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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ulaştırma Bakanı Ferda Güley ile grupları 
âdına A. P. Genel Başkanı Süleyman Demirel, 
D. P. Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, 
C. G. P. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve C, H. P. Grup Başkanvekili Necdet Uğur; 
Türk Hava Yolları «Ankara» uçağının Paris 
dolaylarında düşmesiyle meydana gelen elim 
kaza hakkında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Başkanlık Divanının, Federal Almanya Mil
let Meclisinden bir Parlamento Heyetinin ziya
ret maksadıyle Türkiye'ye davet olunmasının 
uygun görüldüğü yolundaki kararı kabul olun
du. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

6 Mart 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,10'da son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Kemal Ziya öztürk Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avsargil 

-»• «•>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılmia ISaatii : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvaM Kdmal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan AvşargiM (Kayseri), İMehdS KesMn (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimim açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

y BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
la çaktır. Sayın üyelerin, isimleri yazılı plakala
rın yanındaki beyaz düğmelere basmalarını rica 
ediyorum. 

(Yokl ama yap ildi.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

•görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli' 
nin, Lahor'da yapılan İslâm Zirve Konferansı 
hakkında gündem dnşı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteğinde bu
lunan sayın üyelere söz vereceğim. 

İlk olarak, İslâm Zirve Konferansı hakkında 
söz istiyen Sayın Feyzullah Değerli'ye söz veri
yorum. 

Beş dakikayı tecavüz etmemek kaydıyle bu
yurunuz Sayın Değerli. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat; 
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sa-

Pakistan'ın, Lahor şehrinde yapılan ve 17 is
lâm Devlet başkanının, 6 da başbakanın katıldığı 
İslâm Zdı-ve Konferansı hakkında kanaat ve gö-
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nişlerimi belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bendeniz bu konuşmayı Yüksek Başkanlıktan 
daha evvel iylemistim; fakat araya bütçe girdi ve 
konuşmam bugüne kaldı. Konunun sıcaklığı 
dünya basınında ve Türkiye'de hâlâ devam et
mekte olduğu için bugün konuşmayı münasip 
gördüm. 

Muhterem arkadaşlar, İslâm Zirve Konferan
sı denince, burada en büyük ağırlığın ve haşme
tin Müslüman Türkiye'ye ait olması veya bu 
ağırlık ve şana büyük Türkiye'nin sahip çıkması 
icap ederdi. Çünkü, o zirvede ta, Alpaslan'dan 
bugüne kadar daima bizim atalarımız oturmuş
tur. Bugünkü Cezayir'den Endonezya'ya Filipin
ler'den Sumatra'ya kadar 3 - 4 kıtanın milyon
larca Müslümanı ve bütün dünya insanları bunu 
böyle bilmiş ve böyle kabul etmişlerdir. Batı ve 
haçlı dünyası da, «İslâm» denince Türk'ü, 
«Türk» denince İslâmı anlıyordu. Dünyada hiç
bir millete nasip olmayan böyle şanla, şerefle 
yüzyıllarca oturduğumuz, cesaretle sahip çıktığı
mız bu zirveden bizi nasıl, ne entrikalarla indir
mek istedikleri, bizi küçültmek, dahilde ve hariç
te kuvvet ve itibardan düşürmek için hangi zih
niyetin ne oyunlar oynadığı malumunuz olsa 
gerektir. Bu oyunlara gelmeye hâlâ devam ede
cek miyiz?. 

Muhterem Milletvekilleri, neyi kimden saklı
yoruz, kimden çekiniyor, neden korkuyoruz?. 
Arkadaşlar, şimal ve batı dünyiası bizim yum
ruğumuzu yort ve güçlü gördüğü zaman varlığı
mızı ve büyüklüğümüzü kabule mecbur olmuşlar
dır. Bunlar nasıl karşılar diye yüzyıllarca otur
duğumuz zirvelere, millî davalara ürkek, çekin
gen davranmaya sebep yoktur. 

Evet, Lahor şehrinde yapılan islâm Zirve 
Konferansı, bugün petrolün de dünya ekonomisi 
üzerinde meydana getirdiği derin tesir ile bütün 
dünya insanının dikkatimi çektiği ve birtakım 
dostluk maskesi altında sömürgeciliğin, eski haç-
lılığın ve siyonizmin başka görüntülerle üzer
lerine yürüdüğünü bilen İslâm devletlerinin bir 
araya geldiği, bu sebeple de bütün milletlerin ku
lak kesildiği bir toplantıdır. Böyle toplantılarda 
kim ne der, ne diyecek diye bakarlar. Eskiden 
böyle toplantılarda bütün milletler bir tarafa; 
«Siz Türkleri dinleyin, Türkler ne der?» diye ba
karlardı. Hal böyle iken ve bu zirve toplantısı

nın en ağır yükü Türk Devleti've Türk Mille
tinde olması icap ederken, bu toplantıya Türk 
Milleti hesabına gereken ağırlık ve ehemmiyet 
verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman iç ve dış 
siyasetimizde üzerimize çullanan acayip korku
ların menşei nedir? Ta Lozan'da verdiğimiz bir
takım tavizler mi yoksa?. Bu sebeple çekinmeye 
lüzum yok. O gün Türkiye 10 milyon nüfusa 
sahip idi, bugün 40 milyonluk zinde ve ayakta 
koskoca bir Müslüman Türkiye vardır. 

Muhterem arkadaşlar, mezkûr toplantıya iş
tirak eden devletleri ve devlet adamlarını bayın 
ve TRT kanalıyle dikkatle takip ettim. İslâm 
Zirve Konferansına katılan İslâm devletleri, 
devlet başkanları, başbakanları seviyesinde ka
tıldılar; biz ise sadece hariciye seviyeyinde katıl
dık. Bu sebeple Sayın Başkaıı'a şu suali tevcih 
ediyorum: Bu toplantıya Türk Milleti hesabına 
neden daha yüksek yeviyede iştirak düşünülme
miştir. Diyelim Sayın Devlet Başkanımız o gün
lerde rahatsızdı, bir Başbakan veya Başbakan 
yardımcısı olamaz mıydı? Hatta bu heyete bu 
toplantının mana ve ruhuna uygun ilmî bir oto
rite olan zevat alınamaz mı idi?. Doğu Kiliseler 
Birliği papazları katılırken, bizim Diyanet teş
kilâtından bir heyet katılamaz mıydı? Buna ne 
engel vardı? Kıim engel oldu? Hatta bu konfe
ransa gereken ağırlığı koymadığımız için bazı 
çevrelerce, «canım biz bu konferansa Müslüman 
devlet olarak değil de, halkının çoğunluğu Müy-
lüman ülke olarak katılmışız» şeklinde yorumla
nıyor. Ne buyurulur?. 

Arkadaşlar, bu toplantı İslâm devletleri İs
lâm Zirve Konferansı toplantısıdır, öyle ise bu
rada en büyük ağırlığımızı koymak, en büyük 
ihtimamı -göstermek 'bize düşerdi. Çünkü îslâm 
zirvesinde en büyük biziz. En büyüğün, en Ibür 
yük yerde en 'büyük olarak ıgürülmesi icaibe-
derdi. Yoksa bu manada büyüklüğü kabul et
miyor muyuz? % !99'u Müslüman olan... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, tamamlayınız 
efendim süreniz doldu. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 
% 99'u Müslüman olan bir ülke değil miyiz? 
Halkının '% '99'u Müslüman >olan bir ülkenin 
Müslüman ülke olarak -hariçte temsil edilmesi 
mümkün olmuyor mu?.. 
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Muih.te.rem milletvekilleri, Batılı manada bir 
toplantı, fbir konferansta, «Aman dikkat ede
lim, İslâm dünyası Ibize tenassur etti Türkler 
demesin», İslâm dünyasındaki siyasetimizi yü
rütürken de «(Aman dikkat edelim Garp dün
yası, Türkler İslama kayıyor demesin» şeklin
deki tutum ve davranıştan kendimizi kurtara
lım. 

Beni dinlemek lütfunda (bulunduğunuz için 
ve söz verdiği için de (Sayın Başkana ve muh
terem milletvekili olan arkadaşlarım sizlere say
gılarımı sunar, hürmetlerimi 'beyan ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 

2. — Muğla Milletvekili Ünat Demir'in, orman 
- orman idareleri ve vatandaş ilişkileri ve pala
mut meşesi kesimi hakkında gündem dışı deme
ci ve Orman Bakanı Ahmet Şener'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, orman -
vatandaş ilişkileri ve palamut meşesi kesimi ko
nusunda söz istemişsiniz. iSizden de 15 dakika
yı aşmamanızı rica edeceğim; buyurunuz. 

ÜNAT ıDHMR '(Muğla) — Sayın Başkan, 
Yüce Heyetin muhterem üyeleri; 

Çiftçinin ve tarım kesiminin tabiî sigorta
sı olan orman ve orman idareleri ve vatandaş 
ilişkileri üzerinde mahallinde müşahede etti
ğimiz bazı aksaklıkları dile getirmek ve bunla
rın telafisi cihetine ilgililer tarafından süratle 
gidilmesi temennisi ile söz almış (bulunmakta
yım. 

Bugün Türkiye'de (Teknik yönden bir bilgi
ye salhip değilim ama), bölgelerimizde kesilen 
orman vaziyetine (baktığımız zaman, vadilerin 
derinliklerindeki, çamlıklar kesileceğine, tepeler
deki ormanlar kesilerek, (bulutların cazibesi 
lolan ormanlar yanlış bir kesimle hunharca mah-
ıvedilmektedir. 

Ayrıca, zatî ihtiyaç nedeniyle orman idare
lerine giden vatandaş, ihtiyacı olan keresteyi o 
mıntıkanın 'bölge şeflerinden veya (bakım me
murlarından tam manasıyle temin edememekte
dir. Tatmin olmayan vatandaş ormancıya kız
gınlığından, ormancıya öfkesinden, ormana, 
(görünmeden ve 'bilinmeden verdiği zararı ya
parken, sanki «o ormancının ormanını yakıyo
rum» psikolojisi içerisinde hereket ettiği kanaa
tindeyim, 

Araziler 1940 sıralarında orman idaresi tara
fından tahdit 'görmüş. Vatandaş o zaman bu iş
leri taki'betme yeteneğine daha az sahiibolduğu 
için, gidip itiraz edip 'hakkını arâyamamış. Aç
tığı ve kültür arazisi 'haline getirdiği arazinin 
kıyısında kenarında «3 - 15 çam ağacı var» diyo 
orman tarafından talhdit konmuş ve ektiği ekini 
buğdayı dahi orman işletmelerinin dozerleri 
veya aletleri tarafından tahrip edilmiştir. En 
son 'bu geçtiğimiz ekim mevsiminde, misal ola
rak arz etmek isterim, Fethiye'nin Yakacık kö
yünde vatandaşın ektiği ekin, orman idaresi ta
ralından talhrip edilmiştir. 

Okaliptüs ağaçlaması yapılan sahalar var
dır. Bugün tam manasıyle düz satıhta olan bu 
arazilerin 'çoğundan vatandaşin istifade imkânı 
varken ve bu ağaçlamanın sırtlara, alçak tepe
lere yapılması imkânı varken düzlere yapılmak
tadır. Bunların da sakat olduğu, hatalı olduğu 
kanaatindeyim. 

Bir de yıllardan heri Tarım Bakanlığı ve 
Orman Bakanlığı tarafından müştereken kesi
mine müsaade edilen ve nesli çok az kalmış olan 
pallamut meşesi vardır. Tapulu arazilere kesim 
müsaadesi verilir, tapusuz arazilere kesim mü
saadesi verilmez. Ama o arazinin, o adama ait 
olmadığını da kimse iddia edemez. Bu vesile ile 
de vatandaş, eskiden boya sanayiinde kullanı
lan palamutun ekonomik değeri kalmadığı için, 
ağacı kesip arazisini açmak ister. Müsaade edil
meyince de, soğuk yayla ikliminde olan illeri
mizde kış aylarında (bir yonga oduna kurşun 
atılırken, bizim orada palamut meşelerinin (göv
deleri tonlarca odun sersebil yalbana gider, 'çü-
rür ve yakılır ıgider. 

iNe anlayışla yapılmış (bir kanundur ki, pa-
lamutu yaksan veya istediğine peşkeş çeksen, 
kimse bir şey demiyor. Vatandaş, odunu olma
yan (bölgeler istifade etsin diye vasıtasına sa
rıp da pazara götürürken, orman memuru, mev
cut Ibazı kanunların verdiği salâhiyete göre önü
ne 'geçip, «Yok efendim, tapusuz araziden kes
tin» diyerek cezaya duçar ediyor. Elindeki nak
liye vasıtası vesairesi, mahkemeler neticesinde 
satılmaya kadar gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu, 
lütfen tamamlayınız, 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bu gibi ak
saklıkların telâfi edilerek, vatandaşın lehine iş-

http://Muih.te.rem
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ler 'bin. duruma 'gidilmesi itemennesin.de bulunu
yor ve cümlenize saygılar sunuyorum efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Ibuyuru-
nuz Sayın Bakan. 

lORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon) — ıSaym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

ıMuğla Milletvekili .Sayın Ünat Demir arka
daşımızın orman - halk ilişkileri hakkındaki igün-
dem dışı görüşmesini dinlediniz. Ormanların 
kesiminde, işletilmesinde ve muhafazası hak
kında orman - 'halk münasebetlerini dile 'getir
meye 'gayret eden arkadaşımıza teşekkür ederim. 
Bu yönden 'her milletvekilinin Hükümeti ikaz 
etmesinde büyük yarar vardır. Elbette ki biz, 
Hükümet olarak, Bakanlık alarak, kıymetli mil
letvekilleri arkadaşlarımızın mahallî sorunları 
İbize getirmelerinde yarar görürüz, sorunların 
hallinde kolaylık olur. Bu kolaylığı kendisi bi
ze vermiştir; elbette ki, almış olduğum notları 
Bakanlığımın ilgili daireleri vasıtasıyle mahal
linde 'hem tetkik ettireceğim, hem. de 'gerekli 
bilgiyi kendisine vereceğim. 

Arkadaşımız, bilhassa orman ilişkilerinde ve 
teknik yönden aksaklıklar olduğunu söyler. Or
man Bakanlığının ilgili daireleri bu kesimleri 
yaparken, amenajman planları ölçüsünde yap
maya mecburdurlar. »GS31 sayılı Teşkilât Ka
nunu, Kuruluş Kanunu böyledir. Dairem tara
fından resmî kesim yaptırılırken bunun dışın
da başka Ibir kesim yapma imkânı yoktur. An
cak, 'bunun haricinde bize müracaat edilerek, 
halk tarafından amenajman planlarına göre ke
sim yapılır; fakat, tabiri öyle söyleyeyim; ka
çakçılık için veyahut da bazı nedenlerle ihtiyaç 
duyanlar elbette ki arkadaşımın söylediği şe
kilde kesim yapmak imkânına sahip değiller. 
Bu kanunsuzdur ve teknik bir imkân değildir; 

* doğrudur. 
Arkadaşım der ki; «Vadiler dururken, tepe

lerde kesimler yapılmasın; bunun, oranın eko
lojisine etkisi olur.» 

Bu bir fikirdir, buna hürmet etmek gerekir. 
Ama şunu bilmelidirler ki, Orman Bakanlığın
dan yapılan kesimler bir amenajman planı dai
resinde yapılır ve bu sistemde yapılmak mec

buriyeti. vardır. Bazı safhalarda, bazı rejyon-
da, bazı bölgelerde kesim yerleri tepede de ol
duğu gibi, kesim elbette ki evleviyetle vadiler
den ve ilgili yerlerden yapılmaktadır. 

Arkadaşım bu konuda, «Zatî ihtiyaçlar böl
ge şefleri ive muhafaza memurları tarafından 
verilmiyor.» diyor. 

Arkadaşımın bu konuya değinmesinden dola
yı müteşekkirim. 0831 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesi 'ge'çen sene burada değiştirmeye ıgayret 
edilirken, bizim reylerimiz kâfi gelmedi. Bizim 
reylerimiz kâfi .gelmediği için, 84 ncü madde 
uyarınca yüzde yüze kadar zatî ihtiyacı verme 
yetkisi Orman Bakanlığına ait olduğu ihalde; o 
alındı, % 60 zatî ihtiyaç olarak, % 40 da pa
zarlık suretiyle verilmesi önlgörülclü. Zabıtlar 
mevcuttur; biz burada çok çaba sarf ettik, iözel 
ricalarda bulunduk, bu böyle yapıldı. Ama, her
halde hakikat bu imiş ki, şimdi ıgerek kendi 
gruplarından, gerek bizim ıgruptan bu ihtiyacı 
karşılamadığı için değişiklik kanunu teklif edil
miş ve bu 'Tarım ve Orman Komisyonundan ıge-
çirilmiş ive şimdi Plan Komisyonuna ıgelmiştir. 
Perşembe günü bu :görüş'ülecek ve arkadaşımızın 
ifade ettiği zatî ihtiyaçların verilme hususu (ar
zulandığı şekilde yüzde yüzüne kadar koope
ratifler kurmak suretiyle verilmesini tazammun 
eden kanunla) halledilecektir. Arkadaşımın ifa
de ettiği zatî ihtiyaçlar daha kolayca verilecek
tir. 

Arkadaşım, «Bölge şefleri, muhafaza me
murları zorluk çıkarmaktadırlar» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, §unu bilmenizi is
tirham ediyorum. Bakanlığım zamanında hiçbir 
vatandaşa, hiçbir memurun zorluk çıkartma yet
kisini haiz değildir. iSizi temsilen bulunduğum 
makamda bu zorlukların karşısına çıkacağımı 
önemle söylüyorum, (halletmek imkânını bula
cağım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.> 

Arkadaşımız başka bir hususa daha değin
diler. Takdir ederler ki, palamut boyacılıkta 
önemli bir maddedir. Palamutun, içindeki mey
vesi değil, üstünde bulunan iifafesi, yani kabu-
ğundaki taner bilhassa dericilikte, boyacılıkta 
kullanılan en önemli bir maddedir. Zamanında 
orman işletmeleri bazı ağaçların; kestane, pa
lamut, 'ceviz ve Bolu mıntıkasında bulunan «Ko-
lülüscolina» dedikleri Türk fındığına Orman 
İdaresi, «Ziraatındır» demiş, karışmamış; Zira-

— 163 - . 
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rat de «Orman İdaresinindir» demiş, karışma
mış. Bir devir fböyle "geçmiş,' gelişi (güzel kesim 
yapılmıştır. ıSonradan, gerek kestanenin, gerek 
fındığın, ıgerek bu palamut ağacının 'önemi an
laşılmıştır. Aslında palamut ağacı 'Ormancılığın. 
•en önemli bitkilerinden bir tanesidir, mahsulle
rinden Ibir tanesidir ve bunu (korumaya mecbu
ruz. Bunun da, 'bir plân dairesinde kesilmesi ön-
igörülür. Tapulu arazilerde bulunanlara müsaa
de edilir; ellbetteki Devlet ormanlarında olan
ların ancak Devlet tarafından kesimi yapılır. 

Devlet tarafından yapılan kesimler pek tabiî 
ki, ıbir plân dahilinde yapılır; ama tapusu olan
lara müsaade verilir. Bir kamyonunu tapulu 
arazisinden kesiyorsa, iki kamyonunun da Dev
let ormanlarından kesildiği de 'bir vakıadır. 

Arkadaşımızın burada getirdiği konunun 
tekrar üzerinde duracağız ve bu gibi hususlar 
var ise, bunu vazife telâkki edip önleyeceğiz. 

Arkadaşım, «Ormanları, kızıp yakıyorlar» 
diyor. Zaten orman sevigisini vatandaşa aşıla
mazsak, bu memleketin topraklarının muhafa
zasına da imkân kalmaz. Yağan yağmurların se
bep olduğu erozyonla toprakların kayması ön
lenemez. Doğrudan doğruya yağmura ve ikli
me tesir eden bir faktör olduğu için, bu yönle
riyle de ormanları, evvelâ vatandaşa sevdirmek 
(gerekir. 

Vatandaşa sevdiremediğimiz ormanlarda, iş
letme şeflerine veya .muhafaza memurlarına kı
zılarak yapılan (bu gilbi katliamlara rastlanmak
tadır; arkadaşıma iştirak «diyorum. Ama bunları 
Iberâberce takip ede!ceğiz; arkadaşım da bu Mec
lisin üyesidir, ben de. Ben bugün kendisi adına, 
Me'clis adına orada vazife görüyorum; Ibu gibi 
hallerin tekerrür etmemesi için lâzım gelen ted
birleri Iberaıber düşünüp beraber alacağız; bu 
böyle olmalıdır. Mahallinde böyle hadiseler var-, 
sa, arkadaşımdan rica edelceğim, buyursunlar 
Bakanlığa, - Ibir kahvemi de içsinler - bu gilbi 
sorunları tartışalım, ica'beden yerlere ulaştıra
lım ve bunun tedbirini alalım. Ama, memleke
t in ormanlarını,'Ibu millî serveti, bir bölge şefi
ne, bir muhafaza memuruna kızarak yakanlar 
da kanunların pençesinde cezalarını çekmeye 
mecburdurlar. 

Saygılar arz ederim Sayın Başkan. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —'• Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. -

3. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Doğu Anadolu Bölgesindeki yem kıtlığı, {hayvan 
ticareti ve alınması gereken tiedbirler konusunda 
gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım, Doğu! 
Anadolu Bölgesindeki hayvan ticareti ve yem 
kıtlığı konusunda gündem dışı söz istiyorsunuz; 
Ibuyurun. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Milletvekillerinin gündem dışı konuşmalarını 
Millet Meclisi içtüzüğünün 60 ncı maddesi hük
me bağlamıştır. Bu bir murakabe yoludur; tıp
kı soru iönergesi, gensoru önergesi, iMeielis Araş
tırması gibi Ibir murakalbe yoludur. 

Bununla beraber, dört aylık Parlâmento ha
yatımdaki tecrübeme istinaden; bu tür konuş
maların, yani gündem dışı konuşmaların boş 
karşılanmadığını, milletvekillerinin bu yoldaki 
düşüncelerinin sadece zabıtlarda 'kaldığını be
lirtmek isterim; bunu çok iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, ıgündem dışı 
konuşmanın ne mana taşıdığı içtüzüğümüzde 
yazılıdır. Bir murakabe vasıtası olsun diye de 
size 'gündem dışı konuşma hakkı tanımadım. Bu
nu Geneli Kurula arz ediyorsunuz, lütfen ko
nuya ıgeliniz efendim. 

HASAN YILDIRIM '(Devamla) — Peki efen
dim. 

Bununla beraber, geri kalmış bir bölgeden, 
dert ve sorunlarına el atılmamış bir bölgeden 
gelmiş bir milletvekili olarak düşüncelerimi Gre
ne! Kurula arz edeceğim, bağışlayacağınızı umu
yorum. 

'Değerli arkadaşlarım, Doğu Anadolu Bölge-
ısi, özellikle (Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş, 
Van gilbi illerimiz Ibu yıl çok ağır kış şartları 
altına girmiştir. Üzüntü ile belirtmekte fayda 
vardır ki, ıgeçmiş iktidar döneminde, bu bölge
nin halkı ve hayvanı için ciddî bir tedbir alın
madan kışa (girilmiştir. 

Bugüne kadar, açlıktan, süt ve et veren 400 
bin hayvanın öldüğü bilim adamları tarafından 
raporlarla tespit edilmiş, keyfiyet Hükümete arz 
edilmiştir. 

Anlaşıldığına 'göre, Mayıs ayma kadar ciddî 
ve etkin tedbir alınmadığı takdirde de 800 bin 
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hayvanın ağlıktan öleceği tespit edilmiş ve bu 
süre içinde de ekonomimizde iki milyar liralık 
'bir açığın, ibir zararın doğacağı açıklanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu ne demektir? Do
ğu Anadolu köylüsü bütün geçimini hayvancı
lığa bağlamıştır. Hakikaten, Mayıs ayma ka
dar, eğer ilim adamllarınin ıbelirttikleri .g-ilbi, hay
vanlarda açlıktan dolayı (bir ölüm olursa, Doğu 
Anadolu köylüsü açlığa, 'Doğu Anadolu köy
lüsü sefalete, Doğu Anadolu köylüsü yokluğa 
terkedilmiş demektir. 

Biz, Hükümetten, hu konuda ciddî ve etkin 
tedbiıllerin alınmasın istiyoruz. 

Doğu Anadolu bölgesi bir yokluk diyarı ol
muştur. (Kömür, kışın, zamanında bulunmaz; 
yazın, soğuklar 'geçtikten sonra, oraya »götürü
lür. Ekmeklik .buğdayı Ibulmak, Doğu Anado
lu köylüsü için bir problemdir. Bu itibarla Do
ğu Anadolu köylüsü, yerini yurdunu terkede-
rek göç etmeye başlamıştır. Ankara sokakları, 
Yüce Meclis binasının etrafı, Doğu Anadolu 
köylüsü ile, - üzüntü ile belirteyim - Karslı hem
şehrilerimizle dolup taşmaktadır. Bir çaresiz
lik içerisinde iş ve imkân aramak durumuna gir
mişlerdir. 

Buna dair önerilerimiz şudur ama, taundan 
15 - 20 gün önce de bu konuda gündem dışı bir 
konuşma yaptım, arz ettiğim gibi, konuşmala
rım zabıtlarda kaildi, daha da ileri gidip ele 
alınmadı. 

Geçen sene, '1973 yılında Doğuda hayvan ih
racatı yapılmadı. Bunun yapılmayışı, Doğu Ana
dolu köylüsünü dolandırıcıların kucağına itti. 
Bu seheple zaman geçirilmeden Ruslarla tema
sa geçilerek hayvan ihracatının yapılmasında 
zaruret -vardır kanısındayım. 

Arap ülkülerine 'hayvan ihracatının yapılma
sı yolunda -'bir anlaşma olduğunu memnuniyet
le öğrenmiş 'bulunuyorum. Ancak. Arap ülke-

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri. 

Karma Komisyonunda bağımsızlar için ayrılan 
!bir kontenjana üç sayın üye adaylık için baş
vurmuş bulunmaktadır. Başkaca 'bağımsız sa
yın üyelerden adaylık koymak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

lerine yapılacak ihracat için Doğu Anadolu böl
gesine, özellikle Kars, Erzurum ve Ağrı için 20 
bin adet civarında bir kontenjanın tanınması za
rureti ortaya çıkmıştır, kanaatimize göre. 

Koyun ihracatı için de aynı kontenjanın ay
rılmasında zaruret vardır kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, Doğu Anadolu köylü
sünün tütünü yoktur, pamuğu yoktur, çayı, fın
dığı yoktur. Doğu Anadolu köylüsünün tek ge
çim kaynağı hayvancılıktır. Batıda, kuzey 'böl
gesinde yapıldığı gibi, güneyde pamuğa yapıldığı 
ıgibi, Doğu Anadolu köylüsünün geçim kaynağı 
olan hayvancılık için taban fiyat istiyoruz. Eğer 
'büyükbaş hayvan için ta'ban fiyat olarak kilo
suna 13 - 14 lira, koyun için 1:5 - 16 lira ko
nursa, Doğu Anadolu köylüsünün sıkıntıdan 
yoksulluktan kurtulması mesele değildir. 

Ayrıca, Doğu Anadolu köylüsünün geçim 
kaynaklarından 'birisi de hayvancılık ürünü süt
tür. Batıda sütün litresi ;2'50 - !300 kuruşa sa
tılırken Doğu Anadolu bölgesinde sütün litresi 
'150 kuruş 'civarındadır. 'Sütün kilosu için de ,bir 
taban fiyatı konulması zarureti vardır; 250 - 300 
kuruş civarında olmalıdır hu taban fiyatı da, 

Zamanım doldu, Yüce Heyetinizi konuşma
larımla rahatsız ettim. Ancak, hu düşüncelerim, 
hu maruzatım birkaç gün önceki ıgündem dışı 
konuşmalarım igilbi zaibıtlarda kalmış olmasın. 
Sayın Tarım Bakanımız taurada yoklar, Ticaret 
Bakanımız buradadırlar. Bu yolda Sayın Ta
rım ve Ticaret Bakanlarımız alınması ve düşü
nülmesi lâzım gelen tedbirlerin nelerden ibaret 
olduğunu Meclis Kürsüsüden açıklarlarsa ben 
de memnun olurum. 

Hepinize saygılar ve selâmlar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme 'geçiyoruz. 

Bu seçimi yapmak için beş kişilik Tasnif 
Komisyonunu ad çekerek tespit edeceğiz. 

Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Sayın Cemil Ünal?.. Yok. 
Sayın Çetin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Rasim Küçükel?.. Yok. 
ıSavın Celâl Külâhlı?... Yok. 

IV. - SEÇİMLER 
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Sayın Mustafa Kemal Alver?... Yok. 
Sayın I. Felhmi Cumaboğlu?... Yok. 
Sayın "Osman Ceran?... Yok. 
Sayın Emin Bilen?... Yok. 
Saym Reeai İskenderoğlu?... Yok. 
Saym Melhmelt Emin 'Tungüfcalp?... Yok. 
'Sayın Seyfi Güneştan?... Yok. 
Sayın Ali İhsan Ululbalhşi?... Yok. 
Sayın Turhan Feyziıoğlu?... Yok. 
Sayın Mustafa Parlar?... Burada. 
Sayın Süleyman Tunceli. . Yo;k. 
Sayın Mustafa İmİrzalijoğlu?.. Yok. 
Sayın Melhmet İhsan Karaçam?... Yok. 
Saiym Nadir Lâtif İslâm?... Yok. 
Sayın Mehmet Dedeoğlu?... Yok. 
Sayın İsmail Haikkı Köylüoğlu?... Burada, 
Sayın İhsan Ata öv ?... Yok. 
Sayın Osman Orhan Çaneri?... Yok. 
Sayın Hüseyin Keçeli?... Yok. 
Sayın İhsan Arslan?... Burada, 
Sayın Abdülkerim Doğru?... Yok. 
İSaym Saıbri İnce?... Yok. 
Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Şener Battal ?... Yok. 
Sayın Rı'fkı Danışman?... Yofe. 
Sayın Hasan Tosyalı?... Burada. 
Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu?... Yok. 
Sayın Osman Aykul?... Burada. 

Taisnif Komisyonu teşekkür etmiş bulunmaik-
Itadır. 

Adayların isimlerini ihtiva eden oy pusula
ları basılmış ve dağıtılmış hulıınnıakta'dır. Sa
yın üyelerden, tereilhleı'inli yalnız bir aday için 
kullanmalarını rica ediyorum. Oy kutusu Baş-
Ikanlik kürsüsü lönüne konmuştur efendim. 

Seçimi işlemine Adana ilinden başlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

•BAŞKAN — Seçime katılmamış başka .sayın 
üye var mı efendim?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, oy kutusunu kaldı
rınız. 

Sayın Parlar, Sayın Köylüoğlu, Sayın Ara
lan, Sayın Toâyah vte Sayın Aykul'dan kurulu 
Taisnif Kurulunun göreive başlamasını rica edi
yorum efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Kurulumdan gelen ra

poru okutuyorum efendim. 
Yüksek (Başkanlığa 

Kamu İktisadî Teşetbbüsleri Karma Komis
yonunda açık ıbulunan «1» bağımsız üyelik için 
yapılan seçime 97 üye katılmış ve neticede ek
seriyet olmadığından lismen tasnif yapılmamış
tır. 

Arz olunur. 
Üye 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

üye 
Yozgat 

İhsan Arslan 

Üye 
Ankara 

İ. Hakkı Köylüoğlu 
Üye . 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Üye 
Burdur 

Osman Aykul' 
BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım; bu 

surette çoğunluğumuzun bulunmadığı da anla
şılmış (bulunuyor. 

Bu ısejbeple; gelecdk birleşimde giindemimiz-
dekü soruları ve bugün yapılamayan seçim işle
mini icra ötmek üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

7 Mart 1974 Perşemibe günü saat 15,00'te 
ıBirleışim açılacaktır elemdim. 

Kapanııma saati : 16,00 

>>«-<! 
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1. — Mille'tveikillerinin landiçmesi. 
2 
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1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
OENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMAM YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

ıSÖZLÜ SORULAR 
1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-

lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Eteni Ekenin tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından ıslözlü soru önergesi (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
•ceFin, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce 
Bakanlıkça tütün, randımanlarının açıklanıp 
açıklanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü isoru önergesi (6/64) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztuaç'un, 
işçilerin konut kredisine dair Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Urf a Milletvekili Celâl Paydaş'm, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/24). 

6. — Ankara Mületvekili Rauf Kandemirln, 
Devlet kunıluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Barbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstan'bul Milleitvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının, pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. —• Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çe-
leibi'nin, geçici olarak tayin 'edilen ilkokul öğret
menlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önengiesi (6/28) 

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

10. — İçel Milletvekili İbrahim Göiktepe'nin, 
İçelln bâzı ilçelerinin televizyon yayın sahası 
içinde bırakılmasına dair Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/30) 

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

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

13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammuııa dair Başib akan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

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

15. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cirln, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

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

(Devamı arkada) 



— 2 — 
16. — İstanibul Milletvekili İ. Fehmi Cuma-

lıoğlu'nun, Zeytinyağı Skandalma dair Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/36). 

17. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Karaların Memetleri adlı tiyatro oyununa dair 
Barbakandan sözlü soru önerfgesi (6/37). 

18. — İstanlbul Milletvekili Cemil Yavaş'm, 
[hâkim ve savcılara dair Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38). 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
ısö'zlü soru önetfgesi. ('6/41) 

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

21. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kindin, Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

22. — İstanbul Milletvekili Oülhi<s Man-
kut'un, ev kadınlarının sosyal güvenlik hakla
rına dair Başbakandan sözlü 'soru önergesi 
06/44). 

23. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
TRT Genel Müdürünün tayinine dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45) 

24. — .Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, bazı suçlardan tutuklu Ve hükümlü sa
yısı ile milletvekili dokunulmazlık dosyalarına 
dair Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
•06/46). 

25. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Barbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/47) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

• » * • 


