyarbakır vfe Erzurum'un dı
şında bir vatandaşımız tam teşekküllü hastane
den rapior alabilmek için o vilâyet senin, bu 
vilâyet bemim gezime medburiyetindedir. Doğu
da, Van, Elâzığ hariç, hastane hizmetleri yok 
denecek kadar geri bırakılmıştır. 

Bugün sosyalizasyon; ıbüyük paralara mal 
olan sosyalizasyon şu anda iflâs etmek üzere-< 
dir. Hakkâri, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Ağrı, 
iSdirlt hastanelerinde zaman zaman operatör bul
manın imkânı yoktur. 

Bingöl zelzelesinin olduğu akşam Trabzon'
da bir oteldeydim, iki gün evvel oradan geç
miştik. Radyo haberini dinlerken yanımdaki 
arkadaşlarıma ağzımdan şu cümleyi çıkarmış
tım; «Bingöl zelzele mıntakasına (A) şehrin
deki operatör vazifeli [kılınmıştır.»1 dedikleri 
zaman arkadaşlarımla; «İM gün takibedin ölü 
sayısı artacak,» demliğim. Mıntakada operatör 

yoktu. G-önderilen operatör arkadaşımız, 130 
kilo ağırlığında, manipülâsyon kabiliyetini ih
tisas sıralarında kaybetmiş, ihtisas yaparken 
o hastaneden bu hastaneye birbirine transfer 
edilerek onikibuiçuk senede dört senelik ihti
sası bitirmiş. (A) vilâyetinin feryadını kese-
ibilmek için bu arkadaşımız orada vazifeli kı
lınmıştı. Kader Bingöl'de hâdiseyi yaratınca 
bir gecenin içerisinde Bingöl'e alınmıştı. Ben 
yalancı çıkmadım, artan ölü sayısı zannede
rim bundan. 

Size bir hastane manzarası arz edeyim. 175 
yataklı Muş Hastanesi. Sosyalizasyona haşla-
dığîimız gün, bölgenin tam teşekküllü bir has
taneliydi. Onüç mütehassıs hekimle çalışırdı. 
Bugün burada bir tek mütehassıs hekim var. 
175 yataklı hastanenin 7 yataklı bir koğuşuna 
girdiğiniz zaman, hiç alışmadığınız bir manza
ra ile karşı karşıya gelirsiniz. Her 7 yatakda 
bir çeşit yastık ve yorganla karşılaşıyorsunuz; 
rengârenk. Yeşilini getirmiş, kadifesini getir
miş, pazenini geltirmiş yatam hastalar. Tuhafı
ma gitti, bu nedir diye sordum. «Hastaneye 
para gönderilmediği ve hastanenin yatak ve 
yastığı da olmadığı için, yatırdığımız hasta
lara söylüyoruz, herkes evinden getiriyor.» 
dediler. 

Şu saatte dahi bu manzara ile karşı karşıya 
gelebilirsiniz. Hasta bir yerden bir yere göç 
eder f?M hastanenin kapısından, ya çıkarken, 
ya girerken hastanın sahibinin omuzunda da 
bir bagaj, yatak ve yastık. 

Hastanelerin hiç birisinde ilâç yoktur. Da
ha 1971 in beşinci, altıncı ayında olmamıza rağ
men 1971 in ilâçları sarf edilmiş durumdadır. 
Bunların en acısı Erzurum'dadır. Erzurum Tıp 
Fakültesi iflâsla karşı karşıyadır. Bir yıl içeri
sinde onsekiz öğretim üyesi Amerika'ya ve Al
manya'ya ayrılmışlardır. 67 vilâyetimizin hiç 
birinde zannederim Erzurum'daki doğumevi gi
bi doğumevi yoktur, hattâ hiçbir sağlık ocağı 
Erzurum'daki doğumevi kadar geri kalmış de
ğildir. Tıp Fakültesi emeklerle Erzurumlu va
tandaşın hizmetine koşmak için lâzım gelen fe
ragati göstermekte, ama Devlet, Doğu'da, Er
zurum'da dahi bu nimeti tepmekte, bugün bir 
fakülte, yarın bir öğretim üyesini, öbür gün de 
bir başka öğretim üyesini kaçırma endişesi içe
risinde âdeta göreve devam edemiyecek kadar 
bir ümitsizlikle karşı karşıya gelmiştir. 
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Nedir sosyalizasyon; 24, 25 vilâyetimizde 
tatbik ettiğimiz büyük paralar yutan bu nedir? 
Her yedi'bin vatandaşın sağlık hizmetini garan-
tiliyecek bir sistemdir. 38 milyon nüfusu olan 
Türkiye'mizde yedi'bin vatandaşın imdadına 
koşabilmek için 67 ilde LSağlık Bakanlığının 
befbin doktora ihtiyacı var. Onikibinin üzerin
de doktoru olan bu memlekette Doğu'da tatbik 
etiğimiz sosyalizasyon 67 ilde değil sadece 24 
ildedir. Onikibin doktorumuz var. Beşbin dok
torla 67 vilâyetteki sosyalizasyonu gerçekleş
tirmek imkânına sahip iken, 24 vilâyetimizde 
üzerine eğilinmemiş bir konu, benimsenmemiş 
bir konu, ciddiyetle ele alınmamış bir konu 
olduğu için. bugün iflâs etmiş; daha evvelki 
sistemde her kazada bir hükümet tabibi varken, 
bugün yüzde 70 sağlık ocaklarında tabib yok
tur. aziz arkadaşlarım. İşte Doğu'da can emni
yeti bakımından milyonlarca liralık yatıran 
bu şekilde kullanılamaz hale gelmiştir. Hâlâ bu 
anda dahi bu mevzuun üzerine eğilinmemiş, bu 
yatırımlara başka vilâyetleri de katarak 24 vi
lâyetin yerine 27 - 28 vilâyete de can emniyetini 
götürecek hale gelmiştir. 

Doğunun dertlerinden bir tanesi de memur 
nakilleridir. 

Sosyalizasyonu tetkik ettiğiniz zaman aksa
manın birinci sebebi, doktor yokluğundan, ak
samanın ikinci sebebi Doğu ve Güney - Doğu 
illerine 'Sağlık Bakanlığının kaşığın ucuyla koş
masından, aksamanın üçüncü bir noktası da ida
recilerle sağlık hizmeti görevlileri arasındaki 
bağdaşamamazlıktandır. Doğu ve Güney - Doğu 
âdeta siyasi partilerimizin şu veya bu, hangi
miz iktidarda olursak olalım, alt kademenin 
hoşnut olmadığı idarecileri burada vazifeli kıl
mak âdeta bir Doğuyu memuru cezalandırma 
bir sürgün bölgesi gibi kullanmamızdan ileri 
geliyor. Bir de çok genç, memleketin bünyesine 
'henüz tecrübe sahibi olmamış idarecileri Doğu
da denememizden dolayı, bu meselelerle karşı 
karşıya geliyoruz. 

işte Siirt Milletvekili Nebil Oktay, can em
niyeti bakımından, idari emniyet bakımından ve 
kendisinin 'önergesinde ve 'huzurunuzda dile ge
tirdiği aksaklıklara Meclisin daha iyi nüfuz et
mesi ve bunlara, elbirliğiyle, partiler gücüyle. 
Yüce Meclis gücüyle çare bulmanın ümidi içe
risinde huzurunuza bu önergeyi getirmiştir. 

M. G. P. olarak bu önergeye müspet oy vere
ceğimizi ve Yüce Meclisin de bu önergsye müs
pet oy verdiği zaman büyük vazife yapacağı 
kanaatiyle hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
ISaym Albayrak, buyurun. 

DEMOKRATİK PARTİ ADINA HASAN 
BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Sayın Mehmet Nebil Oktay'ın vermiş oldu
ğu önerg'enin, Demokratik Parti Grupu olarak 
lehinde oy vereceğimizi belirtmek suretiyle söz
lerime başlamak istiyorum. 

Uzun yıllar sözü edilen bölgelerde görev 
yapmış bir arkadaşınız olarak, bu husustaki Sa
yın mehmet Nebil Oktay'la Sayın Vefa Tanır 
Beyefendilerin genişliğine, derinliğine izah et
tikleri fikirlere,, duruma bâzı mevzularla işti
rak etmek istiyorum. 

Bir kere memlekette, müesseselerde adalet 
hâkim olmalıdır. Adalet aileden başlar. Bir 
ailenin reisi âdil olursa o ailede birlik, beraber
lik, huzur, verim, güven ve ilerleme olur. Dev
let düzeninde de, Devlet hayatında da adalet 
şarttır. Memleketin doğu bölgesi, batı bölgesi, 
kuzey bölgesi, güney bölgesi diye düşünmemek 
kayıt ve şartiyle bütün Anadoluyu bir bütün 
olarak düşünüp, buna göre hizmetleri geri kal
mış bölgelere götürmekte çok büyük fayda var
dır. 

Hakikaten önergede de belirtildiği gibi, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerimiz 
maalesef uzun yılların ihmaline uğramıştır ve 
geri kalmıştır. 

Gördüğüm, yaşadığım birkaç misâlle duru
mu arz edeceğim. 

Bir kere eğitim yönünden doğu bölgemiz 
çok geri kalmıştır. Doğu bölgesinin okulsuz kö
yü pek fazladır. Halbuki bugün Millî Eğitim 
Bakanlığından öğrendiğime göre bu yıl altıbin 
küsur ilkokul öğretmeni fazlalığımız vardır. 
Şimdiye kadar yapılmış olan kalkınma plân
ları nasıl olsa tatbik edilmektedir, bundan son
ra yapılacak olan 3 ncü Kalkınma Plânında do
ğuya en önce eğitim yönünden öncelik veril
mesi gerekmektedir. Doğunun yalnız okul yö
nünden durumunu böyle tesbit ederken bir ha
tıramı Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 
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Bir köy okuluna gitmiştim. Kış günü idi. j 
Okulun tabanı ve tavanı topraktan idi. Kerpiç 
bina idi. Okula gelen çocuklardan bir kısmı 
maalesef (hâlâ gözümün önünde, ürperek hatır
lıyorum,.) yalın ayak; kış günü.. Okuldaki ısıt
ma tertibatı, yani soba tertibatı çok bozuktu ve 
yakıt olarak da ne kullanıldığı herkesin malû
mu. Isınamıyor, aslında yok sayılır. Çocuklar 
da yalın ayak okula gelmektedir. Buna rağmen | 
okumak istiyor vatandaş. Elbetteki eğitim yö
nünden o 'bölgeye öncelik vermek şarttır. 

Ayrıca, yani 3 ncü Beş Yıllık Plân yapılır
ken mutlaka eğitime önem vermek lâzımdır. 
Bir memlekette eğitim topyekûn gelişmiş ise o ı 
memlekette birlikten, bütünlükten, mefkure 
birliğinden bahsedilebilir. Eğitimcinin birinin 
söylediği gibi; «Bir okul açmak bin hapisane j 
kapamak demektir.» 

Doğuda evvelâ eğitim yoluyla işe başlamak 
lâzım. Ayrıca doğuya gönderilecek Devlet me
murunun, hakikaten çok vazifeşinas, sorumlu
luk duygusuna, vazife şuuruna sahip, vatanper
ver, ciddî, vatandaşı seven, hele vatandaşlar 
arasında ayrılık-gayrılık gözetmiyen tipten, 
cinsten olmasına çok dikkat etmek gerekmekte- | 
dir. Valisinden tapu kâtibine kadar bunu böy
le yapmakta çok büyük fayda vardır. Zira bu
rada anlatmaya lüzum yoktur. Ve münasip de 
bulmuyorum; öyle Devlet memurları görülmüş
tür ki, Şark'ta maalesef halkı ikiye bölmüştür, 
maalesef halkın fikrini birleştireceği yerde 
ayırmıştır, maalesef her türlü suiistimalle dolu 
olarak veya şaibeli olarak oradan ayrılmıştır. 
Bu, çok kötü şeydir. Doğuya giden Devlet me
murunu da çok dikkatli seçmek mecburiyetin
deyiz. 

Ayrıca Devlet yatırımlarının veya özel te
şebbüs yatırımlarının da Doğuya, Güney - Do
ğu'ya kaydırılmasında çok büyük fayda vardır. 
Her yönü ile yol yönünden doğu fakirdir. 

Yine bir hâtıramı arz edeyim: Bir köyden 
bir kasabaya gitmek için beklediğim halde va
sıta bulamadığım günler olmuştur; çok acıdır. 
Doğunun bâzı gelişmiş vilâyetleri var; vilâyet 
hudutları içindedir bu gelişmişlik. Meselâ Erzu
rum, meselâ Gaziantep, Diyarbakır, Elâzığ, Ma
latya gibi. Ama, gidiniz o vilâyetlerin köyle
rine, kasabalarına, ilçelerine bakınız yine ge
ridir. I 
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Her yönüyle geri kalmış olan bu bölgemizin 
bir araştırma ile problemlerinin çok daha bariz 
olarak ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bunun 
için Sayın Mehmet Nebil Oktay'ın isabetle ver
miş olduğu bu önergeye iltifat etmek, itibar et
mek ve bir defa daha tekrar etmek isterim ki, 
değil problemleri ortaya çıkarmak veyahut da 
durumu karikatürize etmek değildir; gerçekleri 
ortaya çıkarıp Doğu ve Güney-Doğunun durumu
nu öğrendikten sonra hâl çaresinin daha kolay, 
daha isabetli teşhis ve tesbit edileceği kanaati
ni ara eder, Demokratik Parti Grupu adına say
gılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sa-
battin Savcı, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SAV
CI (Diyarbakır) — Sayın IBaşkan, değerli ar
kadaşlarım, 

Siirt Milletvekili ıSaym Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu 'bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması ıgereken tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle vermiş Tbulunduğu Meclis araş
tırması önergesi üzerine, A. P. ^Grupu adına gö
rüşlerimizi arz ve izah etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Ben, her şeyden evvel bu değerli arkadaşı
mın, bir doğulu milletvekili olarak meseleleri 
çok yakından bilen, mukayese etme imkânları
na sahip bir açıdan önergesini, Yüce Heyetini
ze, millî bütünlüğümüzün, millî şuurumuzun 
topyekûn kalkınmamızın (bir neticesi olarak gü
zel 'bir niyetle, bu bölgenin kalkınmasını gerek
tiren tedbirler üzerinde, Yüce Meclisin ve dola-
yısiyle kamu oyunun nazarı dikkatini çekmiş 
olması bakımından da önemli addediyor ve bu 
vesile ile kendilerine, böyle bir fırsatı getirmiş 
bulunduklarından dolayı teşekkür 'ediyorum. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketimizin coğrafi bölgeleri arasında 

ıbulunan Doğu ve Güney - (Doğu bölgeleri içeri
sinde tamamen veya kısmen de olsa, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının 1909 yılı Programında 
da az gelişmiş bir 'bölge 'olarak belirttiği gibi, 
bu bölgede Adıyaman'dan tutunuz, Artvin ili
ne kadar 22 vilâyeti sayabilmek mümkündür. 
Meselâ bu arada !Doğu - Anadolu kapsamına 
giren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, 
Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, Malatya, Adıyaman, 
Elâzığ ve Tunceli illeri coğrafî fbakımdan olduk-
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ça homojen bir durum arz ediyor ve bu bölgede 
dalıa fazla arızalı bir tabiat parçasını, sert bir 
iklimi ve uzun kış aylarını görüyoruz. 

Güney - Doğu Anadolu 'bölgesi ise bu bölge
ye nazaran biraz daha iklim ve tabiat şartları 
bakımından mutedilidir. İşte tabiatın da bu böl
geye vermiş olduğu birtakım imkânsızlıklar, 
hakikaten yine bu bölgede yaşıyan asil ve va
tanperver insanların çalışma ve yaşama imkân
larını, refaih seviyelerini temiu edebilme bakı
mından bulgun Devlet ve özel sektörün birleş
tiği bir karma ekonomi düzeni içerisinde Doğu 
bölgesine A. P. olarak, A. P. Grupu olarak bü
yük önem atfedilmekte <ve bunun için de bu 
cınerigenin ehemmiyeti üzerinde durmayı lüzum
lu görmekteyiz. 

ilk defa 1950 ye kalar olan devrede, yanıl
mıyorsak 1049 yılında Doğu kalkınması için 
Devlet Bütçesine tözel bir ödenek konduğunu 
görüyoruz. Bilindiği gibi Türkiye genellikle ge
ri kalmış veya gelişmekte olan ve fakat gelişme 
potansiyeli olan bir ülkedir. İkinci Beş Yıllık 
Plânda bölgelerarası dengeli gelişmenin sağlan
ması, az gelişmiş 'bölgelerin kaynak ve imkân
larının geliştirilmesi ve iktisadi faaliyetlerin az 
gelişmiş bölgelere yöneltilmesi anahedefler ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Amaç; düzen
siz 'şehirleşmeyi, arazi kullanılışını, sanayi alt 
yapı ilişkilerini düzenlemek olduğu halde, az 
gelişmiş bölgelerde belirli bir gelir seviyesine 
ulaşılması ve bunun için de temel alt yapı ve 
hizmet sorunlarının Çözümlenerek iktisadi po
tansiyelin harekete geçirilmesi olmaktadır. 

Ayrıca 28 'Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi gereğin
ce de - ki bunun bâzı maddeleri iptal edilmiş 
bulunuyor. "Bölgelerarası gelişmişlik farklarını 
azaltmak gayesiyle, yukarda isimlerini belirtti
ğim illerde kalkınma plânı ve yıllık program
larına uygun bir nevi yatırımlarda yatırım in
dirimi misbetinin % 80 lolarak tesbit edilmiş ol
duğunu da görüyoruz. Esasında yine az geliş
miş veya gelişmekte olan bu bölgede, 1969 yılı 
programıîna göre bölgelerarasında dengeli 'geliş
meyi bağlamak amaciyle ıDoğu ve Güney - Do
ğu bölgelerinde verimli olacak projelerin daha 
etkin şekilde seçilmesini gerçekleştirecek ve bu 
projelerin uygulanmasında gerekli olan koor
dinasyon, etüd ve teşvik hizmetlerini temin ede
cek bir sistem Devlet Plânlama Teşkilâtınca 

da ele alınmış bulunmaktadır. Bu sistemin aşa
ğıdaki hedefleri ihtiva etmesi de özellikle göz 
önünde bulunduruluyor. 

Meselâ alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, 
bölgedeki tabiî gelişme merkezlerinin tesbiti ile 
yatırımların buralarda yoğunlaştırılması, yeni 
bâzı vergi ve finansman kolaylıklariyle özel 
sektörün bu bölgede yatırım yapmasının teşvik 
edilmesi, bölgenin tabiî gelişme imkânlarının 
tesbiti ve yatırımların bu kaynaklara tahsisinin 
artırılması gibi beyanların bulunması bize bu 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki esprinin 
hakikatte bu bölgenin kalkınmaya muhtacol-
duğunu ve birtakım karakteristik özellikler 
taşıdığını ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir bölgenin kal
kınmasının, o bölgede bulunan endüstrileşmiş 
stratejik şehirleşme merkezlerinin bulunmasına 
bağlı olduğunu kabul etmek lâzımdır. Çünkü 
bu merkezlerde büyük bir gelişme potansiyeli 
oluyor, çevrelerini olumlu bir yönde etkiliye-
rek inkişaflarını sağlamaya matuf bir harekete 
geçilmiş bulunuyor. 

Bugün dünya konjonktüründe Türkiye'nin 
yeri az gelişmişler arasında değil, kanaatimce, 
kalkınmakta olan ülkeler yanındadır. Bizim 
Doğu bölgelerinin şanssızlığı da, az gelişmiş
likten kurtulmakta olan ülkemizin az gelişmiş 
bölgesi olarak başta gelmiş bulunmaktadır. An
cak bunu bilerek çâre düşünüp tedbir alma
mak da mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut Anayasamızın 
temel ilkesi ve Türk ulusunun bütün fertlerini 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak ve bölün
mez bir bütün halinde millî şuur ve ülküler 
etrafında toplıyan ve milletimizi dünya mil
letleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olarak memleketimizin bütün bölgelerinin 
kalkınması üzerinde büyük bir ciddiyet ve ti
tizlikle durmak, insani, vicdani bir görev ol
duğu kadar bu bir Anayasa hükmüdür. 

Türkiye'nin genel nizamını teşkil eden kar
ma ekonomi ve plânlama çevresinde iktisaden 
geri kalmış bölgelerin başında, evet, Doğu ve 
Güney - Doğu bölgesini sayabiliriz. Bunda asır
lık ihmaller ve coğrafi, tarihî bâzı etkenlerin 
rolü olduğunu kabul etmek lâzımdır. Türkiye'
nin muasır medeniyet seviyesine çıkarılması, 
üzerinde ittifak ettiğimiz veya etmiş olduğu-
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muz bir hedef olduğuna göre, yurdumuzun 
tümüne şâmil bir millî kalkınma plânı uygu
lanırken, geri kalmışlığın yaygın ve etkili 
olduğu bu bölgelerde özel tedbirlerin alın
ması bugün artık bir zeruret haline gel
miştir. Esasen bir memlekette ekono
mik gelişme vetiresi başladığı zaman bütün 
bölgelerin aynı hızla gelişmeleri, kalkınma 
gayretlerinin tam bir eşitlikle dağılmaları müm
kün olamaz. Tabiî Kaynakların mevcudiyeti ve 
kalkınmaya katılacak insangücü potansiyeli
nin burada goz önünde bulundurulması gere
kir. Bugüne kadar Doğu'nun kalkınması ile il
gili olarak birtakım seminerler, özel sektör 
çalışmaları, toplantıları olmakla beraber, bil
hassa Köy işleri Bakanlığının illere ait köy en
vanter etütlerini ve bu arada geçen yıl İmar 
ve iskân Bakanlığının yayınlamış bulunduğu 
bölgesel gelişme, şehirleşme ve yerleşme dü
zeni hakkındaki Doğu - Anadolu bölgesi üzerin
deki etüt ve çalışmalarını burada takdire şa
yan bir eser olarak belirtmek isterim. 

Bizim Adalet Partisi Grupu olarak gerek se
çim beyannamelerimizde ve gerekse Hükümet 
programlarında Doğu ve Güney - Doğu illerinin 
kalkınması için özel olarak 27 maddelik tedbir
lere yer verilmiş bulunduğunu ve bunların uy
gulama safhalarına, plân ve bütçenin olanakla
rı nisbetinde geçildiğini, bu sahada gayretler 
sarf edildiğini bilhassa belirtmek isterim. 

İkinci Beş Yıllık Plânda dengeli kalkınma
nın bir icabı olan bu tedbirlere ağırlık veril
diği malûmunuzdur. Meselâ 27 maddelik bu ted
birler manzumesinden birkaç tanesini arz et
mek isterim: 

Eğitim tesislerinin çoğaltılmasına devam 
olunacaktır. Bu arada bölgede kurulmakta olan 
Atatürk üniversitesi kuruluşunun tamamlanma
sına gayret edilecek ve kurulmasına başlanılan 
Diyarbakır üniversitesinin biran önce tamam
lanması için gereken gayretler gösterilecek
tir. Hakikaten muhterem arkadaşlarım, ka
naatimce üniversiteler ve yüksek okullar bölge
lere serpiştirilmek suretiyle, böylece bölgede 
ilim ve tekniğin ışığını en rasyonel bir şekil
de halka ulaştırma imkânlarına sahip bulun
mak durumunda oluruz. Bunun içindir ki, Di
yarbakır üniversitesinin Güney Doğu'da ve 
yıllarca hizmet ettiğim Doğu bölgelerindeki il
lerden Erzurum'daki Atatürk üniversitesinin 
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| de o bölgede büyük faydalar sağladığını mü
şahede etmekteyim. Öyle ise, Nebil Oktay ar
kadaşımın da belirttiği gibi, bilhassa eğitim dâ
vasına ilk, orta ve yüksek okullar olarak, 
gelen iktidarların, hükümetlerin büyük çapta 
eğilmesi zarureti vardır, ve bu bir araştırma 
konusu haline getirilebilir. 

Diğer bir husus da, şehir ve kasabalardan 
başlamak üzere bölgedeki bütün merkezlere 
enterkonnekte şebeke ulaştırmak suretiyle elek
trik götürülmesine çalışılman gayretidir. Ke
ban barajı ile, Dicle ve Fırat ile diğer sular üze
rinde kurulacak santrallardan bütün bölge
nin faydalanması mümkündür. Sanayileşmenin 
zaruri gereği olan elektrik enerjisinin bölgeye 
yayılması, kanatimizee bölgenin kalkınmasında 
en önemli unsurlardan biri olacaktır. 

Gerek Doğu'da hayvancılık, gerekse Güney 
Doğu'da hububatla iştigal eden çiftçilerin ele 
almış olduğu birçok meseleleri vardır, ve bu 
konuda geçen yıl bölge için hazırlanmış bulu
nan özel hayvancılık projesinin tatbikatına de
vam olunması Doğu için de faydalı olacaktır. 
Ancak bunun uygulama şekli yine Meclisimizin 
araştırması neticesinde mukayeseli olarak bir so
nuca bağlanabilir. 

Böylece özel tedbir ve bölgesel plânlamaların 
maksadı, memleketi imtiyazlı bölgelere ayıra
rak bölmek değil, en kısa zamanda gelişmeyi 
sağkyarak bölgelerarası dengeyi gerçekleştir
mek ve bütünlüğü perçinleştirmek olacaktır. 
Bizim gayretimiz, birleştiğimiz en mühim nok-

| ta budur. Bu suretle refahın vatan sathında 
tabana yayılması, sosyal adalet ilkelerine de 
uygun olacaktır. 

Sayın Nihat Erim Hükümeti Programında 
da; «Özellikle yurdun gelişmeye muhtaç böl
gelerinde sanayi tesisleri kuracak ve kurul
masına önayak olacak, gelişmeye muhtaç böl
geler kalkınma örgütü Devlet sermayesi ile 
kurulacaktır. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da mandıra
lar, kombinalar gibi hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesine ilişkin sinai kamu projelerinin 
gerçekleşmesine öncelik verilecektir.» şeklinde 
bir kısım da bulunmaktadır. 

ı Biz, bu programın sosyal, ekonomik, kültü
rel ve memleketin topyekûn problemlerinin iza-

I hı ve tedbirlerini ihtiva edecek şekilde Güney 
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Ve Grüney - Doğu illerine bu Hükümetin de da- ] 
ha geniş çapta eğilmesini temenni etmekte-
yiz ve bu bakımdan da gereken önemin veri-
leceğinden şüphemiz yoktur. 

Geçen Hükümet programına göre yapılan 
icraattan bâzılarını ileriye ışık tutması bakı
mından burada ifade etmek isterim: Meselâ 
1963 yılında 22 Doğu iline ayrılmış bulunan 
% 10,8 miktarındaki yatırım 1969 da % 24 ola
bilmiştir. Memleketimizde mevcut 57 yatılı oku
lun büyük bir kısmı bu bölgede kurulmuştur. 
Bir et kombinasına altı aded daha eklenmiştir. 
Güney ve Güney - Doğu'da 1963 yılında yapı
lan kamu yatırımları 568 000 000 iken 1969 yı
lında 1 874 000 000 liraya çıkarılmıştır. 1965 te 
27 köyde elektrik varken, bölge olarak, 1969 
da bu bölgede 159 köy elektriğe kavuşmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir gayret var; fa
kat şu muhakkak ki çok kıymetli arkadaşımın 
da Önergesinde belirttiği gibi,, yılların vermiş 
olduğu ihmaller ve hükümetlerin bu bölgede
ki mesai ve gayretleri tatminkâr olamamıştır. 
Bu bakımdandır ki, bugün bir bütün olarak 
Karstan Edirne'ye kadar olan millî hudutlar 
içerisindeki bütün bölgelerimizde dahi bâzı alt 
bölgelerde, hattâ bir vilâyetin diğer ilçelerinde 
Doğu bölgelerine benzer kalkınmamış mahru
miyet bölgesinin mevcudolduğunu da kabul 
ediyoruz. Ancak mademki plânlı bir devre içe
risinde memleketi, millî bütünlük içerisinde mü
talâa ederek plânlarımızı yapmak ve uygula
mak mecburiyetindeyiz; o halde dengeli bir 
kalkınmanın, dengeli bir ekonominin ve refa
hın buna bağlı olduğunu da kabul etmek lâzım
dı?. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara rağ
men Doğu ve Güney - Doğu Anadolu için ya
pılacak şey, iktisadi prensiplere sırt çevir
meden bölgenin kaderini değiştirecek hamle
lere girişmek ve biran evvel girişmek, buna de
vam etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, süreniz dolmuştur. 
Lütfen bağlayınız. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Süratle lüzumlu gördüğümüz tedbirleri özet
le beyan etmemiz gerekirse; 

1. Evvelâ eğitim seferberliği yapmalıyız. 
Gelir seviyesini yükseltmek, kültür ve »eğitim 
seviyesine bağlı olduğuna göre, sözlerimin ba

şında da arz ettiğim gibi buna ehemmiyet ver
meliyiz. ilk, orta ve bilhassa meslekî eğitime 
gereken değer verilerek öğTetmen kadrolarının 
tamamlanmasına gayret sarf edilmelidir. 

2. özel sektör yatırımlarını hemen Doğu'-
ya kaydırma imkânına sahip bulunmalıyız. Bu 
da Devletin alacağı tedbirlere bağlıdır. Çün-
Doğu'da yapılacak yatırımlara arkadaşımın da 
belirttiği gibi özel sektör imkânları müsait de
ğildir. Bu arada yatırımlara kota tahsisi önce
liği verilerek asgari on yıl vergi muafiyeti sağ-
lanabilmelidir. 

3. Devlet harcamalarında Doğuya öncelik 
verilebilmelidir. Okul, köprü, baraj, yol ve saire 
inşaatı gibi, 

4. Şirket ve kooperatifler kurulmalıdır. Do
ğunun kalkınmasında yine bu kabîl teşebbüs
lere şiddetle ihtiyaç vardır. 

5. Bölge plânı hazırlanmalıdır. Doğu Ana
dolu kalkınma plânı, Güney - Doğu Anadolu 
kalkınma plânı şeklinde birtakım çalışmalara 
girilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, hakikatte gerek İs
panya'da, gerekse İtalya'da yapmış olduğum 
bir tetkikte gördüm ki, italya'nın Güney bölge
leri, İspanya'da Badagos projesi ile sınırlandı
rılmış yerlerde Devlet özel olarak buralarda ka
nunlar çıkarmak suretiyle de kalkınmaya bü
yük çapta yer vermiş ve hassasiyetini göster
miştir. 

Biz, Türkiye'nin mamur ve müreffeh bir ha
le gelmesini ideal edinerek çalışan insanların bu 
bölgedeki yaşama seviyesine el uzatmanın za
manı geldiğine kaaniyiz. Bu, hür ve demokra
tik nizam içerisinde er-geç gerçekleşecektir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da bu konuda 
yapılmış en büyük ve olumlu bir adım olduğu
na göre, Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin kal
kındırılması müddetini kısaltmak maksadiyle 
köye yönelen altyapı tesislerinin yurt içinde 
dengeli dağılımına bilhassa gayret sarf edilme
lidir. Hakikatte Doğu ve Güney - Doğu büyük 
çapta yeraltı ve yerüstü servetleri bakımından 
geniş bir potansiyele sahiptir. Meselâ petrol, 
meselâ hayvancılık konuları önemle ele alına
bilir, 

Çok muhterem arkadaşlar, işte kısa da olsa, 
çok hazırlanarak elimizde bulunan birçok ra
kamların mevcudiyetini burada konuşturmadan 
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işin esasına, meselenin ruhuna girmiş bulunu
yorum. Hakikaten biz Güney ve Güney - Doğu 
illerinin bir an evvel kalkınmasında alınması 
gereken tedbirleri Yüce Meclisçe bir araştırma
ya tabi tutup ve bundan sonraki iktidarlara, 
gelecek iktidarlara ışık tutmak bakımından bu 
araştırmanın detaylı bir şekilde yapılmasının 
uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde Doğu
yu ve Doğunun asil, vefakâr, vatanperver, mil
liyetçi insanlarını bir fırsat da olsa Yüce Mec
lisin yeniden görme ve tanıma imkânına sahibo-
lacağı ortaya çıkmış olacaktır. 

Bu bakımdan grupumuzun görüşü, kıymetli 
arkadaşımızın bu önergesine olumlu bir şekilde 
rey vermektir. Bu vesileyle beni dinlediğiniz 
için sözlerimi bitirir, Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın ibrahim Öz-
türk. 

IBRAHÎM ÖZTÜRK (Maraş) - Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Güneydoğu illeri arasında sayılan kahraman 
Maraş ilinin bir temsilcisi olarak ben de bu ko
nuda görüş ve düşüncelerimi Yüksek Heyetini
ze saygı üe takdim edeceğim. 

Her şeyden evvel şunu açıkça belirtmek iste
rini ki, konuşmamız asla bir bölgecilik açısın
dan değerlendirilmemelidir. Bizim için bir kül 
teşkil eden vatanımızın her köşesinin aynı de
recede aziz ve kutsal olduğu ve hiçbir bölücü 
akımın onu parçalamaya muvaffak olamıyaca-
ğı fikri esastır. Anayasamızın üçüncü madde
sindeki «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
Ibölünmez bir bütündür.» ilkesi esastır. 

Biz konuşmamızda, her ülkede olduğu gibi 
Ibizde de türlü nedenlerle ortaya çıkan bölgeler 
arası dengesizlik konusunu inceliyeceğiz ve 
alınması gerekli olan tedbirleri söyliyeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'mizde bâzı böl
geler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda bir mesafe olduğu muhakkaktır. î'şte 
bu mesafeyi kapatmak ve topyekûn kalkınmış, 
dengeli, müreffeh bir ülke yaratabilmek için 
kalkınma plânlarında, Hükümet programların
da, seçim bildirgelerinde bu konuya çok özel 
bir yer verilmiştir. 

Nitekim Birinci Kalkınma Plânının 471 ve 
475 nci sayfalarında Bölge Plânlaması ve kal
kınması bölümünde «bölge plânlamasının böl
geler arası dengesizlikleri önleyici bir yönde ol

ması önerilmiş ve bölgelerde yapılan çalışmala
ra geri kalmış bir bölge olarak büyük bir önce
likle ele alman Doğu ve Güney - Doğu Anado-
lu^da başlanılmıştır» denilmekte ve «hu konuda 
bakanlıklar arası bir kurul teşkil edilecektir» 
denilmektedir. Fakat İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı konuya biraz daha geniş yer vermiş
tir. 

17 . 1 . 1967 tarih ve 6/7648 sayılı Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulan 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri ve 
stratejisinde şu ilkeyi buluyoruz : «Yatırımla
rın yurt içinde dengeli dağılmasını sağlıyacak, 
çeşitli bölgeler arasındaki gelişme farklarını 
azaltacak, sosyal adalet içinde bölgeler arası 
dengeli gelişmeyi sağlıyacak bir politika taki-
bedilecektir.» 

Plâna göre geri kalmış Doğu illeri şöylece 
sıralanmıştır : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Gümüşane, Hakkâri, Kars, Malatya, 
Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa, 
Van. Böylece 22 il kalkınma plânımıza göre geri 
kalmış Doğu illeri arasında sayılmıştır. 

1969 programı ile ilgili kararın 28, 29, 37 ve 
46 ncı maddelerinde birçok tedbirlere yer veril
miştir. Bunları kısaca özetlemek gerekirse; alt 
yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, bölgedeki ta
biî gelişme merkezlerinin tesbiti ile yatırımların 
'buralarda yoğunlaştırılması, yeni bâzı vergi ve 
finansman kolaylıkları ile özel sektörün bu böl
gede yatırım yapmasının teşvik edilmesi, böl
genin tabiî gelişme imkânlarının tesbiti ve yatı
rımların bu kaynaklara tahsisinin yoğunlaştı
rılması. 

Yine programda öngörülen tedbirler arasın
da teşvik fonları, (ki, vaktin darlığı sebebiyle 
hıınları madde madde açıklamak lüzumunu gör
müyorum.) Yatırım indirimi, gümrüklerde tam 
veya kısmi muaflık, Kurumlar Vergisi istisnası, 
Gümrük Vergisi muaflığı, ihracatta vergi iade
si, zarar istisnası, özel sektöre kredi imkânları 
tanınması, iller Bankası kredilerinin (ki, alt 
yapı tesisleri için su, yol, elektrik, kanalizasyon, 
turistik tesisler gibi kredilerin) artırılması, ka
mu kurumları ve yatırımlarına öncelik verilme
si, turitik yatırımlara keza öncelik tanınması, 
teknik ve yol gösterici yardımlar yapılması, 
personel konusu (ki, buna kısaca işaret etmek 
isterim) valilere ve kaymakamlara geniş yetki 
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verilmesi, koordinasyon komiteleri bölgeler ola
rak kurulması, her ilde kalkınma teşkilâtı ku
rulması, diğer personelin seçkin kişilerden te
mini, diğer bir husus da yerleşme politikası... 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlımızda geri 
kalmış bölgeler için öngörülen te&briler bun
lardır. 

1970 programına göz attığımız zaman 136 
ncı sayfada : «Doğu Anadolunun kalkınmasını 
(hızlandıracak ve çok yönlü gelişmesini sağlı-
yacak bölgesel plânlama ve koordinasyon ça
lışmasına Devlet Plânlama Teşkilâtının sorum
luluğu altında başlanacaktır» cümlesini görü
yoruz. 

1970 programının «genel tedbirler» kısmın
da : «Tarım kredilerinin kontrollü kredi şek
linde dağıtımı, hayvancılık kredilerinin artırıl
ması, kooperatifleşme, sınai tesisler, orta ve tek
nik öğretim, ihracatı teşvik için özel tedbirler 
ve pazarlama, Batı şehirlerine nüfus akımını 
önlemek, altyapı tesisleri ve sanayi yatırımla-
riyle desteklenen bölgesel metrepoliten mer
kezler yaratmak.» 

1970 programına baktığımız zaman da şun
ları görüyoruz : «(Bölgesel plânlama bakımın
dan Doğu Anadolu bölgesi üç alt bölgeye ay
rılmıştır...» Bunlar; Erzurum, Elâzığ, Diyarba
kır alt bölgeleridir. «28 Şubat 1963 tarih ve 
202 sayılı Kanuna göre, yatırım indirimi uygu
laması bakımından geri kalmış iller şunlardır..» 
Bu iller yukarda saydığım illerdir, ayrıca say
maya lüzum görmüyorum. 

«1971 programı döneminde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, teknik imkânları elverdiği ölçüde 
bu üç alt bölgede gerekli organizasyonu kura
rak bölgesel plânlama çalışmalarına başlaması 
lâzımdır..» Bugüne kadar ne gibi çalışmalar ya
pıldığını bilmiyoruz. 

iSayın milletvekilleri; 
iŞimdÜ, ©on üç yıl içinde bölgelere yapılan 

yatırımların bir tablosunu inceliyeHm : Marma
ra bölgesine 1968, 1969, 1970 yıllarında top
lam 7 000 898 654 lira yatırım yapılmış. Ege 
bölgesine yine aynı üç yıl içinde toplam ola
rak 3 970 613 000 lira, İç Anadolu bölgesine 
8 182 949 000 lira, Doğu Anadolu bölgesine 
6 981 329 000 liralık yatıran yapılmıştır. 

Birinci Kalkınma Plânı döneminde Marma
ra bölgesine 7 738 620 000, Doğu bölgesine ise, 

7 000 455 679 Türk lirası yatırım yapılmıştır; 
buna mahallî idare yatırımları dâhil değildir. 

Görülüyor ki, Doğu Anadoluya yapılan ya
tırımlar hiç de diğer bölgelerden geri kalma
mıştır; ancak, ne olursa olsun, aradaki mesa
feyi kapatmak mümkün değildir. Çünkü, yüz
yılların ihmali bu bölgeyi diğerlerine nazaran 
çok geride bırakmıştır. 

Şimdi, bu geri kalmışlığı bâzı rakamlarla 
kanıtlıyalım : 22 Doğu ilinin nüfus toplamı 
8 milyondur. Mardin, iSiirt, Hakkâri nüfus top
lamının yüzde 81 - 87 si, Urfa, Van, Bingöl nü
fusunun yüzde 51 - 56 sı, Muş ve Adıyaman'ın 
yüzde 40 - 45 i, Kars, Tunceli ve Elâzığ'ın yüz
de 22 - 25 i, Maraş, Malatya ve Erzurum'un 
yüzde 11 - 16 sının anadili Türkçe değildir. Ka
dın nüfusunda bu oran daha yüksektir. Bu du
rum, Devlet olarak eğitim ve kültür politika
mızın yetersizliğine bir delildir. 

18 ilde çiftçi ailelerinden yüzde 32,4 üne dü
şen arazi miktarı 0 - 10 dönüm olup, bu rakam 
genel arazinin yüzde 4,9 una tekabül etmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz bitmiş
tir, bağlamanızı rica edeceğim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıya-
yım, müsaade ederseniz. 

Bölgedeki köylerin 631 inin arazisi ya bir 
şahsa, ya da bir aileye aittir. 

Arkadaşlar, elimde birçok rakamlar vardır. 
Bir Güney - Doğu Anadolu ili sayılan Maraş'-
ta 61 619 çiftçi ailesinin 19 470 inin hiç topra
ğı yoktur. Bunların 17 737 si tarım işçiliği, 
1 634 ü ortakçılıkla geçinirler. Topraksız olan 
bu ailelerin 5 lira yevmiye ile şehirlerde otu
ranlar büyük toprak sahiplerinin çeltik, pa
muk tarlalarında çalıştıkları bir gerçektir. 

Vaktin dolması itibariyle diğer bölgelerdeki 
illerimizde bu bölge arasındaki mesafeyi kanıt-
lıyacak birçok rakamlar vermek icabediyorsa 
da bunları burada kesiyorum; ancak okuma -
yazma bilmiyenlerin oranı şehirlerde yüzde 48, 
köylerde yüzde 79 dur, demekle iktifa edece
ğim. 

!Sonuç olarak; Kalkınma Plânımıza göre, 
geri kalmış sayılan 23 ilde yaşamakta olan 9 
milyon Türk vatandaşının kalkınması ve diğer 
bölgeler düzeyine ulaşması için Türkiye Cum
huriyeti hükümetlerince harcanan çabalar in
kâr edilmemekle beraber, bu çabaları yeterli 
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saymak da miümikiün değildir. Mukayeseli ra
kamlar bu bölgenin diğerlerine giöre geri kal
mışlığını açıkça ortaya koymaktadır. Anayasa, 
kalkınma plânlarına ve Hükümet programları
na rağmen alman tedbirler uygulanmamış ve 
yeterli olmamışjtır. 

Bölünmez bir ülke olan vatanımızın bu böl
gesinde yaşıyan kahraman ruhlu, Devlete ve 
kanunlara bağlı Türk çocuklarının hiçbir ay
rıma tabi tutulmadan kalkınmalarını sağlıya-
cak bölgesel plânlama çalışmalarınm gerçek
leştirilmesini ve Türkiye'nin ekonomik refahın
da bu bölgenin ne kadar değerli ve önemli ol
duğunun bülinerek, köklü kalkınma tedbirlerinin 
alınmasını, vatan savunmasında ön saflarda dö
vüşen bu bölge halkına daha sağlam bir millî 
kültür bilincinin aşılanmasını yürekten diler, 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal?.. Yok. 
ıSaym Kenan Mümtaz Akışık, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM

TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Zamanın darlığını hesaba katarak bu hu
sustaki maruzatımı özetlemek niyeti ile söz al
dım ve bu sözlerimi O. H. P. Grupu adına arz 
ettiğimi de gerek Yüksek Başkanlığa, ge
rekse muhterem bilgilerinize sunmak isterim. 

iSayın grup sözcülerinin burada önerge 
lehinde konuşmaları bizi hudutsuz memnun 
etmiştir, kendilerine karşı müteşekkiriz. Bunu 
da gördükten sonra esasen fazla konuşmanın 
zaman kaybından başka bir işe yaramadığı
na kaani oluyoruz. 

Mühim nokta şu : Hangi zamanda bu ko
nuya el konulmuşsa ciddiyeti üzerinde du
rulmuştur; endişeler vardır, tereddütler var
dır, bunlar yerinde ve haklı hususlardır. Me
sele, günümüzün en ciddî meselesidir; ama bu 
meseleyi çekinerek, susarak, korkarak halle
debileceğimizi düşünüyorsak, bu hal başımızı 
kuma sokmaktan başka bir şey olamaz. O 
halde ne yapmak lâzım? Meseleyi detayları ile 
ortaya koyacağız ve ileri sürülen iddia ve 
isnatların derecesini tâyin edeceğiz ve bu işin 
bir sömürü konusu olduğundan dolayı mı, 
yoksa bâzı gerçeklere dayandığından dolayı 
mı ortaya atıldığını tesbit edeceğiz, suçlu
larını bertaraf ettikten sonra bize Parlâ

mento olarak düşen görevi de yerine getire
ceğiz. 

Peşinen arz edeyim ki, bu konuda sınır
sız bir bilgisizlik içindeyiz. Doğu - Anadolu'da 
ömrünü harcamış, uzun senelerini vermiş, ced
dinden gelen birçok bilgileri mümkün olduğu 
kadarı ile toplamış bir insan sıfatı ile söy-
liyeyim ki, Doğu - Anadolu'da olanları bu 
bölge dışında ele aldığımız zaman tamamen de
necek kadar büyük bir zıddiyet içinde oldu
ğunu görüyoruz ve bu bizi üzüyor, sıkıyor. 

Maalesef, Parlâmento içinde bütçe görüş
melerinde sık sık önümüze çıkar : Bir sayın 
milletvekili kalkar, «Doğu - Anadolu'da ayrı 
Devlet kurulacağına dair iddialar vardır, bu 
varit midir.?» der. Bir sayın Bakan çıkar, 
kemali ciddiyetle, «varittir.» der ve fetvayı 
kestirip atar. işte tehlike bu bilgisizlikler
den doğuyor, bu bilgisizliklere lâzımlgelen cid
diyeti veremiyeşimizden doğuyor; ama hepsi
ne bilgisizlik mi diyeceğiz, hayır. Bir kısmı 
samimî hudutları içinde bilgisizliktir; fakat 
diğer büyük bir kısmı kasıtlı bâzı bilgiler 
altında bâzı dümenleri çevirmeye yönelen hal 
tarzlarıdır. 

Benim bu (gibi hallerde üzüldüğüm nokta 
şu: Hele Parlâmentoda, yüksek görev imkân
larına sahip bir teşekkülde bu tip konuşma
lar ortaya atıldığı zaman, suali soranın da, 
cevabı verenin de hemen orada meseleyi hal
letmiş oldukları kanaatine varmaları ve on
dan sonra «Acaba daha başka bir şey yap
mak lâzımgelmez mi?« diye bir suali tekrar 
kendi kendilerine sormamalarıdır. Bu büyük 
ithamdan sonra ve bu büyük itham edici ce
vap alındıktan sonra bence yapılacak iş şu
dur : Böyle hayati ve üzerine bütün canımızla, 
mazimizle titrediğimiz bir meselede en ciddî 
ağırlığımızı koymak ve buna, Türkiye ebe
diliği namına hangi noktada son vermek lâ-
zımgeliyorsa son vermek icabeder. Böyle de
mek lâzım ve bu şekilde işe girmek lâzım, 
Ama maalesef o sual ve cevap böyle kalıyor. 
Fakat diğer arkadaşlarımın çok vukufla be
lirttikleri hususa bir ilâve olmak için söylü
yorum; bu sorulan sual ve verilen cevaplar 
bu kadarı ile kalsa, ben bu kadar acımıya-
cağım ve üzerinde titremiyeceğim, ama yurt 
sathında onun bir yayılış şekli var ki, asıl ıs
tırap verici nokta budur. 
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Arkadaşlarım temas buyurdular; Doğuya 
özel teşebbüs gitmez, özel teşebbüsün Doğu 
Anadolu'ya gitmemesi mesele mi? Bunun eko
nomik ve rantabiliteyle izah edilebilecek taraf
ları vardır, yoktur ayrı mesele. Fakat özel te
şebbüsün asıl gitmemesi resmî ağızlardan bir 
nevi ayırıcı propagadanların yapılması, bir böl
ge halkının diğer bölge insanlarına karşı müş
kül duruma düşürülmesi, ,bölge halkını kendi 
içinde dahi orada kendi hayatını idame ettire
bilmekten endişe duyar vaziyete sokulması
dır. Bunlar, üzerinde durulacak konulardır. 

Doğu - Anadolu hakkında bilgi ile hareket 
etmenin çağı aşağı yukarı plânlı döneme giri
şimizden sonra başlamıştır ve gerçekten birçok 
ekonomik ve sosyal açıdan etütler yapılmıştır, 
yapılacaktır. Fakat biz bugüne kadar alınan so
nuçlara bakarak söylüyoruz ki, bunlar çok ye
tersizdir, biraz da oyalayıcı vasıfta olup, esa
sen fayda getirici özelliklerden de uzak durum
dadır. Plânlamanın gerçek hedefinin temin edi
lebilmesi için, bir sayın arkadaşımın da temas 
ettikleri gibi, bir özel kalkınma anlayışı için
de geri kalmış bütün Türkiye dahilindeki il ve 
ilçelerin hesaba katılması ile ve evleviyetle Do
ğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinin bu açı
dan olan dertleriyle ilgili bir özel plânlama ile 
meseleye bakmak gerekiyor. 

Millî plânlama esasları dâhilinde buna im
kân olmadığına dair bâzı mütalâaları dinledi
ğimiz zaman bunun yetersizliğini o ilk dinledi
ğimiz sıralarda gücümüz yettiği kadar savun
muştuk. Ama zamanla, yani bugün artık her
kes, Anayasanın belirttiği sınırları içinde millî 
plânlamanın bütünleyici, tamamlayıcı bir un
suru sıfatı ile geri kalmış il ve ilçelerin Türki
ye'nin neresinde olursa olsun, özel bir plânla
ma sınırlan içinde ele alınabileceğini kabul 
ediyor. Buna ciddiyetle zaruret vardır; bunu 
"biran evvel halletmek zorundayız. Bunun halli 
için lâzımgelen en açık konuşmaları yapmak zo
rundayız. Bu açık konuşmaları zedeleyici ma
hiyette yapanların bilimsel yollardan cevaplan
dırılmalarını temin etmek için ne lazımsa onu 
yapmak zorundayız. 

ıSayın Nihat Erim Hükümetinin bu konuda 
ileri sürdükleri görüş tarzı saygıya değer bir 
görüş olmuştur, meselenin en gerçekçi ifadesi 
olmuştur. Hatırlıyacağmız gibi Sayın Başba

kan yabancı gazete muhabirlerine verdikleri be
yanatta : «ülkemizde bir ayırıcılık faaliyeti yok
tur; olamaz. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyo
ruz. Bunun dışardan tahrik edicileri, düzenle
yicileri vardır; biz de bunlarla mücadele ede
bilecek yetkideyiz, güçteyiz.» demişlerdi. Sa
yın Başbakan bu sözleriyle en gerçek durumu 
ortaya koymuşlardı. Bir yönetici anlayışı, bir 
Devlet adamı ifadesi işte budur. 

Endişe sahibi olanlara açıkça ilân ederim ki, 
bugün Doğumda halka inmiş Türkiye bütünlü
ğü aleyhine en ufak bir eğilim yoktur. Buna 
ilâveten söyliyebilirim ki, Türkiye'nin her han
gi bir noktasından gelebilecek her hangi bir 
tehlike, yine en byük desteğini Doğu'daki hal
kın üstün iradesinden, üstün ebedî beraber ya
şama anlayışından ve bu konudaki kesin kara
rından alacaktır. Ama, Allah böyle bir duruma 
düşmemize müsaade etmesin. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, zamanınız dol
mak üzeredir, bağlamanızı rica edeceğim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Vaktim dolmadı, Grupum adına konuştuğumu 
bir kere daha arz ederim. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Evet efendim Grupum adına konuşuyorum. 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî buyurun, ama sü

reniz bitmek üzeredir. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Efendim, benim hesabıma göre on dakikam 
var. 

Bu arada birçok etütlerin yapıldığı da... 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi

siniz. 
Sayın Mümtaz Akışık'ın Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına konuştuğunu beyan etme
leri karşısında konuşma süreleri kendiliğinden 
20 dakikaya çıkmış bulunuyor. Bu sebeple gö
rüşmesinin bitimine kadar çalışmalarımızın de
vamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz devam ediniz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Etütlerin, muhtelif safhalarda resmî ve özel 
mahiyetlerde ele alınmış şekilleri vardır. Bu ko
nuda üniversitelerin, özellikle Atatürk üniver
sitesinin araştırmaları ilginçtir. Teferruatına 
girmemize imkân yok. Tasvip buyurduğunuz 
takdirde kurulacak komisyonun, bu hususta 
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daha geniş bilgiler getireceğini tahmin ederim; 
fakat anahatlariyle söyliyebileceğimiz nokta
lara da temas etmeden geçemiyeceğim, 

Bugün bu araştırmaların verdiği sonuca gö
re, Türkiye'nin 13 ili ile, geri kalan 54 ili kar
şılaştırılmış, bilimsel bâzı ölçülere, ekonomik, 
sosyal değerlendirilmelere tabi tutulmuş ve çok 
ilgiye değer sonuçlar alınmıştır. Nüfusun yüz
de 80 ninin köylerde yaşadığı bu bölgede, ta
rımda çalışan nüfusun tüm nüfusa oranının 
yüzde 85 olduğu, fakat toprak sahibi ailelerin 
elinde bulunan bütün topraklar dağıtılabildi-
ği zaman dahi, yetersiz topraklılarla hiç top
rağı olmıyan kişilere halihazırda ancak 25 dö
nümlük bir toprağın düşeceği hesaplanıyor. 
Burada yaşıyan ve müstahsil vasfını kazanmış 
olan nüfusun yüzde 85 i tarımda çalışır. Bu
nun karşısında ancak yüzde 3 ü sanayi kolun
da hizmet görebilmektedir. Nüfusun yüzde 
3 lük kısmına iş sahası yaratabilen sanayi ku
ruluşlarının toplandığı merkezler Elâzığ, Ma
latya, Diyarbakır ve Gaziantep'tir. Sanayi ürün
lerinden elde edilen Türkiye tüm gelirinin an
cak yüzde 4 ü Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'
dan temin edilebiliyor. Bu yüzde 4 ün 2/3 ünü 
saydığım belli merkezler verebiliyor. Yani şu 
gerçek ortaya konuluyor: Geri kalan Doğu Ana
dolu illerinden 18 adedi, sanayi adına nasip al
mış her hangi bir özellik arz etmiyor. Nüfus 
olarak sanayi koluna ayrılmış yüzde 4 oranın
daki nüfusun, Türkiye içinde, Türkiye'nin den
gesel kalkınma aıflayışı içinde, bir Devlet olma
nın büyük itibarı, şerefli hamlesi içinde ne ka
dar gülünç bir değer ifade ettiğini takdirleri
nize arz ederim. Ortada hiçibir sebep olmasay
dı bunların üzerinde durmıyabilirdik; ama öy
le bir istismar safhası açılmıştır ki, bu istismar 
safhasından, gerçekçilerin, gerçekçi olmayan
ların dahi ayrılması ihtimali kalkmış ve - mü
samahanıza sığınarak söylüyorum - bu konu 
ele alındığı zaman âdeta, evvelâ savunmayla 
işe başlamak gibi bir zaruret ön plânda tutul
muştur. 

Bugün Doğu'da kamu sektörünün yatırım 
oranı yüzde 9 dur. özel sektör, bâzı arkadaşla
rıma göre yüzde 2,5, hattâ en üstün, en müspet 
anlayışa göre de bu miktar yüzde 4. Ama, yüz
de 4 veyahut yüzde 3 dahi, bir bölgenin hangi 
hal içinde bulunduğunu, ve hangi istismarlara 
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konu olabileceğini ortaya koyan büyük bir öl
çüdür. 

Yine aynı etüt neticesinde bâzı ilginç ra
kamların verildiğini de gördük; bunları ortaya 
koymak isteriz: 1963 yılından bugüne gelince
ye kadar yapılmış olan bâzı Devlet yatırımları
nın karşılaştırılması mevzuubahistir. Meselâ 
1963 yılında bu 13 ile 323 milyon verildiğinde, 
geri kalan illere 4 921 000 000 verilmiştir, ki, 
16 misli fazladır. 1964 te aynı yere 480 milyon 
verildiğinde geri kalanlara 5 815 000 000 veril
miştir ki, bu da 13 misli fazladır. Bunlar teva
li ediyor. Bu rakamları okumakla dikkatlerinizi 
şu noktaya çekmek istedim: Özel teşebbüsü 
yok, bir sermaye terakümü yok, ekonomik ve 
sosyal bir hamle yok, özel teşebbüsçülük için 
asgari bilgi, eğitim imkânları yok; bütün bun
lara rağmen Devletin bilhassa el koyması gere
ken konularda dahi Devlet onun aleyhine ça
lışmakta... Bunun üzerinde elbette ki, istismar
lar harekete geçer. Ama, bu harekete geçiş kar
şısında gerçekleri ortaya koyanlar mı kötü ola
caktır, yoksa bu gerçekleri ortaya koyanlardan 
endişe edenler, çekinenler mi kötü olacaklar
dır? Bu durumu bu şekilde baskılar altında, 
gizlilikler altında tutup, kötü niyetlilerin bir 
nevi âleti vaziyetine koyanlar mı mesul olacak
tır? 

Muhterem arkadaşlar; 
Gerek resmî ağızların ortaya koydukları 

tehdit ve tedhiş edici havadan dolayı, gerek 
toprağın bir nevi boğaz sıkmasından dolayı, 
ekonomik imkânların gayet mahdudoluşundan 
dolayı bugün Doğu'd'a muazzam bir göç var
dır. Bu göç, Güneye, Batıya, Orta Anadolu'ya 
kadar uzanır ve senede 30 bine varan miktarı 
ifade ©der. Asgari nisbeti yüzde 6, âzami nisbe-
ti 1967 - 1968 yılı hesaplarına göre yüzde 19,4 
tür. Bu, sadece Doğu'daki birçok sosyal prob
lemlerin bir ölçüsü olmaktan da çıkarak bütün 
Türkiye'nin başına başlı başına bir yüküm, bir 
dert, peşin olarak ele alınması lâzımgelen bir 
sorun oluyor. 

Kaldı ki, Doğu'nun kendi bünyesi içinde de 
bu neviden bir göç vardır; bu da başbbîaşına 
bir sorundur. Buna, çobanlık devrinden kalan 
bir kalıntı olarak bakarız. Aşağı - yukarı bir 
milyon insan yüzbinleree hayvaniyle beraber 
Doğu sınırları içinde 300 kilometrelik bir gi
diş - geliş çizgisi dâhilinde her sene dolaşır du-
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rurlar. Bunların dolaşmaları kendileri için iş
kencedir. Bir kere tesadüf edip araştırdığınız 
zaman, insan, insan olma haysiyetinden uta
nır, ama bunlar farkında değildirler. Bunlar 
vergi vermez, bunlar asker vermez, bunlar 
okur - yazar değildir, bunlar Devletten kaçar, 
resmî insandan kaçar, insandan kaçar.. Zaten 
başka türlü olmasına da imkân yok. Ama biz, 
bu gerçeği bugün dahi, uygar Devlet, uygar 
millet olma iddiasında olduğumuz, olmaya mec
bur olduğumuz bu çağda dahi gözlerimizin 
önünde yaşatıyoruz, yürümesine müsaade edi
yoruz. Bu, çobanlık devrinin bize kadar getir
diği bir husustur. Mağara devrinin getirdiği di
ğer bir hususu da bir sayın arkadaşım dile ge
tirdiler. Gerçekten, şehir merkezleri dışındaki 
hayat, bir mağara devri hayatıdır. Burada, va
ziyeti gören, meselelerin fecaatini idrak eden 
kafada olan bizim, aydınların sığındığı tek nok
ta şudur: O vatandaşın bilgisizliği... Eğer o in
san, o vatandaş orada insan olarak hangi hak
lara sahibolduğunu, asgari insan yaşlantısmm ne 
demek olduğunu, Devletin kendisine karşı ne 
gibi vazifeleri olduğunu, kendisinin bu haller 
içinde Devlet karşısında nasıl bir sıfat takına
cağını bilememesinden dolayı biz, onun cehale
tine sığınarak bunu böylece yürütür gideriz. 
Ama.... 

BAŞKAN — Sîaym Akışık, sonuçlandırma
nızı rica edeceğim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Mesele, bunların büyük yük olarak, kambur 
olarak sırtımızda olmasıdır, Türkiye Cumhuri
yetinin üzerinde olmasıdır. Biz diğer veçheleri
ni ele almıyoruz, sadece ekonomik tarafı ile il
gileniyoruz. Bu kamburu atmiak zorundayız. 

Müsaade edeceksiniz, muhterem kararları
nıza iktiran edecek bir araştırma önergesi bu
nu ele alacaktır; fakat özellikle dikkatlerinize 
şunu arz etmek isterim: Bu araştırma önergesi 
ilk olmasın, son olmasın. Doğu konusunda en 
büyük bilgileri bize getirebilecek hangi imkân 
varsa onu ele alalım, onu bütün teferruatiyle 
bünyemize sindirelim ve atacağımız adımlarda 
bugüne kadar çok büyük Devlet görevlilerinin 
dahi düştükleri hatalardan kendimizi sakına
lım. 

Doğu, bugüne kadar söylendiği gibi kalkın
maktan çok uzak, nasipsiz bir bölge değildir. 
Türkiye Cumhuriyetinin maliyesine, ekonomisi-
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ne cidden büyük hizmetler görecek avantajlar 
içerisinde, tabiat böyle bir yapı vermiştir. Bir 
bölge düşününüz H yüzde 43 madenleri ken
disinde topluyor; bir bölge düşününüz ki, mev
cut ve muhtemel bütün enerjilerin yüzde 70 ini 
kendisinde topluyor, bütün hayvancılık ürün
lerinin yüzde 50 sine yakınını bugünkü sakat
lığı içinde bu bölge veriyor. Bütün bunlara 
rağmen, eğer orası hâlâ sefalet içinde yüzerse 
ve bu sefalet de başka âdilerin, alçakların kötü 
niyetlerine âlet edilirse, bunun ayıbı evvelâ bi
zedir. Gayet rahat bir töhmet devrine girmi
şiz. Bu töhmetin ortadan kaldırılması, muhte
rem kararlarınızın ve dikkatlerinizin, derin 
araştırmalarınızın neticesine bağlıdır. Aksi tak
dirde, bu konuya cesaretle girmediğimiz zaman 
zararlarını bugün vicdanen çekiyoruz, yarın 
çektiğimiz aynı azabı torunlarımıza iletmiş ola
cağız. 

Çok değerli doktor arkadaşım bir meslek 
adamı sıflatiyle temas ettiği hususlarla ilginç 
noktalarda örnekler verdiler. Ben de içinde 
yaşıyan insan olarak şunu söyliyeyim ki, Dev
let istatistik Enstitüsünün rakamlarına bakar
sanız, 20 000 kişiye bir doktor düşmektedir. 
Bayır, 20 000 kişiye değil, 100 000 kişiye bir 
doktorun düşmediği iller vardır. Bugün Bitlis'
te 50 000 kişiye bir doktor düşmüyor ve o dok
tor da dışardan gelen doktordur. 1 000 kişiye 
bir yatak, bir hemşire düşmektedir, muhterem 
arkadaşlarım. 

ıSaym Nebil Oktay'ın buyurdukları gibi, se
nelik şahıs başına geliri 125 lira - ve hattâ bu
nu bizzat 1965 ten evvel MutM ilçesinde yaptı
ğım etütlere dayanarak söyliyeyim - aile geliri 
276 liradır. Bu durumda olan bir insan, ilkel 
şartları içinde toprak, keçi ve kendisi arasında 
ne kadar irtibat varsa onunla yaşar; ayakka
bısından şapkasına kadar giyimini kendisi te
min ederek yaşamak zorundadır. Eğer bunu 276 
liralık bir kazanç gibi birşey görüyorsanız, bu 
da topladığı yabani meyvaların iki günde sır
tında taşıyıp merkeze getirerek sattığının kar
şılığından ibarettir. Bununla da bazen sigara 
(sigara da umumiyetle olmaz, çünkü kaçak 
kullanılır maalesef), çay ve şeker gibi şeyler 
alınır. 

Bir ilçe düşününüz ki, misiaf irini ağırlıyabil-
mek için 200 kilometre ötedeki buğday istihsal 
eden ilçelerden topladığı 3 - 5 kiloluk unu deri 
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torbalar içerisinde bekletir ve misafiri geldiği 
zaman ona ekmek ikram edebilmek için bu zor
luğa katlanır. Bunlar artık bizim bugün için 
tahammül edemiyeceğimiz hususlar olmalıdır. 
Devlet, Parlâmento ve aydın kişiler olarak, vic
danlı insanlar olarak Türk olmakla devamlı 
öğünürüz. Bu bizim en büyük şerefimizdir. Ama 
bu büyük şerefi en son hududuna vardırabilme-
mizin bir unsuru da vicdanlı Türk olmaktır. 
Vicdanlı Türk olarak bâzı hâdiselerin önüne 
çıktığımızı hissettiğimiz için, bunun vereceği 
gurur bize her halde sonsuz bir hazine teşkil 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, kötüleme edebiya
tı yalnız belli yerlere mahsus değildir, bu Do
ğu'da da olur. Bir diğer arkadaşımın isabetle 
temas ettikleri gibi, Doğu'ya giden görevliler
den başlamak lâzımdır. Doğu'yfa hangi zihniyet 
altında nasıl bir görevli gönderdiğimizi, orada 
hangi vazifeleri görmek, yürütmek zorunda ol
duğunu tam şuuru ve tam vatanseverliği ile 
tesbit edip, öyle yollamak zorundayız. Orayı bir 
sürgün bölgesi intibaı ile vazifelilerle doldurur-
sak, işte bugünkü sonuçları verir. Sürgün ile 
gitmesini bırakın, acemi olarak gitmiştir. O da 
bütün tecrübesiz hayatının kendisinde bırak
tıklarını orada âdeta - tâbirimi mazur görün -
bir zehir olarak koyar. Bu, biraz biraz birşeyler 
ianlamış olan vatandaşın indinde, kanunların 
adaletsizliğine dair şüphe yaratır, resmî organ
ların anlayışsızlığına dair endişe yaratır. Neti
cesi itibariyle Devlet otoritesi bundan zarar 
görür. Bunları telâfi etmenin çarelerine bak
malıyız. 

Basit, çok basit; çok kaliteli görevlileri gön
dermek için... 

BAŞKAN" — Sayın Akışık, sürenizin bitmiş 
olduğunu beş dakika evvel hatırlattım. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Evet, afedersiniz. 

... çektiği sıkıntıların karşılığını, şerefi ve 
itibariyle, teminatı ve ma/aşıyla verdiğimiz 
gün, cemiyetimizin en yetkili ve en muktedir 
görevlilerini Doğu'da bulabileceğiz. 

Bugün okul durumu hâlâ Doğu'da bir dert 
halindedir. Ben şu kadarını bilhassa arz etmek 
isterim: Biz bugün tüm olarak Doğu'daki kal
kınmayı tetkik mi edeceğiz? Hayır, böyle bir 
Meclis Araştırm/ası bize çok yuvarlak, hattâ 
faydasız neticeleri belki verecektir. Doğu'da 

eğitim için araştırma, Doğu'da işsizlik içini 
araştırma, Doğu'da sosyal kalkınmanın gerek
tirdiği araştırmaların yapılması gerekmekte
dir. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususa tekrar dik
katinizi çekeyim. Sadece günlük basından... 

BAŞKAN — Genel Kuruldaki bütün grup
lar araştırmlanın açılmasında ittifak ettiler Sa
yın Akışık. Bendeniz de Başkan olarak dinli
yorum. Süreniz de bitmiştir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Basın takibedildiği zaman şunu görürsünüz. 
Doğu'da hiç hayat yokmuş ve hiçbir şey yok
muş gibi bir manzara vtardır. Bir spor faaliyeti 
şeklinde olsun, bir sosyal faaliyet yoktur. Eği
timsel bir hareket ve buna benzer hamleci hare
ketler yoktur ve bu yokluklar içinde biz Do
ğu'yu bir vatan parçası olarak hâlâ kabul edi
yoruz. 

özür dilerim. Hem vaktimi geçirdim. Bu
nunla beraber söyliyeceklerimi, araştırma muh
terem tasviplerinize iktiran ettiği zaman Mec
lis araştırmalarından sonra da söyliyeceğimi 
tahmin ediyorum. Tekrar özür diler, çok te
şekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir takrir gelmiştir, okutuyo

rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kifayet önerge
si aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlar: 
Kifayet önergesinin aleyhinde konuşmak 

üzere söz aldım. 
Bir defa, Devlet Plânlama Teşkilâtı Doğu 

mevzuunu katiyen tanımıyor. Doğu ile alâkası 
yok; masa başında bir senelik, beş senelik plân 
dilimlerini yapar. 

BAŞKAN — Yani, «Bu husus dile getiril
medi» diyorsunuz. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Getirilmedi 
efendim. 
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İkincisi; arkadaşlar özel teşebbüsten falan 
bahsettiler. Doğu'da zaten - Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bihaber olduğu gibi - öteden beri 
birkaç kuruş edinen adam bâzı endişeler altın
da, doğru kalkınmış memleketlerimizde soluğu 
alıyor ve işgücünü ortalara naklediyor. Bu hu
sus da dile getirilmedi. 

Bir başka hususa bir arkadaşım kısa olarak 
dokundular: «Doğu» demiyeyim de, «az geliş
miş veya gelişmemiş bölgemiz» öteden beri bir 
sürgün memur yatağı olmuştur. Maalesef Os
manlı Devrinden bugüne kadar bu şekilde ya 
sürgün memur diyarı olmuş veyahut da tecrü
besiz memur diyarı olmuştur. Meselâ, adliyeden 
stajını yeni bitirip çıkan bir savcı namzedi, bir 
hâkim namzedi ilk soluğu Doğu'da alıyor. Bir 
veteriner veya ziraat mezunu, arpayı, buğdayı 
birbirinden layırdedemiyen bir ziraatçi, - afe-
dersiniz - öküzü veya atı birbirinden fark etmi-
yen bir veteriner mezununun ilk tatbikat saha
sı Doğu olmaktadır. Bu husus da dile getiril
memiştir. 

Dahası var... 
BAŞKAN — Bunlar kısmen dile getirildi, 

söylendi efendim. 

MUSA DOĞAN (Devanda) — Dahası var 
tarz ©deyim. 

işbaşında bulunan Hükümetimizin progra
mında, Doğu'nun kalkınması için «mandıra ve 
kombina» mevzuu ele alınmıştır. Bu mevzuda 
da maalesef benim muttali olduğum bir durum 
vardır: 

1971 senesinde 6 tane yem fabrikası yapıl
dı. Bunlar, izmir, istanbul, Bursa ve izmit'te 
yapılıyor. Şimdi biz, öküzü bıçağın yanına gö
türme çabası içine girmiş oluyoruz. Hayvan
cılık ve hayvan Doğu'da ama yem saniayü Ba-
tı'da kuruluyor. Bunlar da dile getirilmedi. 

BAŞKAN — Doğru... 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Şimdi bir 
mevzu daha var. Geri kalmış bölgemiz olan Do
ğu'da, bir hayli inşaatlar yapılır ve bunlar se
nelerce devam eder, bu mevzu bir kangran ha
line gelir. Bu inşaatlar da yapıldıktan sonra da 
çöker gider. Bunların nedenleri üzerinde de 
durulmadı. 

Netice olarak, bu hususların da görüşülme
sinde fayda olacağı kanaatiyle kifayetin aley
hinde bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma açılması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Araştırm/a Komisyonunun 13 kişiden teşek
kül etmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi 
tarihinden itibaren 3 ay olması hususunu oyla
rınıza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir... 

Gerektiğinde Ankara dışında görev ifası 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. 
Çay Kurumu kanun teklifinin açık oylama

sına 103 sayın üye katılmış, 101 kabul, 1 ret, 1 
çekimser oy çıkmış, yeterli ssayı sağlanamamış
tır. Tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

Normal mesai süremiz bitmiş bulunduğu ci
hetle, 1 Temmuz Perşembe saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

>»• I I 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının, TürMye Çay işletmeleri Kurumu kanun tek

lifine verilen açıfe oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüce oğlu 
Emin Palksüt 
Suna Tııral 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
i-bdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Üye »ayMtt 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekanserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

400 
103 
101 

1 
1 

341 
6 

[Kabul 
Kemal Erdemi 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nakl Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağ&sı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

edenler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak • 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali NaM Vlner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osman Yeıltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

Mustafa Kemal Güne§ 
KONYA 

Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
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SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

[Reddeden] 
EDİRNE 

llhami Ertem 

[Çekinser] 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne * 1 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 
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Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve G-üney - 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) 

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

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
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. (10/20) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl 
masına dair önergesi (8/7) 

5. — 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 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. C8/9) 

8. — 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 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

9. — İçel Milletvekili Celal 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 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

11. — 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» nı 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) 

12. — İçel Mialetvekil/i Celâl Kargılı'nın, 
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) 

13. — 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 tcsbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
.Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

14. — Bursa Milletvekili Sadreıtıtin 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) 

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

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu VP _iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasama 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

2 — 
19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 

Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın 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) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, 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) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma-

• sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
'bir Mecliis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

22. — 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) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargıllı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri y ap
ışak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Sa'lâhattin 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) 

j 25. — Sinop Milletvekili Hilmi İzgüzar'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) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

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

31. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

33. — 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) 

34. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
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I 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) 

35. — 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) 

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

37. — 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) 

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

39. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 

tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
I Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 

kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı-

I şmda 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) 

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

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

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

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 

4 — 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

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

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

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

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

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'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) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'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 nners'esi. (10/55) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
j hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 

korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
j etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya-
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rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
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) 

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

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

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TBT Kurumunun yayınlarınım 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) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

63. •— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarım, yaralan

maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduermu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

64. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'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 (10/68) 

65. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

66. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

67. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'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) 

68. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağb 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
cdasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

69. — Maraş 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) 

70. — İstanbul Milletvekili Eşref 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) 



71. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî 'belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ö'zel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

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

73. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl fcden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, Türkiye'ddki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin 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) 

75. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni .teslbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu 'konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 12 Mart 1971 gümi Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum T,e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

77. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanım<ak zorun^ 
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis araştırması açıllmıasıma dair 
önergesi (10/71) 

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

79. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, 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) 

80. — Maraş Milletvekili İbrahim 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) 

81. —• Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kre'di aıçtıkılarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını teslbit etmek mıaksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştınması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
vıe 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici' Komisyon raporu 
(2/36) (iS. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleH 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 içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

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

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

(5. —• İzmir Milletvekili Talât O.rhon'aın, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhun'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
«özlü sorusu (6/31) 

7. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen B.ıkırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

8. — 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) 

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

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

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, I IJ 
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakaran
dan sözlü sorusu (6/63) 

16. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanıı?.-
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

18. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü »oramı. (6/66) 

19. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaış ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

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

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

22. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Utanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu (6/80) 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyaeağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

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

26. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

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

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

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

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 



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

28. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

29. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılımaız'-
m, boş gecen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

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

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

3ı2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

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

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

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

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

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

38. — Antallya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Anta'ya'^a kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

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

40. —• Afyon Karahisar Milletvekili Ha-mdi 
Hamam cıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. —• Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağh bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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

43. — Niğde Milletvekili Mevlüit Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

44. —• Ankara Milletvekili İbraJhim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

45. — 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) 

46. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve tskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

48. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'mm, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

49. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
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^Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

50. — 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) 

51. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
• can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
gen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

52. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyaeağma 

•dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 
53. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 

ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

54. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
Ju'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

55. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

56. — Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
mün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
foir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

58. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dr i r Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

59. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğhı'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın meri ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

60. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
ülaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

61. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

62. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

63. — 'Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

64. — Sinop 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) 

65. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Hmıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

66. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

67. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

68. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin- Ka
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekü imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

69. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü iıçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

70. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kamımdan sözlü sorusu (6/132) 

71. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
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zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

72. — 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) 

7'3. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/186) 

74. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargMn, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

75. — Uşa'k Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

76. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
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) 

77. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin ' sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

78. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
K^onya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan gözlü sorısu 
(6/141) 

79. —• Ankara Millet'vekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru ('6/142) 

80. — Amasya Milletvekili Vehbi M-eş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şıelkar istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

81. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nım Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

82. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İslkân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

83. — Ankara Milletvekili 'İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararlann tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

$4. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. II Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

85. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) • 

86. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe-
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

87. — Ardu Milletvekili Memdüih Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyetâeki haş
haş ekimi ile ilgili- beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

89. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,. 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/154) 

90. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının (ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

91. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi oknıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

92. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın öncede» 
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öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

93. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

94. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'ıran, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

95. _ Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-. 
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

96. — Ankara Milletvekili Cengizhaıı Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162)' 

97. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'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 (6/163N 

98. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
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) 

99. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er verdi
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

100. —• Erzurum Milletvekili 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) 

101. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

102. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

104. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

105. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yanc 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde y a p ^ n nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ^çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

107. •—• Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

108. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'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) 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Tııran'm öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

111. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıe'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

112. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

113. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 



ve davranışına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

114. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara clair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

115. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabanoailara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

116. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Naızffli Sümerbank Basma Fabrikasına dair 
'Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

117. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sımda Nurcular ve Sül'eymancılarm bulunup bu
lunmadığına dair Çalışıma Balkanından sözlü so
rusu (6/184) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
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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 . 1/970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 122 nci Birleşim) 


