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1. — Niğde Milletvekili Ruhi SoyerMn, 
Tarım. Kredi Kooperatifleriyle Ziraat Ban
kasının görevleri arasında bulunan kredi, 
tohum ve gübre dağıtımındaki eksikliklere 
dair demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'm cevabı 530:532 

2. — Afyon KaraJhisar MSlletvekili Mus
tafa Akalın'ın, toprak dağıtımı ve ecri mi
sil takdirindeki aksaklıklar konusunda 
gündem dışı demeci 532:533 

3. — İstanbul Milletvekili Selim Sar-
per'in vefat etmiş olduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi (3/1035) 

4. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Mesut Erez'in, bu göreve seçilmiş, olması 
dolayısiyle tefeciliğin önlenmesi ve yaptı
ğı tahribatı tahkik ve tesbit etmek üzere 

533 

$ayf» 
kurulan Araştırma Komisyonu üyeliğinden j 
çekildiğine dair önergesi (10/16, 23; | 
4/365) |533 

5. — Kırklareli Milletvekilli Orhan 
Türkkan'ın, Emekli Sandığı Kanununa ek 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millî Sa
vunma Komisyonuna havale olunduğuna | 
dair Başkanlığın açıklaması (2/761, i 
3/1037) 1533 

6. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Qü- • 
müşpala ve iki arkadaşının, Emekli sandık-
lariyle maluliyet, ihltdyarlık ve ölüm sigor
talarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanu- j 
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bir I 
maddesinin lağvına dair kamın teklifinin j 
Çalışma Komisyonuna havele olunduğuna 
dair Başkanlığın açıklaması. (2/756, i 
3/1036) 1533 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu"nun, bağımsızlığımıza \ 
aykırı olarak Türkiye ile Amerika Birleşik \ 
Devletleri arasında ikili anlaşma yapan j 
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Sayfa 
hükümetleri tesbit etmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/42) 533:534 

8. — Erzurum MiDetveMli Adnan Şen-
yurt'un, 6/516 sayılı sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrildiğine dair önergeisi. (6/516, 
4/364) 534 

1. — GEÇEN 

tnsan Hakları Evrensel Demecinin 20 nci 
yıldönümünü kutlama töreni dolayısiyle Başba
kan Süleyman Demirel, grup temsilcileri ve bâ
zı milletvekilleri demeçte bulundular. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa eden 
Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in istifasının 
kabulü ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına Aydın 
Milletvekili Nahit Menteşe'nin atanmasının ve 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı ihsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

önceki birleşimlerde yapılan açıklamalara 
rağmen, içişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Sayıştay komisyonlarının Başkanlık divanlarını 
yine de seçmemiş bulundukları, yarın toplana
rak bu görevi yerine getirmeleri hususu Baş
kanlıkça tekrar ifade edildi. 

Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin, Va-

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer Özdağ'm, Afyon Karahisar'm Çay ilçesinde 
tarlası istimlâk edilenlere dair sözlü soru 
önergesi, Tarım ve Maliye bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/815) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sıtma savaş personeline dair 

8wyfa 
9. — Aydın Milletvekili Reşat ozanda ile 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman 
içi köylerinin durumunu incelemek, bulun
dukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün 
olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergeleri 
(10/26, 10/36) 534:549 

kıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının, havale olunduğu Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir önereesi kabul olundu. 

Kooperatifler kanun tasarısı ve bununla il
gili tekliflerin maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

11 . 12 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
tonlnjrlmak üzere Birleşime saat 18,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Oh Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/816) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, şeker pancarının alım fiyatına 
dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/817) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Denizcilik Bankasındaki işlerden kesilen özel 
aidatların iadesine dair sözlü soru önergesi, 

SORULAR 

'UTANAK ÖZETİ 
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Ulaştırma ve Adalet bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/818) 

Yazılı sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, bataklığı kurutarak meydana getirdiği 
araziyi 45 yıl zilyedinde bulunduran şahsın 
müktesep hakkı na dair yazılı soru önergesi, 
Maliye ve Köy İşleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/959) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarmm Budaklar köyü arazileri
nin su baskınlarından korunmasına dair yazılı 
soru önergesi, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Köy İşleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/960) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akçapınar köyü yolunun 
yarım bırakılma sebebine dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/961) 

4. — Konya Milletvekili S. Faruk önder'-
in, tapulu ve imar parselli arsaların gecekon

ducular tarafından işgal edilmesinin önlenme
sine dair yazılı soru önergesi, İçişleri ve İmar 
ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/962) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumundan istenen 
ferdî mesken kredisine dair yazılı soru önerge
si, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/963) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lıı'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun Sinop 
ve Kızılcahamam'daki otel ve tesislerinin kira
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/964) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, yüzde üzerinden çalışan işçilere dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/965) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'nun, Gaziantep'in, Nizip ilçesindeki gece
konducuların iskânına dair yazılı soru öner
gesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/966) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

RAPORLAR 

1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütne Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
keresi (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/909) (Millet Meclisi S. Sayısı : 750; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1155) (Günde
me) 

2. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi 1/546; Cumhuri
yet Senatosu 1/910) (Millet Meclisi S. Sayı
sı. : 751; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1156) 
(Gündeme) 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Ka(x-
ma Komisyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/911) 
''Millet Meclisi S. Sayısı - 752; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1157) (Gündeme) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma ito-
*nisyonu başkanlıkları tezkeresi (Millet Mec
lisi 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/912) Mil-
let Meclisi S. Sayısı : 753; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1158) (Gündeme) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, 13 Mayıs 1927 tarih ve 6p64 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâza 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı : 754) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Ramazan Tefeli (Urla), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 
3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ta
rım Kredi Kooperatifleriyle Ziraat Bankasının 
görevleri arasında bulunan kredi, tohum ve güb
re dağıtımındaki eksikliklere dair demeci ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, «Meclisin 
bu defaki açılışında istediğim Tarım Kredi 
Kooperatifleri tohum, gübre ve kredi dağıtı
mına ait köylülerimizin şikâyetleri üzerindeki 
konuşmayı elan yapamadım.» diyorsunuz ve 
bugün bu konuşmayı yapmayı istiyorsunuz. 
Beş dakika olmak şartiyle buyurunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Tarım Kredi Kooperatifleriyle Ziraat Ban
kalarımızın faaliyetleri cümlesinden olan zirai 
kredi, tohum ve gübre dağıtımı konularında 
köylülerimizin çok haklı ve yerinde olan bâzı 
şikâyetlerini Yüce Meclise arz etmek ve Hükü
metin dikkat nazarını konu üzerine çekmek 
maksadiyle ısöz almış bulunuyorum. 

Ömrünü toprakta çalışarak geçiren köylü
lerimize kolay yardımda bulunmakla görevli 
ve birbirine bağlı hu iki müessesemiz, yani Zi
raat Bankamız ve Tarım Kredi Kooperatifleri
miz, ziraatçi köylülerimize kredi verirler. Top
rak hareminin yetersizliği yüzünden miktarı 
esasen pek az olan bu kredinin ödeme tarihi 
30 Ağustos gününe kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tarihten birgün 
aşmldı mı, paranın faizi otomatikman % 8 den 
% 9 a yükseldiği gibi, icra masrafı ve avukat 
ücreti gibi bir sürü masraflar da borca ilâve 

edilerek ağırlaştırılmaktadır. Halbuki, Ağus
tos ayı Çukurova hariç hiçbir mahsulün idrak 
edilmediği bir aydır. Hiçbir mahsul idrak edil
mez ki, köylü mahsulünü satsın ve borcunu 
ödiyebilsıin. Bilâkis bu ay içinde köylü, hasa
da hazırlık yapmak için birçok masrafa da gir
mek zorundadır. Köylüyü tefecinin kucağına 
düşüren hu muamele, yani borcun tahsili tari
hi 31 Ağustostan Ekim ayınım sonuna, yani 
bütün mahsulâtın idrak edildiği devrenin bir 
münasip gününe alınacak olursa köylünün, bor
cunu daha rahat ödemesi imkânı hâsıl olur. 
Hükümetin dikkat nazarını bu konu üzerime 
çekmek istiyorum. 

Tohum ve gübre dağıtımı da ayrı şikâyetler 
konusudur. Ziraat Bankası her nedense» 
«Tohum ve gübre borcunu ödememiş olanlara 
yeniden tohum ve gübre vermeyiniz» diye bir 
tamim çıkartır. Eğer bir köylü mahsulünü sel 
bastığı veya her hangi bir zarara uğramış oldu
ğundan gübre veya tohum borcunu ödiyememiş 
ise, veyahut da, o sene fevkalâde bir masrafı 
olduğundan tohum veya gübre parasını ödiye
memiş ise, ona ne tohum ve ne de gübre veril
memektedir. 

Ben, borcunu ödememeyi âdet edinmiş kro
nik borçlulardan bahsetmek istemiyorum; has
belkader bir tek senelik borcunu ödiyememiş 
olanlara da gübre verilmemektedir, tohum ve
rilmemektedir. Ziraat Bankasının tamimi böy
le. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun mânası, 
«Sana tohum vermiyorum, sen ekin ekme» veya
hut da, «sana gübre vermiyorum, senin mah-

— 530 — 
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sülün verimsiz olsun da borcunu ödiyecek ha
le gelme,» demektir. Ziraat Bankası daha ev
velki hükümetler zamanında da böyle genelge
ler çıkarmış, fakat o zaman yaptığımız ikaz
larla bu genelge iptal edilmiş ve tashih edil
miş idi. 

Hükümetin bu uyanmayı dikkate alarak bu 
yanlış tutumu düzelteceğini ümidediyorum. 
Kaldı ki, bu genelgeyi tam anlıyamamış olan 
bâzı kazalarımızın banka müdürleri de, her 
hangi bir borcu olana dahi gübre ve tohum 
vermemektedirler. «Git Konya'dan al» diyen 
banka müdürlerine rasladık. Maliyeye vergi 
borcu olan çiftçiye de tohum vermiyen banka 
müdürleri gördük. Bunları Niğde Merkez Zira
at Bankası Müdürüne söyliyarek, genelgeyi ar
kadaşlarına izah etmesini rica ettim. Gidip bor
cunu yatıranlara dahi «Sen henüz yatırdın,» 
diye gübre ve tohum vermiyen banka müdür
lerine rasladık. 

Toprak baremi yeniden tesbit edilen yerler 
ilân edilmediği için, vatandaş toprağının bare
mini bilmemektedir. Toprak tevzi komisyon
larınca dağıtılan topraklardan bedeli ödenmiş 
olanlar dahi ipotek edilememektedir. Meselâ 
bir göçmene toprak verildiği... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, dakikamız doldu, 
ona göre hazırlanmanız gerekirdi, biliyorsunuz 
beş dakikada biteceğini rica ederim. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir saniye. 

Meselâ bir göçmene toprak vermişiz, yerleş
tirmişiz bir yere, tapusunu vermişiz, fakat ipo
tek edemediği için Ziraat Bankasından yar
dım alamamakta, ipotek edememekte ve bu se
beple de zirai faaliyetini yapamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün köylüleri
miz, iyi vasıflı tohumun ve gübrenin ehemmi
yetini anlamış durumdadır. Ama her nedense 
tohumu ve gübreyi ekim tarihinden beş, on 
gün önoe, köylümüzün eline ulaştırmayı bir 
türlü organize edemedik. Tarım Bakanlığı teş
kilâtının dikkatini bu noktaya çekmek istiyo
rum Vaktinden sonra verilen tohum satılmaya 
mahkumdur. Tarım kredi kooperatiflerimizin 
en mühim vazifesi, tohumu, gübreyi ve krediyi 
zamanında köylülerimizin ayağına getirmektir. 
150 kilometrelik «Üretme Çiftliklerinden git 
al,» demek değildir. Bâzı kazalarımızda da çift
çiden tohumun nakit parasının evvelden talebe-
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dildiğini gördük. Velhasıl tohum, gübre ve £-
rai kredi konuları bugün bir keşmekeş icmale
dir. Ticaret ve Tarım bakanlarımızın dikkatlje-
rini konu üzerine ehemmiyetle çekmek istiyjo-
rum. | 

Teşekkür ederim arkadaşlar. 
BAŞKAN — Saym Mustafa Akalın. 
Bir dakika Sayın Akalın, Sayın Tarım Ba

kanı konuşmaya cevap vermek istiyorlar. 
Buyurun efendim. 
Siz de konuşmanızı lütfen beş dakika içe

risinde bitirmek üzere hazırlayınız. i 

TARIM BAKANI BAHRİ DAÖDAŞ (Kon
ya) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Niğ
de Milletvekili Sayın Ruhi Soyer'in tohumluk 
tevzii, gübre tevzii konusunda ve seçim bölge
mde bâzı banka müdürleri tarafından şimdiye 
iadar alışılmamış bir sistem içerisine girilmesi 
iolayısiyle aksaklıklar vukubulduğu varit ola
bilir. Elimizden geldiği kadar bu aksaklıkların 
giderilmesine Tarım Bakanlığı ve Ticaret ba
kanlığı olarak müştereken büyük bir gayret sajrf 
etmekteyiz. Kendileri de takdir buyururlar İri, 
50 - 60 bin tonluk gübre tevziinden, 30 - 40 bin 
tonluk bir tohumluk tevziinden, 300 bin tona, 2,5 
nilyon tona çıkıldığı zaman bâzı aksaklıkların, 
'îâzı alışılmamış tutumların zuhur edeceği varit
tir. Bunların da üzerinde hassasiyetle eğileceği
nizi bir daha tekrar etmek istiyorum. 

Devlet Üretme Çiftliklerine yol gösteren 
banka müdürlerine hattâ yalnız Niğde'de değil, 
Bingöl'de de rastladık. Bingöl'de çiftçiyi 500 İri-
lo tohum için Konya'nın Konuklar Çiftliğine gön
derme gayreti içinde olan bâzı müşkülpesent me
murlar vardır; ama umuma teşmil etmek de doğ
ru olmaz. Ben bunlara da şahit oldum. Hatjtâ 
bâzı banka müdürleri var ki, tohumluk ve gijb-
re kredisi için gidenlere, «Bu gübre ve tohum 
kredileri faizlidir; alırsanız haram olur,» şeklin
de engel çıkaranlar da vardır. Gayet tabiî İri, 
bunların tahrikçileri yalnız banka müdürleri de
ğil, bâzı işleri anlamıyan, hüsnüniyetle de Ol
sa kötüleme için yapılan konuşmalar, geçmişten 
çekinen bâzı kişiler de vardır. Bahane arıyor
lar, zorluk çıkarmak için. Elbette ki, bunlaıfm 
zamanında ve vaktinde çiftçinin eline geçmesi 
için, daha müsmir hale gelmesi için 1966 dan bu 
yana yaptığımız tatbikatta her sene daha iyiye 
doğru olumlu bir gelişme mevcuttur, noksanltk-

ı 
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lan her sene tesbit ediyoruz. Bir ertesi senenin 
tedbirlerini de aldığımızı ifade eder hepinizi hür
metle selâmlarım. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
AJcalın'ın, toprak dağıtımı ve ecrimisil takdirin-
deki aksaklıklar konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, toprak 
tevziindeki aksaklıklar ve Hazine arazisinin ec-
rimislinin takdirindeki keyfî davranış hakkında 
gündem dışı beyanda bulunmak istiyorsunuz, bu
yurun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; toprak 
tevzii ve ecrimisil mevzuunda uzun zamandan 
beri aldığım mektuplar üzerine ilgili bakanlık
larla temas ettim, bu durumu Yüksek Heyetini
ze arz etmek için söz almış bulunuyorum. Ko
nuşacağım mevzu beş dakikada bitecek kadar 
kısa değil. Ama, Sayın Başkanın verdiği beş da
kikalık zaman içerisinde maruzatımı bitirmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan 4753 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesine göre topraksız çift
çiyi ve az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için 
kanun çıkarıyoruz, diğer taraftan 1960 tan 1967 
ye kadar uygulaması yapılan arazinin tevzii 
durduruluyor, öbür taraftan da Hazinei Maliye 
uzun zamandan beri şagillerin elinde bulunan 
ve Medeni Kanunun 639 ncu maddesine göre tes
cil hakkı, yani zamanaşımı ile iktisap hakkı 
doğmuş olan arazilerden, toprak tevzi komis
yonlarının tesbiti üzerine, beş senelik ecrimisil 
istiyor. Ben daha ziyade ecrimisil mevzuunda 
yapılan yolsuzlukları dile getirmek istiyorum. 

Hazinei Maliye bir komisyon kuruyor, top
rak tevzi komisyonlarının Hazine namına tesbit 
ettiği arazileri vasıflarına göre, inbat kuvvet-
ne göre bir ecrimisile tabi tutuyor. Diğer taraf
tan aynı arazinin toprak tevzi komisyonu tara
fından tevzii ele alındığı zaman, 5 nci sınıf ara
ziyi toprak tevzi komisyonu tevzie tabi tutmu
yor. «Burası alkalik arazidir, dağlık arazidir, 
ziraate elverişli değildir» diyor, öbür taraftan 
ecrimisil tâyin edilirken, 4 ncü sınıf olarak tâ
yin edilen bir arazinin başka memleketlerde, 
yahut da civar köylerde 3 ncü sınıf veya 2 nci 
sınıf olarak kıymetlendirilen araziden ecrimisili 

daha çok yüksek olarak tesbit ediliyor. Bu ise 
adaletsiz ve vatandaşları, komşu köyleri birbi
rinden ayrı mütalâa etmek gibi bir netice ve
riyor ki, dolayısiyle vatandaşlar arasında tef
rik yaratıyor. 

Mevzuu müşahhas olarak ifade etmek gere
kirse; Bolvadin'in Derekarabağ Köyünde Top
rak Tevzi Komisyonu gidiyor, araziyi tesbit 
ediyor ve ziraat yüksek mühendislerinden ku
rulu bir komisyon diyor ki; «Bu arazi alkalik 
bir arazidir, tevzie müsait değildir, 5 nci sınıf 
bir arazidir.» Rica ediliyor, köylüler müracaat 
ediyorlar; «Biz her ne şekilde olursa olsun ka
bul ediyoruz, bizi topraklandırın, bizim bir avuç 
toprağımız yoktur» diyorlar. Bunun üzerine ye
niden aynı yere yüksek ziraat mühendisleri gön
deriyorlar, tetkik ediliyor, «4 ncü sınıf arazidir» 
diye rapor veriliyor. Şimdi sayın arkadaşlarım, 
bu 4 ncü sınıf olarak, âdeta yalvarmalar üze
rine. 5 nci sınıftan 4 ncü sınıf olarak vasıflan
dırılan, yani geliri, verimi az olan, alkalik ara
ziden bir derece iyi bulunan 4 ncü sınıf arazi 
üzerinden ecrimisil tâyin edilirken, komisyon 
kalkıyor, bu sefer yine içinde ziraat mühendisi 
var, 13.5 lira ecrimisil tâyin ediyor, yıllık ve
ya bir ekim yılı için. öbür taraftan aynı köyün 
yanıbasında bulunan diğer bir köydeki 2 nci 
sınıf, 3 ncü sınıf araziye; o köylüler gidip rica 
minnet ediyorlar, ecrimisil tâyin edilirken orada 
en kıymetli yere 6,5 lira, 4 lira, 3 lira tâyin 
ediliyor. Yani demek istiyorum ki, bir taraftan 
toprak tevzi komisyonları marifetiyle Köy iş
leri Bakanlığı köylüyü topraklandırmak için 
gayret sarf ederken, 4753 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine uygun olarak topraksız çiftçiyi, az 
topraklı çiftçiyi topraklandırmaya çabalarken; 
öbür taraftan Devlet bir eliyle verdiğini öbür 
eliyle alırcasına, 25 yılda ödiyeceği ve gayet 
ucuz fiyatla vermiş olduğu arazinin beş senede 
ecrimisil olarak o arazinin bedelinin birkaç mis
lini geri almak gibi bir duruma giriyor ki, bu
nun bir çaresinin bulunması iktiza ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, beş dakikanız 
doldu, müsamahaya göre bir dakika daha ilâve 
edeceksiniz. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Benim Sayın Maliye Bakanından istirhamım 
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şudur : Şagilli arazi şayet tevzie tâbi ise ve 
norm dâhilinde şagili olan çiftçiye de verilecek 
ise, tevzie tâbi norm miktarlı araziden ecrimisil 
alınmaması hususunda Sayın Maliye Bakanının 
bir çare düşünmesi ve bu suretle de adaletsiz
liğe, sızlanmalara mâni olunmasıdır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gündem dışı bâzı sunuşlar var, onları arz ede
ceğim. 

3. — İstanbul Milletvekili Selim Sarperin 
vefat etmiş olduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1035) 

BAŞKAN — Maalesef artık şu anda aramız
da bulunamıyan merhum İstanbul Milletvekili 
Selim Sarper'in vefatına ait gönderilmiş bulu
nan tezkereyi okutacağım, onu takiben de aziz 
ruhları önünde Yüce Meclisi 1 dakikalık ihtiram 
duruşuna davet edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Selim Sarper'in 

11 . 10 . 1968 tarihinde vefat ettiği ve cena
zesinin ailesi tarafından Ankara Tıp Fakül
tesi Hastanesinden alınarak istanbul'a nakle
dilmiş olduğu İçişleri Bakanlığının 4.12.1968 
tarihli ve 3-233-02 ye 64-9096 sayılı tezkeresi ile 
bildirilmiştir. Teessürle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüce Meclisi aziz ruhu önünde 
1 dakikalık ihtiram duruşuna davet ediyorum. 

(1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Ruhu şadolsun. 

4. — Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı Me
sut Erez'in, bu göreve seçilmiş olması dolayısiyle 
Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı tahkik 
ve tesbit etmek üzere kurulan Araştırma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
(10/16,23; 4/365) 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe - Plân Komis
yonu Başkanı Mesut Erez in bir Meclis Araş
tırma Komisyonundaki görevinden istifa ettiği
ne dair önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe - Plân Komisyonu Başkanlığına seçil

mem dolayısiyle Millet Meclisi Genel Kurulu-
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nun 27.3.1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde teşkil 
olunan Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri
batı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonundaki görevimden is
tifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı 
Kütahya 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Yerine yeni bir arkadaş seçilmesi için aday 
gösterilecektir. 

5. — Kırklareli Milletvekili Orhan Türkkan'-
ın. Emekli Sandığı Kanununa ek 4.2 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Meclis Savunma Komisyonuna ha
vale olunduğuna dair Başkanlığın açıklaması 
(2/761, 3/1037) 

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Orhan 
Türkkan'm, Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, talep üzerine İçtüzü
ğün 28 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
Millî Savunma Komisyonuna gönderilmesi Baş
kanlıkça uygun görülmüştür. Yüce Meclisin bil
gilerine sunarım. 

6. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
r>ala ve iki arkadaşının, Emekli sandiklariyle 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına tâbi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir maddesinin lağvına dair ka
nun teklifinin Çalışma Komisyonuna havale olun
duğuna dair Başkanlığın açıklaması (2/756, 
3/1036) 

BAŞKAN —- Çalışma Komisyonunca talebe-
dilmiş bulunan İzmir Milletvekili Hüsamettin 
Gümüşpala ve iki arkadaşının Emekli sandikla
riyle Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına 
tâbi işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilme
si hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir maddenin lağvına 
dair kanun teklifi Çalışma Komisyonuna Baş
kanlıkça havale edilmiştir. Yüce Meclisin bilgi
lerine sunulur. 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
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Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
ikili anlaşma yapan hükümetleri tesbit etmek 
üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu tarafından verilmiş bulunan 
ve Türk - Amerikan münasebetleri ve ikili and-
laşmalar hakkında Meclis araştırması açılması
na dair olan önergesini okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özü : Türk - Amerikan münase
betleri ve ikili andlaşmalar hak
kında Meclis araştırması açıl
ması. 

Türk Milletimin asırlar boyu hassasiyetle 
üzerine titrediği millî değerlerinin başında is
tiklâl ve hürriyet gelir. 

Tarih şahittir ki, bu yüce millet her zaman, 
her çağda ölümü esarete tercih etmesini bilmiş
tir. İşte bu ruh ve şuurla beslenen millî izze-
tinefs Türk Milletinde diğer milletlere naza
ran daha hassastır. Yabancı devletler yapılan 
andlaşmalarda bu duygu ve hassasiyet daima 
göz önünde bulundurulmalıdır. Türklük gurur 
ve şuuru hiçbir zaman, değil bağımsızlığına 
saygısızlığı, tecavüzü, buna gölge düşürecek 
en küçük bir ithamı dahi şiddet ve nefretle 
reddetmek durumundadır. 

Hal böyle iken bâzı olaylar ve bâzı çevre
lerin devamlı şekilde yaptığı neşriyat bu konu 
üzerinde Yüce Meclisin titizlikle durmasını ge
rektirecek mahiyettedir. 

Gerçi zaman zaman bu meseleler tartışma 
konusu olmuştur, ama bu tartışmalar meseleyi 
sarih olarak ortaya koyamamıştır. İkili and
laşmalarda kusur varsa bunları gidermek en 
başta bizim vazifemizdir. Türk Milletinin men
faatine ve bağımsızlığına tecavüz etmemek şar-
tiyle hiçbir ittifakın aleyhinde değiliz. Türk 
Milletinin bağımsızlığına tecavüz eden, millî 
menfaatlere aykırı olan her andlaşmanın karşı
sındayız. Bu şekilde bir andlaşma yapmak va
tan ihanetinden başka bir şey değildir. Böyle 
bir hareketi ne millî vicdan, ne de Türk Mil
letini temsil eden Yüce Meclisimiz tasvibede-
mez. 

Eğer bu vatanı korumak için Ordu'nun elin
de bulunan silâhları kendi emri irademizle kul-

lanamıyorsak ve bu mecburiyet bir andlaşma 
neticesi ise, bu Türkiye'nin bağımsızlığınla, 
millî şeref ve haysiyetimize tecavüzden başka 
bir şey değildir. 

NETİCE : 

Gelmiş geçmiş Hükümetler tarafından ya
pılmış bulunan Türk - Amerikan ikili andlaşma-
larmm Yüce Meclisçe teşkil edilecek bir Araş
tırma Komisyonunca titizlikle tetkik edilme
sini ve bu hassas konunun iyice incelenmesini 
ve tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde 
sarahatla ortaya konmasını, Türk Milletinin 
bağımsızlığına aykırı andlaşma yapan Hükü
metlerin tesbit edilmesini temin etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Gündemdeki sırasına alınmak 
suretiyle gereği icra edilecektir. 

8. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, (6/516) sayılı sözlü sorusunu yazılı 
soruya çevirdiğine dair, önergesi. (6/516; 4/364) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt, Başkanlığa yazmış olduğu önergede 
6/516 numaralı ve gündemin 13 sırasında ka
yıtlı bulunan sözlü sorusunu yazılı hale çevir
mek istemektedir. Gereği buna göre icra edile
cektir. 

Gündeme geçiyorum. 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkındırilmaları mümkün olmıyan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergeleri (10/26,10/36) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakere
lere devam edeceğiz. Şimdiye kadar devam 
eden birleşimlerde bu müzakere bir noktaya 
kadar ulaşmış ve sonunda bir kifayet önergesi 
gelmiş bulunmakta idi. Şimdi müsaade buyu-
rulursa bu görüşmenin kifayetine ait önergeyi 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 
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Sayın Başkanlığa 
Konu. anlaşılmıştır, müzakerenin kifayetini 

iarz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Antalya 

Ahmet Torgay 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, yeterlik 
önergesinin aleyhinde söz istemişsiniz, önerge 
sahibi zatıâlinizsiniz. Lütfen münhasıran bu 
yeterlik önergesinin aleyhinde olmak üzere ko
nuşunuz. Buyurunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Yeterliğin kabul edilmemesi hususunu dört 
nokta üzerinde toplıyarak arz edeceğim. 

Neden yeterliğin, kabul edilmemesi lâzım? 
Çünkü, meselâ orman ve dağ köyleri ka

nununa göre orman ve dağ köylerinin kanun 
hakkı olan 50 milyon liranın ayrılması husu
sunda 1968 bütçe konuşmalarında verilmiş olan 
önergeler reddedilmiş, orman ve dağ köylerine 
bu 50 milyon lira esirgenmiştir. Bunun üze
rinde kâfi derecede konuşulmamıştır. Beş 
Yıllık Plânda bölgelerarası dengeli kalkınma 
âmir hükmü mevcuttur. 13 270 orman ve dağ 
köyüne 50 milyon ayrılmamışken meselâ Bo
ğaz Köprüsüne iki milyar ayrılabilmiştir. Bu
nun tartışılmasının yapılması lâzımdır. Bu se
beple yeterlik önergesine iltifat etmeyiniz, 
bir. 

Değerli aradaşlarım, yeterlik önergesinin 
kabul edilmemesi lâzım; zira buradan arz et
miştim, tekrar iddialı olarak arz ediyorum : 
Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları müm
kün olmıyan adedi 5 042 ye varan köylerimiz 
için İkinci Beş Yıllık Plânda, 1968 prog
ramında ve Hükümet programında alınmış olan 
hiçbir tedbir ve politika yoktur. Bunu sayın 
iktidar sözcüsü ve Hükümet sözcüsü geldiğinde 
istirham ediyorum, açıklasınlar. İkinci Beş Yıl
lık Plânda ve 1968 Hükümet programında, 
5 042 köy ediyor, üç milyon vatandaşımız 
yaşıyor burada, alınmış bir tek tedbir varsa, ge
tirilmiş bir tek politika varsa lütfen izah etsin
ler. 

Onun için diyorum ki, üç milyon vatanda
şımız âdeta terkedilmiş haldedir. O halde on
ları böyle terkedilmiş halde bırakamayız, üze
rinde daha konuşulmasına lüzum vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu mevzuu şun
dan dolayı daha konuşmamız lâzım : Sayın 
Barbakan, «Türkiye'de bir haklar dengesi doğ
muştur.» demişlerdi. Ama orman ve dağ köy
leri konusunu tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, 
orman ve dağ köylülerinin büyük bir kısmı 
topraksızdır. Orman ve dağ köylülerinin elin
de bulunan toprak, en çok 30 dönümdür. Bu
radan aldıkları mahsûl ile kendilerini 4 - 6 
ay geçindiremiyorlar. Ondan sonraki 6 ay ya 
gurbette çalışma veyahut borç yapma şekliyle
dir. Hiçbir köy yoktur ki, borçsuz olsun. 
Ben gezdiğim köylerde tetkik ettim. Bütün or
man ve dağ köylüleri bütçelerinde açık ver
mektedirler. Hepsi borçludurlar. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız hesap 
açık; bir şahıs başına 132 kuruş düşüyor, Beş 
Yıllık Plânın rakamlarına göre. 

BAŞKAN — Lütfen, hüküm vermeyiniz, bu
rada hüküm ifade etmeyiniz, bu noktaların 
izahı için yeterlik önergesinin aleyhinde bulu
nunuz. Ayrıca hüküm vermeyiniz, rica ederim. 
Bu hükümleri zamanında verdiniz, takibediyo-
rum. 

MUSTAFA OK (Devamla) — arkadaşla
rım, Beş Yıllık Plânın hükmünü arz ediyorum, 
kendi hükmün değil. Orman ve dağ köylerinde 
her şahıs başına - günlük harcama her türlü 
tüketim - 132 kuruş düşmektedir. Bununla bir 
insan geçinebilir mi, giyim ve her türlü ihtiyaç
larını karşılamak mümkün müdür? Bunun üze
rinde kâfi konuşma olmamıştır. O halde bu ko
nunun konuşulması lâzımdır. Bu sebeple yeter
lik önergesine iltifat etmeyiniz. 

Sonra, kredilerden çok bahsedilmiştir. Me
selâ arz ediyorum; Hatay'ın Altınözü ilçesin
de Toprakhisar köyüne Ziraat Bankası 1 400 
lira vermiş iken, aynı köy tefeciden 200 000 li
ra almak mecburiyetinde kalmıştır. O halde 
Sayın Başbakanının dediği gibi, Türkiye'de bir 
haklar dengesi doğmuş mudur, nasıl doğmuş
tur Bunları münakaşa etmek için imkânımız 
olsun, lütfen yeterlik önergesini kabul etmeyi
niz. 

Diğer taraftan bariz bir misal daha arz ede
ceğim. Adalet Partisinin sözcüsü Grup Baş-
kanvekili ve eski Köy İşleri Sayın Bakanı de
diler ki, «Meclis Araştırması konularını araş-
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tırmaktan çok bu önergeleri verenlerin mak
sadını araştırmak lâzımdır». Görülüyor ki. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Çok doğru. 
MUSTAFA OK (Devamla) — «Çok doğru» 

diyen arkadaşıma da arz ediyorum. Görülüyor 
ki, Sayın Sabit Osman Avcı ve «Çok doğru» 
diyen arkadaşım ve onunla aynı fikirde olan 
arkadaşlarım, meseleyi önyargı ile ele alıyor
lar. Halbuki biz dedik ki, daha baştan amacı
mızda, eğer Başkan müsaade ederse tekrar oku
yayım: Partiler elele verelim, bunu politika üs
tü tutalım, böylece orman köylerimizi fukara
lıktan bir derece kurtarma imkânını bulalım. 
Buna bir önyargı ile bakmıyalım. Peşin hü
kümle karar vermiyelim. Ama siz bütün söyle
nenleri peşinen reddetmeye kararlı iseniz, o 
takdirde söylenecek hiçbir şey, verilecek hiç
bir rakam tesir etmiyecek demektir. Eğer bü
tün Meclis araştırmalarını, gensoruları ve ge
nel görüşmeleri bu zihniyetle ele alıyorsanız, 
bu takdirde iktidar olarak, Adalet Partisi 
olarak murakabeden kaçıyorsunuz demektir. 

Saygılar sunarım. 

FUAT AVCI (Denizli) — Bakanın konuşma
sı yeterlik önergesine dâhil midir Sayın Baş
kanım?. 

BAŞKAN — Şimdi, normal usule göre ye
terlik önergesi aleyhinde bir kişi konuşabilir 
Yeterlik önergesi kabul edilirse, bu Bakana da 
şâmildir. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, grup adına ko-
auşma yetkiniz var mı? Varsa bunu bir yazı 
ile bize gönderiniz. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Evet efen
dim, vardır. Ben Yönetim Kurulu üyesi olara-
rak yetki veriyorum. Bir yazı ile de bildirelim. 

BAŞKAN — Sayın Onat, sinirlenmenize lü
zum yok. Bu bir usul meselesi. Aslında grup 
adına konuşmalarda grup başkanı veya grup 
Başkanvelkilinin grup adına konuşacak kişiyi 
Başkanlığa bildirmesi lâzım. Bu bir teamül, bir 
tatbikat. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Sinirlen
medim, arkadaşın salahiyetli olduğunu söyle
dim. 

BAŞKAN — Bunu bildirmek de kâfi değil, 
bunu bir .vasi ile bildirmeniz lâzım, 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bir yazı 
ile de bildirelim, şifahi olarak söyledik. 

BAŞKAN — Buyurun,, Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, 
Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köyleri
nin durumunu incelemek, bulundukları yerde 
kalkındırmaları mümkün olmıyan orman köy-
lorinin hayat seviyesi hakkında bilgi edinmek 
üzere bir araştırma açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle Hükümet olarak senim beyanna-
ııemizde, hükümet programımızda ve İkinci 
Beş Yıllık Plânda «ormanla - halk münasebet
leri» adı altında öngördüğümüz hususat hak-
îarida malûmat arz etmek istiyorum. 

Aslında, bu mevzular tdknik konulardır, 
ekonomik konulardır. Bilhassa önerge sahibi 
Sayın Mustafa Ok'mı işaret buyurdukları gibi, 
partiler üstü bir mesele olması icabeder. Bir 
ıstıraptır. Bir fukaralık var. Bunun giderilmesi 
için büyük meclislerin bütün partileri tarafın
dan müştereken ele alınmasında büyük fayda
lar var. 

Ama, gel gelelim öyle değil mesele. Sözleri
me başlamadan evvel şayet, bâzı hususlara ce
vap verecek olursam, bir hükümet üyesi ola
rak politika veya polemik yaptığım şeklinde 
tefsir edilmemesini rica ediyorum. Çünkü icbar 
cdildKk, bu konulara değineceğiz. Meclis Araş
tırması adı altında bâzı doktriner fikirlerin 
yattığını delilleriyle ispat edeceğim. Bununla 
Türkiye'de sanki üç senelik - her ne kadar sö-

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon-
Ya) — Söz istiyorum, konuşacağım. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Bakanın ko
nuşması hariçtir. 

BAŞKAN — Efendim, usule göre yeterlik 
önergesi geldiği zaman aleyhte bir kişi konu
şabilir, onu takiben de yeterlik önergesi oya 
konur. 

Sayın Bakan, şimdi siz söz istiyorsunuz, 
ama yeterlik önergesi reddedilirse söz alabilir
siniz. I 

Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
yeterlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Buyurunuz, Sayın Tarım Bafoyıı. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum, efendim, 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Grup 

adına söz istiyorum. | 
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zünün sonunda Sayın Başkanvekilinin gayet 
şanslı bir başkanvekili olduğunu, çünkü imkân
ların kendisine gelinceye kadar daha çok şey 
ona hazırladığını işaret ediyorsa da - konuş
maların içinde, hatiplerin bâzılarının Hüjkümet 
görüşü olarak, parti görüşü olarak mukayeseli 
bir şekilde ne idi, nereye gelmiş, nereye götü
rülmek isteniyor? Ve bu önergede 3amimî olan 
fikirlere bizim de elbette iştirak etmemize im
kân yok. Ama içindeki başka arananları da 
deşifre etmek için huzurunuzda biraz uzunca 
duracağımı beyan etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri,, 
Türkiye'de orman konusu, ben 1936 da lise 

talebesiyken; ve şimdi sene 1968, hep devam 
edip geliyor. Herkes, bilhassa Sayın Mustafa 
Ok'un da işaret buyurdukları gibi, çeşitli Hü
kümetler, çeşitli noktai nazarlar getirmiş, çe
şitli görüşler bu meclislerde münakaşa edil
miş, ama bugüne kadar Türk ormanı ve Türk 
ormanının içinde yaşıyan insanın meselesi ne 
sayı itibariyle, ne vüs'at itibariyle, ne yüzölçü
mü itibariyle bir türlü bir karara bağlanma
mış. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel Türk ormanı 
hakkında, kısa da olsa, Yüce Meclise bir fikir-
vermek istiyorum : 

1946 - 1950 yılları arasında yapılan istikşafi 
ölçülere göre, Türkiye'de 5 milyon İküsur hek
tar koru ve bozuk ormanı, 5 560 928 hektar balta
lık ve bozuk baltalık orman mevcudolduğu ve 
bunun tamamının 10 600 000 hektar civarında 
değiştiği resmî kayıtlarda mevcuttur. Son yıl
larda yapılan aero fotometrik metotlarla Türk 
ormanının hakikaten bu rakamlar civarında 
değil, daha da geniş bir saha içerisinde yayıl
dığı merkezindedir. 

Şimdi yine eski amenajmanlara göre hektar
da servet vasatisi ormanda 80 metreküb, yıl
lık eta da 0,716 metreküb civarında. Bütün or
manlarımızın serveti de 694 milyon küsur met
reküb yıllık eta da 3 milyon ton civarında ol
ması icabediyor. Amenajman konusunda, daha 
evvel bâzı ön çalışmalar sonucu Tarım Bakan
lığında, 1962 yılından itibaren yeni bir görüşün 
belirtisi zuhur etmişti. 

A. P. ikitdara geldikten sonra Türkiye'de 
orman - halk münasebetlerinin düzenlenmesin

de büyük bir ağırlık taşıyan Türk orman yar
lığının, ormanın hektar servetinin, orman ata
larının yıllık tecessümlerinin teknik ve ekono
mik yönden bilinmesinde büyük zaruret oldu
ğuna inanıyorduk. Hattâ 1966, 1967 bütçele
rinde Hükümet olarak buraya çok büyük ajğır-
lık koymuştuk. Değerli milletvekili arkadaşla
rım hatırlarlar. Nitekim yapılan çalışmalar 
bizi haklı çıkartmıştır. 

Son yapılan aero fotometrik tesbitlere gföre, 
Türkiye ormanlarında hem hektarda servet 
yönünden, hem yıllık tecessüm yönünden, hem 
saha yönünden fevkalâde bir potansiyelin 
mevcudolduğunu, bunun 10,5 milyon olduğu ve 
bunun içinde de tecessüm kudreti 0,7 değil, 
daha üstünde mütecessim kudretine sahip or
manın mevcudolduğu, 10 ilâ 12 başmüdürlüğün 
yaptığı, biraz evvel de belirttiğim gibi aero 
fotometrik tesbitlerden anlaşılmaktadır. Biraz 
sonra bu rakamlan geniş ölçüde zikredeceğim 
ve öyle zannediyorum ki, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri bundan inşirah duyacaklardır. 

Şimdi, yeni amenejman metotları, 1963 yı
lından başlamak üzere, 1968 yılına kadar saha 
olarak şöyle seyretmektedir; 1963 te 581 000 
hektar, 1964 te 1 443 000, 1965 te 1 571 i 000, 
1966 da 1 770 000, 1967 de 1 300 000, 1968 
de de 1 400 000, yekûn, yuvarlak olarak 8 mil
yon hektar civarındadır. 

Yapılan aero fotometrik metotlara göre 
Türkiye'de ormanlarımızın bu ölçüler içerisin
de eskilere nazaran eta bakımından, saha ba
kımından, verim bakımından büyük değişiklik
ler arz ettiğini okuyacağım şu tablodan arz et
mek istiyorum. 

«Halen 2 milyon hektarın üstünde yeni 
metotla orman amenejmanı yapacak organizas
yon sağlanmış olup hava fotoğraflarının ha
zırlanmasına paralel olarak birkaç yıl içerisin
de Türkiye ormanlarının amenejmanı bitiril
miş ve orman envanterlerine sahibolmuş bulu
nacağız.» 

Yani bugüne kadar, demin de arz ettiğim 
gibi, Türkiye'de 10 milyon mu orman var, 12 
milyon mu orman var, 8 milyon mu orman var, 
9 milyon mu orman var, 15 milyon mu orman 
var belli değil. Ancak bundan sonra ve bu 
amenajman metotları ile Türkiye'deki çrma-
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nın vüsatini, etasını, verimini, hektardaki ser
vetini, dolayısiyle alınması icabeden tedbir
ler hakkında fikir edinilecektir. 

Şimdi yaptığımız hesaplarda, faraza misal 
olarak; Antalya Başmüdürlüğünde eski saha 
olarak tesbit edilen ormanlık saha 627 000 hek
tar, yeni saha 1 400 000 hektar civarında, fark 
751 000 hektar. 

Balıkesir'de 304 000 hektar tesbit edilmiş
tir eski amenejmanlara göre, yeni amenajman-
lara göre 600 000 hektar civarında, fark 296 000 
hektar. 

Bolu'da 551 000 hektar tesbit edilmiştir, 
yeni amenejmanlara göre 557 000 hektar, fark 
6 000 hektar civarında bir şey. 

Çanakkale'de 290 000 civarında tesbit edil
miş, yeni amenejmanlara göre 647 000, fark 
357 000 hektar. 

Denizli'de 368 000 civarında tesbit edilmiş, 
yeni amenaimanlara pröre 677 000, fark 308 000. 

İsparta'da 225 000 olarak tesbit edilmiş, ye
ni amenajmanlara göre 433 000, fark 208 000. 

Muğla'da 564 000 civarında eski amenaj
manlara göre orman mevcudu Başmüdürlükte, 
yeni amanejmanlara göre 1 276 000, fark 
711 000. 

Zonguldak'ta 444 000 civarında tesbit edil
miş, yeni amcnajmanlarda 540 000, fark 96 000 

Ziğana eski 3 377 000 ne mukabil yeni 
6 105 000, aradaki fark da 2 727 000 hektar 
civarında büyümüş olmaktadır. 

Şimdi bir de etaları hakkında bilgi arz et
mek istiyorum. 

Antalya Başmüdürlüğümüzde eski amenai-
man metotlarına göre 112 074, civarında yıllık 
eta var, yeni amanejmanlarda 1 360 000, ara
daki fark 1 248 804. 

Balıkesir'de 328 581, yeni amenaimanlara 
göre etası 532 000, aradaki fark yuvarlak ola
rak 203 000. 

Bolu'da 498 000 civarında eta tahmin edili
yor, bugünkü eta 1 361 000, aradaki fark 
862 000. 

Çanakkale'de 187 771, yeni amenajmanlara 
göre 421 000, aradaki fark yıllık 233 000. 

İsparta'da 36 000 civarında tahmin ediliyor, 
272 000 yeni amenajman metotlarına göre ara
daki fark 236 000. 

Muğla'da 252 000 tahmin ediliyor, yeni ame-
najmanlarda 936 000, arasındaki fark 683 000. 

Zonguldak'ta 504 000 tahmin ediliyor eski 
amenajmanlara göre, yeni 1 967 000, aradaki 
fark 1 463 000. 

Şu saydığım başmüdürlüklerde eski ame
najman metotlarına göre eta yekûnu 1 785 000, 
yeni amanejmanlara göre eta yekûnu 7 247 000, 
aradaki fark 5 461 000. 

Değerli milletvekilleri, bu esaslar üzerin
de amenajman çalışmalarımıza devam ediyo
ruz ve tahmin ediyoruz ki, eskinin 10,5 
milyon hektar civarında oian ormanın, yu-
•/arlalî olarak 17 - 18 milyon hektar ci
varına ulaşacağı merkezindedir. Bu 18 mil
yon hektarın da 9 milyon küsuru koru 
ve bozuk korudur, yine 8 800 000 civarında 
olan hektarı da baltalık ve bozuk baltalık or
man olmak üzere yekûnu 18 milyon hektar ci
varında tahmin edilmektedir. Aerofotometrik 
metotlara göre çalışmalarımıza büyük hız ver
miş durumdayız, çünkü ormanın içinde büyük 
bir servetin mevcudolduğuna inanmaktayız. 

Yine, eski amanejman metotlarına göre 
hektarda eta, demin arz ettiğim gibi, yıllık te-
cessüm 0,740, yeni tesbit ettiğimiz amanejman
lara göre ise hektarda yıllık tecessüm 2 metre
küb civarında seyrettiği merkezindedir. 

Yine hektardaki servet> maalesef bunu da 
üzülerek söyliyeyim, 86 metreküb civarındadır, 
eskinin 60 - 70 metreküb civarında tahmin edi
len servete nazaran. 

Değerli milletvekilleri, bu amenajman konu
luna girmişken burada bâzı hususları açıklamak 
istiyorum. 

Eiras evvel de arz ettiğim gibi, 1966 - 1967 
bütçelerinde Türkiye'de orman amenejmanı yok
tur. Türkiye'de tek bir sistemde orman ameneje 
edilmektedir. Sebepleri gayet basittir, herkesin 
bunu bilmesinde büyük fayda vardır. Orman 
Devletleştirilmiştir. Orman fevkalâde bakım is-
tiyen, emek istiyen, hattâ fevkalâde münasebeti 
olması icabeden bir müessesedir, devamlılığı yö
nünden. Devietleştirildikten sonra ormanın tek-
nikman geliştirilmesi için başta amenejmanm 
hangi metotlar üzerinde yürütülmesi icabettiği-
ne karar vermek gerekiyor. 

1963 - 1964 yıllarına kadar, hattâ 1965 yılma 
kadar geniş ölçüde Türkiye'de ormanlar seçme 
kesim sisteminde. Seçme kesim, bir öçlüde ik
limin, idrolojik vasatın müsaidolduğu yerlerde, 
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ormancı arkadaşlarım bilirler, tabiî tensili, yani 
gençliği sağlamak için ışıklandırma işlemidir. 

Türkiye ormanlarında bu bir amanejman 
sistemi olarak kabul edilmiş, senelerce bunun 
üzerinde kesim yapılmış, genç nesil çıkarılmış, 
yaşlı meşçere kalmış, yıllık tecessümler meşce-
renin yaşlanmasından dolayı durmuş, arazi boş 
işgal edildiği gibi, demin de arz ettiğim, hek
tarda servet 60 - 70 ilk amanejmanlarda, son 
yaptığımız tespitte de 80 metreküb. Bunun or>-
timali bizim iklim kuşaklarında geniş ölçüde 
asgari 120 ile âzami 180 metreküp civarında sey
retmesi icabeden bir servet 80 metreküp düş
müştür. Yani Türkiye'de ormanların içinde, 
seçme kesimden dolayı, 1/3 mescere vardır, bu
nun büyük kısmı da yaşlı mesneredir, 2 /3 de bos 
duruyor. Seçme kesimin yapılmasındaki sebep, 
dostlar alışverişte görsün orman var desinler di
ye. Orman orada duruyor. Bunu belirtmek 
için ifade ediyorum bunları, yoksa rakamla sizi 
yormak istemiyorum; sırf orman görünsün di
ye. 

Ama servet bu mudur, yıllık tecessümler 
bu mudur? Elbetteki bir sistemden diğer bir 
sisteme geçmede mutlak surette bir sistem 
diğer sistemi aratmıyacak şekilde gelişmeler 
gösterirse sistem güzeldir, sistem fevkalâdedir, 
oturmuştur sayılır. Ama dünyanın yerine bizim 
yurdumuzun sahibolduğu ekolojik vasatlara sa-
hibolmıyan ormanlarda hektar vasatileri 220, 
230, 240 servetlere sahibolacak, benim Anado
lu'mda, sırf dediğim dedik olsun diye, seçme 
kesim metodu ile her yeri orman göstermek 
gayreti içerisinde bizatihi o ormanın içindeki ve
rimi düşüneceksin yaşlı meşçereyi bırakıp ke
sip gencini alıp götürecektin. Sebep? Tabiî ten
sili geliştirecek bir bakım sistemini götüremi-
yor, bakım sistemini götüremiyor. Tıpkı 
meyva bahçeleri gibidir ormanları, daha da 
hassas olanları vardır içinde. Bu isin erbabı or
man mühendisi arkadaşlarımız vardır içerisin
de, bunu bilirler. Simdi geniş ölçüde bu yan
lış metotdan vazgeçildi, yaş sınıflanna göre, 
kültüre dayalı yaş sınıflarına göre bir amenej-
man metodu içerisine girildi ve bu suretle 
biraz sonra arz edeceğim hektardaki servet
ler... 

Bir şey daha arz etmek istiyorum; meclis
lerde konuşulurken her şeyin zabta geçme

l i . 12 . 1968 0 : 1 

sinde büyük fayda var, onun için ifade etniek 
istiyorum. Çünkü elimde bir rapor var, (de
niyor ki; «Türkiye'de ormanlar» plânlamajnın 
hazırlattığı bir ölçeği vardır. «Türkiye'de (or
manlar ile 1950 - 1960 arasında tahribedilıjıiş-
tir» ondan evvel ormanlar fevkalâde idi. Biraz 
sonra onlara değineceğim. «Etalardaki istih
sallerin artışından dolayı A. P. geldi, aslında 
kelin perçemi gibi bir tutam saç gibi kafada jka-
lan ormana simdi de mescere dedi. yaş sınıfla
rı, silvikültür metotları dedi, onu da krtfam 
edip kestirmeye götürüyor ve bununla da güya 
ormanları kurtarmaya çaba sarf ediyor. Aslında 
önündeki seçimlerde veya önümüzdeki seneler
de Türk vatandaşının, orman içinde yaşıyanla-
rm reylerini avlamak için köylüye hoş göıfün-
mek gayreti içinde bu çabayı göstermektedir» 
şeklindeki bir fikri de peşinen reddediyorum. 

Sebebine gelince; bu mevzu ile ilişkin pla-
rak, zannediyorum iki gün evvel veya gejçen 
Çarşamba günü değerli milletvekili arkadajşım 
Reşat Bey burada: «Efendim, kanun kanun de
niyor getirilmiyor, arada sırada bir ses çıkarı
lıyor..» dedi. Getireceğiz ama biz korkuyoruz, 
«sebebine gelince şu Halk Partisi var ya, bullar 
iste ormanı devletlestirdiler... Simdi yok <|>yle 
bir endişemiz, hiç korkmayın, biz gayet mate
matikçiyiz, öyle bir endişemiz yok. Bir katıun 
bir habilitasyondur. Bir gecede kanunlar gel
miştir, o bizi üflendirmez, bizim partivi de il
gilendirmez. Bir kanundan bahsettiğimiz za
man, bir habilitasyon kadar üzerine eğilirimiş 
kanunlardan bahsediyoruz. Bir kanundan bah
settiğimiz zaman, şu veya bu maksatla gijden 
değil, memlekette geldiği fikriyatı uzun i yıl
lar yürütecek müesseseden bahsediyoruz. | Ne 
demektir?.. Evet getireceğimiz kanun size pra-
vet basit gelecektir, Kolomb'un yumurtası gibi. 
Ama onu bulup çıkartmak hünerdir, şimdiye 
kadar bulunmadı o. Onun için de Yüce Meclis
te müzakere edilmekte olan orman ve halk mü
nasebetleri geniş mânada, ki bunu sayın öjner-
»•e sahiplerinin bir kısmı 5 000 köy olarakj ele 
alıyor, bir kısmı 13 000 köy diyor, biraz so|nra 
onlara da değineceğim, bunlar hakkında n$ şe
kilde tedbirler aldığımızı da işaret etmek is-
tiyeceğim, o kanun da gelecek. 

Demin de söylediğim gibi, eta verimlerjiniıı 
tesbiti, amenajman sistemlerinin tesbiti ko-
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nusunda öyle zannediyorum Sayın Ali Rıza Bey 
de vardı o teknik kongrede, Prof. Saatçıoğlu'-
nun ve Orman Mühendisleri Odasının tertibet-
tiği bir kongre idi; yaş sınıfları ve silvikültür 
metotlarına göre Türk ormanlarının yeniden 
amenajmanımn yapılması, eski metotların, de
min söylediğim ışıklandırma ve bir nevi orman 
bakımı sisteminden ileri geçmediği, bu yüz
den Türk ormanının fevkalâde zararlar gördü
ğü ifade edilmiş ve hem teype alınmış, hem mo-
nuseriteler halinde... 

Bunu ifade etmemdeki sebep elbetteki bir 
arka düşüncem olduğundan dolayı değildir; 
bitaraf ilim adamları, bütün dünyada tatbik 
edilen en modern sistemin Türkiye'de de tat
bikinde zaruret olduğuna inandıklarını ve bu 
güce de Türk teknisiyen gücünün sahiboldu-
ğunu ifade etmişlerdir. Aslında Orman Genel 
Müdürlümü de geniş ölçüde bu çalışmanın içe
risine girmiş ve yeni amena.iman metotlarına 
göre 1972 ye kadar yıllık - biraz sonra seyri
ni de vereceğim - öyle zannediyorum kabuklu 
tomruk olarak 18 milyon metreküpe, bunun tom
ruk olarak dft#fiH de 12rnilvonmetrekübe dnö--
ru ulaşmış olacak, fakat çalışmalarımız, halk
la olan münasebetlerimiz, ormanın bakımı, or
manla. orman bakımı ile halk münasebetlerinin 
tanzimi ve ormanlarımızın devamlılığını sağla
ma çalışmalarını daha iyi emniyete alacak bir 
sistem içine ittiğimiz takdirde bu etanın da ge
niş ölçüde artacağına muhakkak nazarı ile 
bakılıyor: hem yerli ilim otoritelerimiz, hem 
de ecnebi otoriteler tarafından. 

Fukaralıktan bahsetmek kolay, ama tedbir 
getirmek?... O mühim, mühim olan o. Fukaralı
ğı bu memlekette kimse inkâr etmiyor, var bu 
memlekette muayyen yerlerde. Fukaralığı ba
hane edip başka şevler getirmek lâzım. Mese-
selâ Sayın Mustafa Ok'un, buradan bir hanımın 
resmini göstermesine ben üzüldüm. Bu fukaralığı 
bir işareti. Ama Sayın Mustafa Ok, 1949 da o 
hanımı ben burada Ulus meydanında, Kızılay'da 
görüyordum, şimdi yerini biraz uzağa götürmüş. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ama haklar 
dengesinden bahsediyorsunuz. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi bahsediyoruz... Müsaade bu
yurun geleceğim oraya. Elbetteki her Türk, her 

vatansever Türk en az sizin kadar haklar den
gesi taraftarıdır. Oraya da geleceğim.. Hep be
ni görünce ayağın ağrımasın.. Urfa'ya su ge
lince, tek tek dağlarına, su tırmanınca aklına 
gelmez, neredeydin?.. Yine buradaydı Halk 
Partisi.. Neredeydi? Burada idi. Bunları konu
şalım.. (A. P. sıralarından alkışlar) Burada idi, 
hem de iki defa.. Ben üç senedir buradayım, be
ni kritik ediyorsun. Beş sene oturdun, niye yap
madın? Haklar dengesinden bahsediyoruz, bu 
Mzim hakkımızdır, her parlömanterin, her si
yasinin, her vatanperverin haklar dengesini 
Hv ideal olarak kabul etmesi elbette doğru
dur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — ideal değil te
essüs etmelidir. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Teessüs ediyor, etmektedir. O ölçü-
'•er içindeyiz, o çalışma ve o gayretlerin içinde
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, mücamele 
yapıyorsunuz, müzakerede bulunuyoruz. Rica 
ederim; müzakerenin usulü var. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
famla) — O konuya da geleceğim, hepsine ge
rçeğim, hububattan verdiğiniz misallere de 
deleceğim, merak buyurmayın. Hiç merak bu
yurmayın, geleceğim. 

İkinci bir konu; ormanların etalanna geli
yorum. Bakın; «üretim faaliyetlerine gelince» 
''iyor. Orman Genel Müdürlüğünden istedim 
vu rakamları- 1950 yılında bütün Türkiye or
manlarında istihsal edilen eta 703 000 metre-
küb. Bu miktar 1960 ta 1 898 000 mfitreVüb cıiç
miş, 1961 de 1 751 000 e cıkmıs. 1962 de 2 754 000 
e. cıkmıs. 1963 te 2 400 000, 1964 te 2 440 000, 
1965 te 3 636 000, 1966 da S 590 000, 1967 de 
3 780 000, 1968 de de 4 300 000, 1969 yılı içinde 
A 780 000 metreküp civarında Tınlanmış du
rumdadır ve bunlar 1970 te 5 792 000 e, 1971 de 
* 506 000 e, 1972 de 7 248 000 e. 1973 te 8 milyon 
küsur, 1974 te 8 940 000 ve üçüncü beş yılın so-
nnnda da 12 milyon metrekübe ulaşacağı bir 
^roieksiyon içerisinde tesbit edilmiş durum
dadır. 

Şimdi şunu işaret etmek istiyorum; 1950 ve 
-nidan evvelki yıllarda orman etalarının 500 
'la 600 metveküb civarında seyretmesi ve o 
zaman sanki orman içinde ahali yokmuş, hiç 
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kimse yaşamıyormuş, 1950 -1960 arasında birden
bire yerden bir orman bitmiş gibi bir manzara 
geliyor adamın aklma. Aklma geliyor, nereder 
çıktı bu diyor... Neden 30 sene hazık, dirayetli 
meclislere dayalı bir partinin olduğu devir
de 700 000 metreküp civarında oldu da, 1950 
den 1960 a kadar eta birdenbire 2 milyona çık
tı? 

O halde ortada iki şey var; ya orman tahri
bi var, veyahut da ondan evvelki tutum sakat. 
Orman tahribi olmadığı belli, çünkü 1960 dan 
sonraki gelişmede 700 000 civarında seyretmi
yor, milyonlar civarında seyrediyor. Ama bu 
milyonlar civarında seyredenler yine de baş
kalarının, «Bunları daha iyi yaparım» diyen
lerin hüneri değildir; «Yıktılar, yaktılar» di
yenlerin hüneridir. Biraz sonra geleceğim; or
man yolu konusunda, ormanlar içerisindeki ekip
man temininde eski ile yeniyi mukayese edece
ğiz. Bununla orman içi ve orman civarındaki 
Türk halkına nelerin temin edildiği rakamlar
la ifade edilecek. 

Bütün bunların yanında ormanı bir ekono
mik kaynak değil, bir süs kaynağı, bir Anaya
sa müessesesi olarak seyrettirmeye gayret eder
sek ki, Anayasanın ormanların korunması ba
bında almış olduğu tedbirler elbetteki ekono
minin, orman tekniğinin orman geliştirilmesi
nin dısmda bir sey olamaz. O zaman Anayasal-
lıktan çıkar. O zaman polisiye bir tedbir olur. 
«Ben böyle istiyorum» seklinde mütalâa etmek 
gerekir, ki, onu da öyle zannediyorum Türk 
Anayasası öngörmemiştir. Nitekim, bu konuda 
getireceğimiz kanun münasebetiyle Anayasa 
Komisyonunda yapılan müzakereleri de büyük 
Meclise arz edeceğiz, ne şekilde tefsir ettiğini 
Yoksa «Çubuk kesti, hapise götür» şeklinde tef
siri mümkün değildir. Madde koyulmuştur, or
manlar hakkında propaganda yapılmıyacak, or
manın kelimesini anmıyacak, yani bundan ör
dek Mehmet meselesi mi çıkacak, ormanı hiç 
konuşmıyacak mıyız? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Öyle de
mek değil Sayın Bakan, Anayasa öyle demi
yor. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bir dakika, okudum ben, okudum. 
Ben Anayasayı anladığım mânada konuşuyo-

en- rum. Onun için serbest konuşuyorum, öbür mâ-
ıra nada konuşmuyorum, öbür mânada.. 
ier ALI RIZA UZUNiSR (Trabzon) — İstismarı 
îtli yok. 
rir- TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De-
)50 zamla) — Evet istismarı yok, ben de diyoruıia,, 
ıık. beraberiz sizinle. Hiç bir şey istismar edilemez 

Servet milletindir, unutmıyalım, hiç unutmıya-
:iın. Neyi istismar ediyoruz? Milletten daha iyi 

Ln" değerlendirdiğimizin mi zehabı içindeyiz, Elbet-
' ' te milletle Türk tekniği birleşecek, en iyi şekli 
a n bulacaktır. Marifet bunda, helva yapıp yemedje. 

m " Yoksa aJbstrakt maddeleri kuru kuru seyretti-
11 remeyiz, öyle bir şey yok tabiî, ben de diyorum. 
"̂ Biraz sonra geleceğim. 

en" Bir taraftan diyorsun ki, sen, «ilmen orman 
vasfını kaybetmiş.» Ne demek ilmen orman vas-

° " tını kaybetmiş? Evvelce ormanmış da şimdi i l-
1^" nen kaybetmiş. Öyle bir şey yok. Ormanın U-
ce- men olması icabeden yer neresi ise, orası orman 
iki olacak. Sizin konuşmalarınızdan alıyorum. Sim-ar-

di benim getireceğim kanundan bâzı şeyleri alı
yorlar surdan burdan alıyorlar gelip «efendim 

tıo- diyor, şimdiden bâzı şeyleri ön tutup şu veya l>u 
sra- şekilde bir tutum içerisine girip, ormandan ara-
er- zi çıkarıp orman köylüsüne veya başkalarına,» 
t>a- Ali Rıza bey öyle elemiyor, «zenginlere vere-
ao- cek, daha zengin edecek» demiyorda, yani ornıa-
ssi- nı küçültme mânâsında bir hedef alacağını zajn-
al- nediyor, «halbuki diyor, öte yandan ilmen qr-
ur. man vasfım kaybetmiş ormanlar ormanlıktan 
ek -sıkmıştır. Onu da Anayasa reddediyor.» D'oğru-
ırk dur, yani ne demektir? Dün ilmen ormandı, 
da bugün vasfını elma dikmejkle kaybetti, onun 
ısa için reddetti. Biz de diyoruz ki, hayır. İlmen ve 
ük teknikman getirdiğimiz kanunda orman neresi, 
ni orda oturacak, getireceğiz onu, onun müzalje-
ef- resini orda yaparız. 
ar- Şimdi bütün bunlar, bu etalar gösteriyor ki, 
or- Türkiye'de bir orman gücü mevcut, ekonomik 
)r- bir kaynak mevcut. Fakat bu kaynağın rasyo-
ıiç nel bir şekilde, bir sistem içine oturması gerek

mektedir. Şimdiye kadar verdiğim gerek sistem
den doğan aksaiklıklar, gerek şu veya bu şekil
de kanunların tefsirinden doğan çekimser hare-

", ketler Türkiye'de Türk köylüsü ile, Türk or
manı arasında büyük uçurumlar meydana ğe-

)e- tirmiştir. Bu da bir vakıa. Hem ormanın aleyhin
in. de, hem köylünün aleyhinde olmuştur bu. Bun-
ro- 1ar vakıa. Sebebini demin arz ettim. Meclislerde 
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de ifade ettim. Türkiye'de 18 milyon hektarlık ı 
bir sahanın, ormanın tedbiri milletsiz mümkün 
değil. Olamaz bu. Ve süs bitkileri değil seyret-
tirilemez, ekonomijk bir kaynaktır. Bir karın
canın sırtına Ağrı dağını vurup Washington'a 
götürmek mümkün değildir. Milletsiz orman ted
biri mümkün değildir. Eğer devletçilikten, Dev
let ormancılığından bunu anlıyorsak o zaman 
ebediyete kadar bu halkı burda ıstırap içinde 
kıvrandırmak olur. I 

Ne diyor soru sahibi? Gayet güzel şeylere 
değiniyor. Doğrudur, varittir, aynen yaşadık. 
Ama bugün düne nazaran on defa daha iyidir, 
yüz defa iyidir. Faraza sayın Mustafa Ok, bi
raz sonra rakamlarla da ifade edeceğim, Kars'ta 
veya Manisa'da köylümüzün yediği yemekleri 
Efes'teki misafirlerin köpeklerine yedirdiği ye-
me!k ile mukayese ettiler ben teeddüp ederim. 
Bunu reddederim. I 

MUSTAFA OK (Manisa) — Doğruyu söyle
dik. Yalan değil. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa 0|k, usule ayları 
hareket ediyorsunuz, yapmayınız. 

TAEIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şu bakımdan reddediyorum Hükümet 
olarak ben o mesafeyi yaşamış bir vatan ço
cuğuyum, Ben arpa ekmeğini bulamadım, ama 
hiç bir zaman köpekle yatmadım. Arpa e|kmeği-
ni bulamadığım günler olmuştur. Köpekle yat
madım, bunu böylece bilin. Mısır koçanına has
ret kalmışız, kendi malımıza kendimizi hırsız 
etmişlerdir, fakat hiç bir zaman Türk köylüsü 
Jköpekle yatmamıştır. («Bravo» sesleri) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Zaruretler yat
mağa icbar ettirmiştir. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Devam
la) — Zaruretler icbar ettirmişse, Bey, bir mil
letin çocuklarıyız unutmıyalım bunu. O listede 
bahsettiğiniz gıda maddeleri benim millî gıda 
maddelerimdir. Bulgur pilâvını sevmeyen hiç 
Türk parlamenteri yoktur. Ama her gün yi
yormuş. Ben keşke o zaman her gün bulgur 
pilâvını bullaydım, hergün keşke bulaydım. 
1936 larda, 37 lerde, buğday ekmeği ile arpa 
ekmeğini katık edip bir yiyebileydim doyana ka
dar. Bunun hasretini çektijk. j 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Siz o 
zamanlar İsviçredeydiniz. 

TARİM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Bunlar bir vakıa. 1936 da 1937 de 
ben Türkiyedeydim, Lisedeydim, müsaade bu
yurunuz. Tamam mı? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Değil
diniz, Almanyadaydınız. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — 1940 da 1941 de de hurdaydım. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Alman
yadaydınız. 

BAŞKAN — Nerdeyse orada efendim, bu 
lâf mı şimdi ordaydı, hurdaydı. Bırakın bun
ları. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Burdaydım. Meseleleri bu... 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkan,, asıl Bakan konunun dışında bşyanlar-
da bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Onun takdiri bana ait efendim, 
oturun rica ederim. Siz yerinizden müdahale 
etmeyiniz, oturun, dinleyin. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Ben «Konunun dışına çıkmıyacak-
tım» diye sözümün başında söyledim. «Ama ileri 
sürülen bâzı şeyleri karşılamak zorundayım» 
dedim. Bunları ben icadetmedim, «Türk köy
lüsünün yediğini, Efes'te otelde kalanların 
köpekleri yemiyor» diye ben demedim. Bunu 
karşılamak zorundayım mesul bir adam olarak. 
Bunu peşinen söyledim, gündemin taa içinde
yim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ona karşı söy
ledim ben bunları. Haklar dengesi yoktur. Hak
lar teessüs etmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, rica ederim 
efendim, müdahale etmeyin. Hükümet cevap 
veriyor, rica ederim efendim. 

Beyefendi hakkınız yok efendim, hakkınız 
yok konuşmaya. Susunuz ve dinleyiniz. 

Efendim söyliyemezsiniz. Kürsüde söylersi
niz. Rica ederim hakkınız yoktur, müdahale et
meyiniz o kadar. Hâdise mi çıkartacaksınız 
canım? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Haklar den-
gesi teessüs etmemiştir, dedim. 

BAŞKAN — Efendim ne etmişse etmiş. 
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Oturun ve dinleyiniz. Dinlemeye tahammülünüz 
varsa. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi biraz sonra Mustafa Beyin 
haklar dengesine değineceğim. (Gürültüler.) 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Oturup din-
leseniz ya. 

BAŞKAN — Sayın Koç, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız Başkanın yardıma ihtiyacı yok, 
oturunuz yerinize. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Doğruyu söy
ledik. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, rica ederim 
hiç müdahalede bulunmayınız bir daha. Mec
lisi ve müzakereyi ihlâl ediyorsunuz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Başka 
birisi böyle temas ederse sözünü hemen keser
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler bu ne isyankâr 
tavrınız?. 

Oturunuz rica ederim. Size lâf düşmedi, size 
söz vermedim, oturunuz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Mev
zuun dışında konuşuyor, kürsüyü ihlâl ediyor. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Sayın Başkan zabıtlar tetkik buyu-
rulsun. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Ayıp ayıp 
böyle konuşmak. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Sayın Başkan zabıtlar tetkik buyu-
rulsun. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, Sayın Aküzüm, 
Sayın Mustafa Ok, yani hâdise çıkarmak şart-
mış gibi hareket ediyorsunuz. Ayıptır. Oturu
nuz. (Şiddetli gürültüler, anlaşılamıyan müda
haleler.) 

Sayın Mehmet. Yüceler, size söylüyorum, 
size bir ihtar cezası veriyorum Mehmet Yüce
ler. Rica ederim, oturunuz ve ağzınızı açmayı
nız. Bu ne saygısızlık! 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Ayıp, ayıp... 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) —Allah 

belânı versin. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Allah senin 

belânı versin. 
BAŞKAN — Buyurun, gördünüz mü? 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, benim muhatabım Başkanlık Divanı
dır. Kendisi ne karışıyor? 
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I BAŞKAN — Sayın Yüceler, Sayın Ok rica 
ederim, Başkana saygılı olunuz. Meclisin me
habetini ihlâl ediyorsunuz. Siz sebeboluyorsu-
nuz. Oturunuz, oturunuz. Susunuz. 

Sayın Aküzüm lütfen önünüze dönünüz. 
(Mehmet Yüceler ile Lâtif Aküzüm birbirleri
ne anlaşılmıyan sataşmalarda bulundular.) 

Sayın Yüceler, terbiyesizlik ediyorsunuz, 
ne demek lân? «Lan» diyorsunuz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
i Başkanım, benim muhatabım Başkanlık Divanı, 

ne karışıyor? 
BAŞKAN — Efendim, karşışmasın, bana 

l söyleyiniz. Ne demek lan. «Lan» diyorsunuz. 
I Allah Allah. 
| Beyefendi, oturunuz, oturunuz. Evvelâ bana 

saygı göstermiyorsunuz ki, birbirinize saygı 
gösteresiniz. Oturunuz. 

I Sayın Aküzüm rica ederim siz de oturu
nuz. Birbirinizi kontrol ediniz, aynınızda gö
rünüz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Niçin kızıyorsunuz Mehmet Bey, arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de şahıslara 
hitabetmeyiniz, Umumi Heyete hitabediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, 
disiplini elde tutmaya mecburum, Hiçbir arka
daşın, hiçbir suretle yerinden, takviye sadedin
de dahi olsa, müdahale etmeye hakkı yoktur. 
Bu hakkı suiistimal etmeyiniz, kullanmayınız, 
hakkınızda cezai muameleyi tatbik ederim. Her 
şeyden evvel Meclisin nezaketini, nezahetini 
ihlâl etmeyiniz, rica ederim. Kaç defa ısrar edi
yorum, rica ediyorum, «susunuz» diyorum din
lemiyorsunuz. Başkanlık Divanına yapılan 
saygısızlık, Meclise ihtiram noktasından bir 
saygısızlıktır. Yapmayınız, oturunuz. 

Sayın Bakan siz de şahsa hitabetmeyiniz. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Efendim, ben elimdeki zabıtlarda de
ğinilen noktalar üzerinde duruyorum. Bunun 
dışında sureti katiyede kendimden bir şey ilâve 
etmiyorum, aynen duruyorum. Varittir ve ben 
kemali ciddiyetle dinlemişimdir sayın önerge 
sahibini. Ben ciddiyetle dinlemiştim. Hiçbir mü
dahalede bulunmadım. 

Şimdi önergeleri alıyorum, sıra ile cevap 
arz ediyorum, önergede ileri sürdükleri muta-
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laalara cevap arz ediyorum. Ondan evvel de 
diyorum ki; zecri, bir poilsiye tedbir içinde 
ekonomik bir kaynağı oturtursan, senelerden 
beri bunun üstünde ısrar edersen, daha da za
limini ister. Getirmeye gayret edersen, sonun
da doğacak şey budur, kaynak çalışmaz. İfade 
ettim; sadece seçme kesimle, orman göster
mekle, orman göstermekle ormanda orman ar
tışı olmaz, ormanın bu şekilde artmasına im
kân yok, kaynak yaratmaya imkân yok. Bun
lar sistem, bilgi ve matematik işleridir. Polisiye 
kanunlarla tedvir edilecek sistemler değildir. 
Bunu demek istiyorum. Ondan sonra geliniyor, 
bütün bunların hepsinin yanında, okul konusu 
ele almıyor; Orman köylerindeki okulların ko
nusu ele alınıyor. Tetkik ediyoruz; haklar 
dengesinden bahsediliyor, şimdi söyliyeceğim, 
niçin geliyorsun Kebana, niçin geliyorsun köp
rüye.. Ben mi istedim? Geleceğim, ister istemez 
geleceğim. Türk vatandaşı seni dinledi, beni de 
dinlesin. 

Orman köyleriyle Keban Barajının, orman 
köyleriyle İstanbul Boğaz Köprüsünün müna
sebetlerini sen kurdun, ben de kuracağım. 
Hakkım, gayet tabiî hakkım. Niçin kurdun? 
Mesele şu: Sen yaparsın, Allah rahmet etsin, 
daima demişim, bu memlekete kim bir eser 
verirse, kim bu milete hizmet ederse ona Allah 
rahmet etsin, ondan Allah razı olsun. Gelirsin, 
iki tane geçit yaptırırsın, Meclisten karar alıp 
ismini koydurursun, öbür taraftan binlerce, 
onbinleree kilometre yollar yapılır, barajlar 
yapılır, kanallar açılır; burada ifade ettik ani, 
tenkid edilir, Türk halkına bunların ekono
mik olmadığı ifade edilir şu veya bu şekilde fı
sıltılar yapılır. Ne münasebeti vardı. Keban 
barajı ile, ne münasebeti vardı İstanbul Boğaz 
köprüsünün orman içi köyler veya orman ci
varı köylerinin kalkınması ile? 

Niçin koyduğumuz ifade edeceğim. Bunu 
niçin koyduğumuzu size söyliyeyim Sayın Ok. 

Keban Barajına gittik, Elazığlı hemşehrile
rimiz bize dediler ki; «Fırat bir Süleyman'ı boğ
du, bir Süleyman da Fırat'ı boğdu». Bunu de
diler. Bunun büyük bir mânası var. Demin si
zin ifade ettiğiniz kandiller var ya, o kandil
ler, ışıksız köyler, işte Kebanlar yapılmak su
retiyle o durumdan kurtulacak, başka çaresi 
yok. Terliyeceksiniz, ter dökeceksiniz. Başka 

yolu yok. (A. P. sıralarında alkışlar). 
Kebanı yapmadın mı, elektrikleri getirme

din mi, hep kandilde kalacağız. Ben dengeler
den bahsediyorum.. Kaynakları geliştiriyoruz. 
Bunlarla sizin bahsettiğiniz köyleri aydınlat
mak istiyoruz. Başka yolu yok. Rakamlar ve
receğim, bakın, başladık ona. 1950 de 12 tane 
idi, biz iktidara geldiğimiz zaman 350 idi, şim
di 1 500 den 3 000 e doğru gidiyor bunlar. İç
me suyundan bahsettiniz. Konya'da da vardı o 
Urfa'da da vardı, Harran Ovasında da vardı.. 
Rakamları vereyim mi? (C. H. P. sıralarından 
ver ver» sesleri). Elbette vereceğim şimdi. O 
zaman haklar dengesinin hangi ölçüde, hangi 
gayret içerisinde realize edilme imkânını bu
lacaksınız. Tek tek dağları, Haran Ovası, diğer 
susuz köyler iktidarınız zamanında, da 5 yılık 
iktidarınz zamanında da orada duruyordu. Bi
zim üç senelik zamanda getirdiğimiz meydanda, 
bunların rakamları elimde. Yüce Meclisi meş
gul etmek istemiyorum. Ama müsaade ederse
niz su ve elektrik konusuna biraz değineyim, 
çimento konusuna da değineyim. Yol yapacak
sın çimento lâzım; iyi ev yapacaksın köyde 
çimento lâzım, ışıksız bırakmıyaoaksm elektrik 
lâzım ve hattâ petrol lâzım, gazyağı lâzım. 

Şimdi yine haklar dengesinden bahsedelim. 
O. H. P. nin foir an için haklar dengesinin sa
vunucusu olduğunu kabul edelim; nerede idin 
1950 ye kadar? Benim memleketimde 1950 de 
kefenle gömülene, «Ne mutlu adam, kefenle 
gömüldü» diyorlardı, kefen yoktu. Bunlar 
vakıa, şimdi bunlar vakıa. İşte buradayız, yaşlı 
nesil bilir. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bunlar artık 
mahallî hatiplere kaldı. 

TARIM BAKANI BAHRİ BAĞDAŞ (De
vamla) — Hayır, mahallî değil efendim, ra
kam var, ekonomik bir şeydir. Müsaadenle bu 
filân adamın dogmatik şu veya bu köyde sayı
larını burada ifade etmek birşey ifade etmi
yor. Benim dediğim rakamlar meselâ, dogma
tik midir, söyliyeyim. 1950 de de 350 000 ton 
gazyağı. Nüfus başına benim dediğim, günde 
bir fincan gazyağı düşmüyor. Yok, yok, karan
lıkta.. O zaman gazyağı, şimdi sizin gördüğü
nüz gibi, kandilde de yanmıyordu, onu bekli
yorlardı. Ne zamanı bekliyorlardı; ya misafir 
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gelecekti, yüzünü görmek için yemekte lam
bayı yakacaktı vatandaş veyahut ta, Allah ge
çinden versin, bir cenaze olacaktı. Kur'an oku
mak için yakılacaktı. Başka yoktu. Mesele bu. 

Şimdi sen haklar dengesinden bahsediyor
sun. Almışsın petrol " üretimini, ne getirmiş 
koymuşsun? Devraldığın 350 000 ton. Bunun 
da hepsi ithal malı. Bugün 7 000 000 ton! Bu
nun da 2 500 000 tonunu beğenmediğiniz üç 
senelik iktidar arttırdı. İşte haklar dengesi. 

Bu gelmese köye gaz yağı yok. O bahset
tikleriniz köyler hep karanlıkta kalacak. Nasıl 
yapalım? 

Bir zamanlar şeker fabrikaları politikası 
vardı. Bunlar da ağza dolanmıştı. Geniş ölçü
de propagandası vardı. Bitmiyecekti, şuydu. 
Nasıl yedirecektin şekeri? Unutmıyalım 1950 
den evveli. 1950 den evvel şeker, hastanın ya
nma götürülecek en değerli meta idi. Bu bir 
vakıa. 

Şimdi haklar dengesinin kim içinde oldu
ğunu belirtmek bakımından rakamlar veriyo
rum, tahammül de edeceksiniz. Elektrik na
sıl yapalım 1950 de? Hani dedin ya; şanslı 
Başvekil. Ne devrettiniz? Şanslı Başvekile, 
iktidarınız ne devretmişti de şanslı olmuştur? 
750 000 000 kilovat elektrik devretmiştiniz 
1950 de. Tamam mı? 1960 ta 2 800 000 kilo
vatla devralınmıştı, fakat mevcut kapasiteler, 
elektrik fazladır diye düşürtülmüştür. Soma -
Tunçbilek bunların içindedir, zikrediyorum. 
Şimdi, bugün almışız biz bunu, beğenmediği
niz iktidar olarak 7 000 000 000 a götürüyoruz. 
Yani 700 000 000 bugün İstanbul sanayiinin 
elektriği değil. Bütün Türkiye'de olan rakam
lar bunlar. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Boğaz 
köprüsü yerine orman köylüsünü düşünün... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi oraya geliyorum, müsaade 
edin, oraya geliyorum. Gözlerini yiyeyim, ora
ya geliyorum, korkma... Nasıl gireceğiz? Ora
ya girmenin yollan bu... (Zonguldak Milletve
kili Kenan Esengin ile Adalet Partisi milletve
killeri arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bu mübareze-
nizi ve münakaşanızı lütfen koridorda yapın. 
Meclis dahilinde karşılıklı münakaşa yapma
ya hakkınız yok. Burası Meclis salonu, müza
kere salonu, iki paşa dışarda konuşun. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi elektriğe geliyoruz. Elektrik 
yoktu ki o gün, köye verelim, gaz yağı da 
yoktu. Vardı ama, dediğim gibi, koçana bağlı, 
fincana bağlı bunlardı. Alındı, büyük millet 
gayret etti, buraya getirdi, teslim etti. Beş 
sene bu parti iktidarda oturdu. Biz üç sene
dir, dördüncü seneyi daha doldurmadık, önü
müzdeki sene dört. Sayın Başvekil burada ifa
de etti; ne koyduk üstüne? Hiç orman köyle
rinden bahsedilmiyor o gün, ışıktan bahsedil
miyordu. Yine bir şey söyliyeyim, ormandan 
bahsediliyor, aklıma gelmişken, değindi, 50 
milyonluk fondan, 13 ncü madde... Okuyayım 
mı şurada, 1960 a kadar ne konmuş? 

Bakın; eğer diyor, orman köylerine... Biraz 
sonra yine elektriğe geleceğim, ışığa gelece
ğim, okula geleceğim, mecburuz, var burada, 
hesabı göreceğiz ve o gayretin içindeyiz. Yine 
Keban Barajına da geleceğim, İstanbul Boğaz 
köprüsüne de.. 

Şimdi bakın, hep sizin aklınız iktidardan 
gittikten sonra mı başınıza geliyor? Yani hiç 
iktidarda olduğunuz zaman, o orman köylüsü 
hiç düşünülmez mi? Hiç düşünülmez mi? Me
sele bu... 

Bakın, 1957 de koymuşlar o kanunu, 13 ncü 
maddeyi, 5 milyon koymuş 1957; 1958 1 mil
yon koymuş, 1959 1 milyon koymuş, 1960 yok, 
1961 de 1 lira, 1962 de 1 lira, 1963 te 1 Ura, 
1964 te yok, 1965 te yok, yok... Yok, biz mi 
suçluyuz? Nerede idiniz? Hani 50 milyon? 
13 ncü maddeyi konuşturuyorum burada. Biz 
gelmişiz yine, 1966 da 2 milyon koymuşum, 
1967 de 2 milyon koymuşum, 1968 de yine 4 
milyon getiriyorum. Yani hep aklıma geliyor, 
görüyor musunuz? 

Şimdi Anayasanın 42 nci ve 52 nci madde
lerinden bahsediliyor, hiç 53 ten bahsetmiyorsu
nuz orada. Anayasanın o maddeleri gayet gü
zel. Hemfikirim, ama bir de 53 ncü madde var. 
Hiç olmazsa 1 lira yerine sen de 100 000 lira koy-
saydın ki konuşma hakkın olsaydı burada. Mese
le bu. Mesele bu, şimdi mi aklına geldi? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Boğaz Köprüsü 
yerine buraya koysaydın... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Beyefendi, niye koymadın o zaman? 
Diyorum ben, Boğaz Köprüsü de yoktu orada, 
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o zaman o da yoktu, Keban Barajı da yoktu, 
koysaydın... Ben hem Keban Barajını almışım 
omuzuma, hem onun yanında 25 barajı almışım, 
13 - 14 milyar kilowata götürüyorum, 6 - 7 mil
yon ton gübre üretimine götürüyorum. Birisi
nin altından çıkamadın, bir Azot Sanayiinin al
tından çıkamadın. Kapatalım mı kapatmıyalım 
mı? Bunların hepsinin içindeyim. Söyleme bun
ları, söylerim. Tabiî bunlar böyle. Ama, bun
lara girmeden, güzel, tıpkı Sayın Reşat özarda'-
nın, bâzı ihmallerinizden dolayı; faraza faiz fi
yatı iyi çalışmamıştır, faraza zatî ihtiyaç mües
sesesi iyi çalışmamıştır, kanunda... Doğrudur. 
Faraza, Sayın Reşat özarda'nın dediği, pazar 
satışları iyi çalışmamıştır, baltalık korular iyi 
çalışmamıştır, köy kooperatifleri geliştirilmemiş
tir. Bunlar vakıa. Ama, bunda da, demin de 
söylediğim gibi, bir şeyi oturtup, geliştirmek; 
bu gayretlerin içinde olmak samimiyetin 
işareti. Ama bunları yapıp, ondan sonrasına ge
leceğim. Şimdi, geliyorum iktidara oturuyorsun, 
lira dahi koymak aklına gelmiyor. Gidiyorsun 
iktidardan, 50 milyondan bahsediyorsun. Ondan 
sonra da diyorsun ki, Keban Barajını yapaca
ğına, Boğaz Köprüsünü yapacağına bunu yap. 
Ben de diyorum ki; hem Keban Barajı omuzum-
da - demagoji değil bu - hem Boğaz Köprüsü 
omuzumda, hem gübre fabrikaları omuzumda, 
hem yıllık gübre tüketimine 80 milyon doları bu
lup verip getiriyorum, hem tohumluk kredileri
ni almışım, şuradan şuraya götürmüşüm. Kaldı 
ki, bu orman köylerinin içinde elbette ki 8,5 
milyar liralık, aşağı -yukarı 2 milyar 775 mil
yonla aldığımız kredi 8,5 milyara ulaştı. Bunun 
için de elbettte ki, oradaki orman içi ve orman 
kenan ziraatle iştigal eden, sizin dediğiniz 30 
dönümlükler de biraz nasip alıyor. Hiç yoktu 
ki sizde nasip alsın, öyle zannediyorsunuz ki, 
bütün devirler sizin hayalinizde olduğu gibi, si
zin o zamanlar düşündüğünüz gibi cereyan edi
yor. öyle değil; içinde 8,5 milyar var. Türkiye 
Cumhuriyeti 44 sene uğraşmış, 2 milyar 775 e 
getirmiş, Adalet Partisi Hükümeti gelmiş, işte 
milletle ele ele, gönül gönüle felsefesi bu. Bura
ya gelmiş 30 aylık, 35 aylık, 40 aylık iktidarı za
manında 6 milyar lira bir kapasite ilâve etmiş, 
6 milyar lira... Dile kolay. Bundan elbette o fa
kir dediğiniz, fukaralık edebiyatı yaptığınız 
orman içi ve kenarı köyleri de nasibini alıyor. 
Projelerini de yaptık, bunları da tahakkuk et

tireceğiz, priyoritelerini de koyduk; doğrudur. 
Bunların hepsi vardır, hepsi de... Bütçede geniş 
ölçüde bunları konuşacağız, dile getireceğiz, hep
sini dile getireceğiz. Ama, benim üzerinde dur
duğum, bir fukaralık edebiyatını alıp, getirip şu 
veya bu şeyin üzerine oturmak, ondan sonra da, 
kanunun filân maddesi niye çalışmadı... İşte söy
ledim. 

Boğaz Köprüsü... Boğaz Köprüsü yapılmadık
ça orman köyleri kalkınamaz... Kalkamaz, iyi 
bil... Sebebi ise gayet basittir. Bakın bakın, o 
kadar enteresandır ki, çok güzeldir bu. Bunu iş
te bilmek lâzım. Şimdi, Boğaz Köprüsünün üs
tünden tonlarca etin geçmesi, tavuğun geçmesi 
lâzım. Orman köyleri geniş ölçüde, etçi, tavuk
çu, balcı, sütçü olacaklar. Tamam mı? Bunlar 
iç istihlâkin dışında pazara gidecek. Anadolu, 
artık bilmiyorum, siz tabiî subaysınız, bunu çok 
iyi bilirsiniz, yani Avrupa'yla Asya'yı birleşti
ren yegâne köprü. Müsaade et de, çok geç kal
dık diyelim. Üstelik, o beklemelerden doğan 
zararları ve çürümelerden mütevellit olan zarar
ları, hani ekonomi diyoruz ya, biran önce şu or
man köylüsünü dinamik bir hale sokalım da, hiç 
olmazsa istihsal ettiğini - eskiden olduğu gibi -
olduğu zaman çürümeye mahkûm, olmadığı za
man da yorganın içindeki yünü satmak pahası
na da olsa alaımyacağı duruma sokmıyalım. Yo
lu bu. İşte haklar dengesi burada çıkıyor. Yoksa 
istanbul'daki adamın bana vereceği üç tane rey
den doğmadı Boğaz Köprüsü. Keban Barajı da 
oradan doğmadı, değil mi? Yani, bütün bu baraj
lar silsilesi, bütün o termik santraller silsilesi, 
orman köyüne biran önce, tıpkı medeni âlemde 
olduğu gibi, bunu 13-15-20 milyara çıkaralım, 
bir yandan sanayi merkezlerinin ihtiyaçlarını, 
öbür yandan da asgari şartlar içinde olan, hiç 
olmazsa gecede İM saatlik temiz bir ışığa kavuş
turma, haklar dengesi değil de nedir? Ona yö
nelmiş gayret değil de nedir? Nasıl tefsir eder
siniz bunu? Ne yapacak mışım? Orman köyüne, 
işte burada ormancı arkadaşlarım var, atın üze
rinde gezerdik, bıkmıştı orman mühendisi gez
meden ve Türk köylüsü bıkmıştı ormanda, her 
sene selin, karın, yağmurun, stabl olmıyan, sa
nat yapısı olmıyan yolu yapmadan. Hep içinde 
idik Mustafa Bey, beraberdik. Bu memleketin 
çocuklarıyız. Ne zaman geldi? 1957 den beri gel
di eksilband, 1957 den beri buldozer, greyder-
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ler geldi orman içi köylere girdi. 1960 tan iti
baren ne getirdik 51 kompresörün dışında? Bi
zim de getirdiklerimiz burada; rakamlarla ifa
de edebilirim. Başa kakmıyoruz. Bu gayretin 
içindeyiz. İşte yol. Böyle gidecek, istihsal 18 
milyon metre küb, böyle çıkacak, yok başka yo
lu. Tavukçuluğu, atçılığı, bilmem süt inekçiliği
ni, arıcılığını, susunu, busunu geliştirmenin yolu 
yine yola bağlı. Ondan sonra da Keban Barajına 
bağlı, ondan sonra da istanbul Boğaz Köprüsüne 
bağlı. Bu böyle bir bütün. Hüner bunların hep
sini beraber yapmaktır. 

Gübre; almışım 150 000 tondan 3,5 milyon 
tona götürüyorum. Bunun içinde sizin dediğiniz 
o (30) dönümlüğün de hakkı var. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hakkını almı
yor. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Alır, alır Mustafa Bey; alır şeker kar
deşim, hiç merak etme. 

Demin söyledim, Sayın Ruhi Bey de söyledi; 
birkaç tane aklı kesmiyen, iş adamı olmıyan ban
ka müdürlerinin zorluklarının dışında bir zor
luk yok; o da yeniliyor, elbirliği edelim, alalım, 
ama Manisa'ya gidip, Allah aşkına, Meksika 
buğdayının aleyhinde konuşmıyalım. Bak, mah-
cubolur adam; bunu da söyliyeyim. Bir taraf
tan tohumluğun ulviyetinden bahsedip, güzelli
ğinden bahsedip ondan sonra da Manisa köylü
süne bu buğdayı ekmeyin, şudur budur demiye-
lim, bunları demiyelim. Buğday, % 10 da değil 
tohumluk, % 20 dir. Gübre % 50 ci değildir, güb
re % 30 ilâ % 40 arasında değişir, toprak strük-
türüne göre. Tamam mı? Ama, % 20 lik bir fak
törü küçümsiyerek köylüyü soğutmıyalım. Bir 
taraftan fukaralıktan bahsedip, bir taraf
tan 30 dönümlük araziden bahsedip, bir 
taraftan dönümü 50 kilo buğdaya mah
kûm etmiyelim. 300 kiloya götürelim, bera
ber götürelim. Götürelim bunu; işte hüsnüni
yet bunlar. İşte Türk köylüsü... Sonra geliniyor, 
geliniyor deniyor M, bütün bunların hepsini şu
raya bağlamak zorundayız, deniyor; Toprak Re
formu olmadıkça... Şimdi bir sual daha aklıma 
geliyor. Aynı şeyi, aynı görüşleri işçi Fartisi-
nin temsilcisi de getiriyer. Bunların hepsi gelip 
şurada birleşiyor. Toprak Reformu realize edil
medikçe bu haklar dengesi olamaz, deniyor. 

Şimdi, buraya geliyoruz; orman köylüsü bir 
ayrı konu, toprak reformu yine bir ayrı konu. 
Bir taraftan kalkmıyor, orman kenarındaki eko
lojinin, iklimin ve ekonominin bahşettiği bir 
arazi değerlendirmesine mümanaat edilecek, ça
lı seyrettirilecek; öbür taraftan gelinecek derie-
cek ki, alman tedbirlerin hepsi şu veya bu kapi
talistleri, şu veya bu araziyi, şu veya bu toprak 
ağalarını şu veya bu şekilde zenginleştirmek is
tiyor. Bunu bu Mecliste defalarca söyledik, bu
nu artık bırakalım. Rakamlarını verdik, dünya
daki seyrini verdik. Ondan sonra da dedik ki; 
eğer mesele toprak ile ilişkin ise dünyanın en 
güzel toprak kanunlarından biri var, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu. O saadete götürmek 
mümkündü de, neden üç senede, dört senede ya
pıp bu saadete götürmedik? Sebep ne idi? De
mek ki, işçi Partisi ile,* kusura bakmayın, öyle 
zannediyorum sizin görüşünüzdür o, bir yerde 
birleşiyorsunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — İşçi Partisi doğ
madan biz Toprak Reformunu getirdik. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Beyefendi,> bir şey söylüyorum, hiç 
kızmayın, bir şey söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, bu cevap
larınızı Grup Sözcüsü arkadaşınıza veriniz, bunu 
takiben konuşma hakkı var; her halde bilmiyor
sunuz. Oraya verin efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
işçi Partisi doğmadan evvel biz Toprak Refor
munu getirdik. 

BAŞKAN — Efendim, cevap o şekilde veril
mez ki. Herkes sizin gibi cevap verirse bu Mec
lisi idare etmek mümkün mü? Müzakere böyle 
devam edebilir mi? Mümkün değil; oturun, din
leyin. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Beyefendi, ben demedim ki, Toprak 
Reformu işçi Partisinden doğmuş, öyle bir ^ey 
demedim. Sizden de doğduğunu demedim. Bir 
görüş çıktı, getirildi; iki tane siyasi parti gruipu 
bir yerde birleşti. Grup değil diyorum, her hal
de sizin şahsi görüşünüzdür. Çünkü, grup adı
na böyle bir birleşme olmadı, önerge de sizin 
olduğuna göre... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Toprak Refor
mu bizim partimizin malı. 
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BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Toprak reformunda bağladınız. 
Ben de dedim M, geçmiş konuşmalarımda geniş 
ölçüde, Yüce meclislerde konuştuğum zaman 
eğer, bizim de görüşümüzü ifade ediyorum Sa
yın Ok, elbette sizin görüşünüze hürmetim var
dır; görüştür bu, matematik hakikat değildir. 
Tamam mı? Bizimki de görüştür, hangimizinki 
matematik hakikate doğru giderse o doğrudur. 
Mümkün olan şeyler üzerinde konuşuyoruz. 

Şimdi diyoruz ki, bütün medenî âlem, bü
tün medenî ülkeler her doğan nüfusuna et, süt 
gibi gıdayı teminat altına almıştır. Her mede
nî ülkede her geçen bir periyot içinde işletme 
bünyesine, kredisine, susuna, busuna veçhe ver
miştir; bir vakıadır, ama her gelişen ülkede 
herkes toprak verilecek diye bir şey işitmedik, 
yok. Bir toprak dağıtım kanunu meselesi ise, 
kanun vardır, medenî ölçüler içindedir, hürri
yet rejimi içindedir. Buradadır, sahibi de yanı
mızda. Demek ki, mümkün değil. O halde bir 
kasdı mahsusta buna da müsaade etmiyeceğiz. 
Etmiyeceğiz dedik; neden etmiyeceğiz? Arz 
edeyim: 

Adalet Partisinin iktidarı zamanında; geç
mişte söylemiştim, bir daha söylüyorum; bir 
toprak ağası müessesesi olmamıştı, yoktu. 1950 
den 1968 e kadar da devletin arazisine el uza
tıp çiftlik kuran bir ağa yoktur. 1950 den ev
vel ise toprak, çiftlik sahibi olanlar vardı, de
dik. Doğrudur. 1950 lerde 1924 Anayasası ile 
beraber Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devle
ti olarak doğdu. Bir Medenî Kanunu vardı, bir 
meclise dayalı idi. O Anayasa, o Medenî Ka
nun muvacehesinde Türkiye Cumhuriyetinin 
meclisleri çeşitli zamanlarda çeşitli kanunlar 
çıkarmıştı. O kanunları kendine emniyet kabul 
eden, onları en büyük teminat kabul eden Türk 
vatandaşları, bir kısmı gitmiş Kızılay'da apar-
tıman yaptırmış, bir kısmı da gitmiş Konya'
nın falan köyünde, Kayseri'nin falan köyünde 
çiftlik almış Bunlar vakıa, bunlar vakıa. 

Çeşitli kanunlar çıkmış, o da vakıa. Doğ
rudur o çıkan kanunların hepsi. O zamanki im
kânlar içerisinde düşünmüş Türk Parlâmento
ları, Türk arazisini nasıl değerlendireceğiz di
ye, çeşitli yollar bulmuş. Buldozeri yokmuş, 
greyderi yokmuş, cebri borusu yokmuş, tahli
yesi yokmuş, elektrifikasyonu yokmuş, gaz ya

ğı kâfi gehniyormuş; en sonunda insan gücü 
ile öküz ve ata dayalı bir sistem içerisinde ara
zi değerlendirilmesinin ne şekilde mümkün ola
cağını tezekkür etmiş, çeşitli kanunlar çıkar
mış ve kanun doğrudur. Biz, işte bunu inkâr 
etmiyoruz. Diyoruz ki, Türk Devletinin de
vamlılığı esastır. 1950 den evvel ağalar Tür
kiye'yi idare etmiyordu, öyle bir şey yoktu. 
1950 den evvel eşkiyalar da idare etmiyordu. 
Ona da inanmıyoruz. Hukuk devleti idi, Me-

* denî Kanunu vardı, Anayasası vardı. Bunu 
kimse inkâr edemez, bu bir vakıa. 

1950 ye kadar da çeşitli arazi sahipleri çık
mıştır, Türkiye'de. Eğer, aslına bakarsan bu 
sahipler kimlerdir diye, gidip köylerde bir an
ket yapsak büyük kısmı öyle zannediyorum, 
Sayın Mustafa Ok Beyin partisine oy veren ki
şilerdi. Bunlar vakıa, ama bunlar çalışkan 
adamlar, bunlar üretime büyük ölççüde katkı
da bulunmuş adamlar; bu da vakıa. Şimdi kal
kıyorsunuz, sanki Adalet Partisi bir gasıplar 
devleti imiş, gasıplar hükümeti imiş, bir top
rak ağaları, bir eşkiya yığının iktidara getirdi
ği toplulukmuş gibi bizi karşınıza alıyorsu
nuz, toprak reformundan bahsediyorsunuz. Yok 
öyle bir şey. Biz tarımda reformu esas aldık, 
tasarısını da, Allah'ın izini ile önümüzdeki gün
lerde arz edeceğiz. İnşallah, 2 500 lük, 1 500 
lük yahut 600 lük gensoru önergeleri vermezsi
niz, karma komisyonlara çıkarırız, milletin 
hizmetine götürürüz. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Demin de söyledim: Bugünden yarma, bir 
milletin temel ekonomisinde rol alan, yer alan 
kanunlar, uzun vadeli kanunlar, elbette M, 
3 - 4 günde, iki adamı kandırıp, dört tane satı
rı alt alta yazıp Büyük Parlâmentonun huzu
runa getirmek demek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tanım Bakanı, bir da
kikanızı rica edeceğim. 

Saat 17,00 ye 1 dakika var. Saat 17,00 den 
itibaren, Meclisin almış olduğu karar gereğin
ce, sözlü soruların görüşülmesi gerekiyor. Ona 
göre sözünüzü toparlayınız veya daha uzun ko
nuşacaksanız Meclisin oyunu istihsal edeyim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Sözümü toparlıyorum, bütçede tek
rar bu konuya döneceğimiz için uzatmıyaca-

I ğım. 
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Meclis Araştırması açılıp açılmaması hususu 
Yüce Heyetinizin takdirine bırakılmıştır. Ama 
geniş ölçüde, bu dediğimiz mevzular üzerine 
Hükümetimiz, haklar dengesi yönünden bütün 
gücüyle eğildiğine elbette ki, 30 senenin, 40 se
nenin, 50 senenin ihmalinin, 60 senenin, 100 
senenin, 200 senenin ihmalinin 4 sene içinde 
birden bire gül - gülistan olduğunu da iddia 
etmek istemiyorum. Ama, verdiğim rakamlar 
bu gayretin içinde olduğumuzu, gösterdiğimiz 
gayretler gerek eta yönünden gerek orman içi 
mera ıslahı yönünden, gerek hayvancılığın ge
liştirilmesi yönünden, - rakamlarla sizi tedir
gin etmek istemiyorum - gerek gelişen ekono
minin mühim bir kaynağı olan ormanımızın, 
kendi ekonomik ve teknik gücümüz içerisinde 

azamiye doğru götürecek bir sistemin çalışmak
ları içinde bulunduğumuzu ifade ettiğini arz 
eder, Yüce Meclisinize saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Meclisin daha önce almış ol
duğu karar gereğince, sözlü sorular kısmına 
geçiyorum. 

Sayın Şamiloğlu? Yok. 
Sayın Muzaffer Şamiloğlu Divan üyesidir, 

kendileri burada yoktur. Bu şekli ile, Divan 
bu ekseriyeti ile müzakereye devam edeme/z. 
Bu sebeple Birleşimi, 13 Aralık 1968 Cuma gtfi-
nü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,02 

.<.... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCİ BİRLEŞİM 

11 .12 . 1968 Çarşamba 

Saat 15, 00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkmdırılmaları mümkün olmayan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergeleri (10/26, 10/36) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Peyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/26) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına Idair önergesi. (8/27) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tu/m ve davranışlarını tesibit etmek, öğretımıen-
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci ımadldfesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin elkonomik 'kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve saiıaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, iç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — izmir Milletvekili1 Mustafa Uyarın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukLarı 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştınnası 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili' Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 



işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmeyi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi1 

(10/35) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Ozanda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Kcç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tanın politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince .bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

16. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

17. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın .88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

18. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

2 — 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

20. •— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas 1)1) Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

21. - - Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

22. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes
hili için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına <dair-Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiyie'de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de -dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 



zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet-
imelerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü 'sorusu (G/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüco'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup ulumadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

11. •— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

J.2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukubulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

16. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

17. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

20. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/537) 

22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Balkanından sözlü sorusu (6/540) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 



dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

28. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli 'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair tımar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

31. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

32. — .Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Balkanından sözlü sorusu (6/558) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat eivrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

35. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
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I ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

36. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

37. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

38. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Balkanından sözlü 
sorusu (6/578) 

40. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

4-1. — Muş Milletvekili Kemal1 Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğincc bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

42. — Trabzon Milletvelkili Ali Rıza Uzumer'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

43. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

44. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Baymdırl'ık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
I Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 

zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

46. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
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plân olup olmadığına dair Baışıbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. ((6/589) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

50. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 

kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Barbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLEK 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(16 ncı Birleşim) 




