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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Ka
nununun 14 ricü maddesinin (1) bendinin iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
ve 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı thsan ıSabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Re-
fet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçtüzükte bulunmıyan İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtına, Köy İşleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Orman, Gençlik ve Spor adı altın
da altı komisyonun kurulması ve daimî komis
yonların üye adedleri ile partilerin bu komis

yonlardaki kuvvet oranlan hususları kabul 
olundu. 

Komisyonlara yapılan üye seçimi sonucunda 
adayların gösterildikleri komisyonlara seçilmiş 
oldukları bildirildi. 

21 . 11 . 1969 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime saat 17,40 ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

SORULAR 
Sözlü sorular 

1. istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın g-azetesinde yayım
lanan mektuba dair sözlü soru önergesi, Adalet 
ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/7) 

2. — Sürt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapah olan Siirt yollarına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/8) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirtte vukuagelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/9) 

4. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/10) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/12) 

7. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/13) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair sözlü soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/14) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat enstitülerine da
ir sözlü soru önergesi, Millî Eğitim, Bakanlığı
na 'gönderilmiştir. (6/15) 

10. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve (sosyalizasyon 
efeliklerinin giderilmesine dair sözlü soru öner
gesi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/16) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve ka
nun hizmetleri için alınan personel ile bunların 
is^ıhdamarına dair sözlü soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/17) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek rumlara dair söızlü so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/18) 

Yazılı sorular 
1. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 

Başbakan tarafından yapılan gezilerin tanzim 
ed'iıliıs şekline dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/3) 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
ihalesi fesholunan Sivas Göğüs Hastalıkları 
Hastanesine dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(V4) 
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3. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
Sivas'ta 8 ve 10 luk inşaat demirinin satışına 
dair yazılı soru önergesi, Başlbajkanlığa gönde
rilmiştir. (7/5) 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğükpı-
nar'm, 4/10195 sayılı Kararname ile istihdam 

edilen personelin harcırahlarına dair yazılı som 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/6) 

5. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, To
kat ili ile ilçeleri arasındaki yollara dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/7) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER .-• Memduh1 Ekşi (OMu), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen beyaz 
düğmelere bassınlar, yoklamıa muamelesi baş
lamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun

luğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Andiçme. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önce 
Başkanlık Divanı sunuşları meyanında anıdiç-
miyen milletvekillerimiaden yalnız Sayın Mus
tafa Ok bulunduğu cihetle, şayet buradalarsa 
andiçmeye davet edeceğim. (Hasta sesleri) 

Peki efendim, bir dahaiki birleşime bırakıl
mıştır. 

2. — Cumhurbaşkanımızın Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı resmî ziyaret 
dolayısiyle Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in katılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/63) 

BAŞKAN — Başbakanlık 
tuyorum: 

tezkeresini oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanımızın Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğine yapacağı resmî ziyaret 
dolayısiyle kendilerine refakat eden heyete 
Manisa Milletvekili Muammer Erten"in katıl
ması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliğinden alınan 10 . 11 . 1969 tarih ve 4-1026 
sayılı yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini 
rica ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesi 
uyarınca bir milletvekilinin bir görevle vazife-
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lendirilmesi Meclisin kararına vabesteidir. Bu 
sebeple Yüce Meclisimizin oyuna sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 
43/b, 47/b, 47/c ve 49/f maddelerinin iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/57) 

BAŞKAN — Meclisimizin tatilde bulundu
ğu sırada Anayasa Mahkemesinden gelmiş bu
lunan bâzı iptal kararları var, onları okutaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

926 sayılı Askerî Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan ba
hisle iptali hakkında Askerî Yargıtay Başkan
lığınca açılan dâva üzerine yapılan inceleme so
nunda : 

1. 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (f) 
bendindeki Askerî Yargıtay Başkanı, ikinci 
Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Baş
savcısının General ve Amiralliğe yükselmelerine 
ilişkin hükmün, göndermede bulunduğu (43/b), 
(47/b) ve (47/c) maddelerinin Askerî Yargıtay 
yönünden Anayasaya aykırı bulunması dolayı-
siyle, Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, 

2. Kanunun (49/f) maddesinin, Askerî Yar
gıtay Başkanı, ikinci Başjkanı, Daire Başkan
ları, üyeleri ve Başsavcısının yaş haddinden ön
ce emekliye çıkarılmalarına yol açması dolayı-
sâyle Anayasaya aykırı olduğuma ve hükmün 
yalnız bu sözü edilenler bakımından iptaline, 

29 . 5 . 1969, 30 . 5 . 1969 ve 3 . 6 . 1969 
günlerinde Esas (1967/43) Karar (1969/31) sa
yı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtf i ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur, 

4. — 5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 
6 ncı fıkrasının iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/58) 

BAŞKAN — Diğer bir Anayasa Mahkemesi 
karan var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 6 ncı 

fıkrasının iptali hakkında Danıştay 8 nci daire-

21 . 11 . 1969 O : 1 

I since açılan dâva üzerine yapılan inceleme so
nunda : 

5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin al
tıncı fıkrasındaki, «kazai mercilere başvurul
masını önliyen» hükmün Anayasaya aykırı ol
duğuna ve bu hükmün, maddenin dâvada uy
gulama yeri bulunan dördüncü fıkrası yönün
den iptaline, 

10 . 6 . 1969 gününde E: 1969/2 - 33 sayı ile 
karar verilmiştir 
Bilgilerini rica ederim. 

Lûtfi ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

5. — 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 
45 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin iptal edil-

I diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/59) 

BAŞKAN — Diğer bir Anayasa Mahkemesi 
karan var, okutuyorum : 

Mi'llet Meclisi Başkanlığına 

367 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 45 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesinin iptali hakkın
da Yenice Sulh Ceza Mahkemesince açılan dâ
va üzerine yapılan inceleme sonunda: 

1. 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
Cumhuriyet Savcılarına geçici olarak ek adlî 
görevler verilmesinde Adalet Bakanına yetki ta
nıyan hükmünün, 

2. 45 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin. 

Anayasaya aykırı olduklanndan iptallerine, 
3. İptal hükmünün 23 Aralık 1969 gününde 

yürürlüğe girmesine. 
24 . 6 . 1969 gün ve 1969/9 - 38 sayı ile ka

rar verilmiştir. 
Bilgilerini rica ederim. 

Lûtfi ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

6. — 5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının iptal edildiğine dair Anayasa 

I Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/60) 
BAŞKAN — Diğer bir Anayasa Mahkemesi 

! kararı var, okutuyorum : 
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M jilet Meclisi Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki ilân res
mine ilişkin hükmün iptali hakkında Danıştay 
Dokuzuncu Dairesince açılan dâva üzerine ya
pılan inceleme sonumda : 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
«Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapı
lacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye mec
lislerince düzenlenecek esas ve tarifelere göre 
resim alınır.» yolundaki hükmün ilâna ilişkin 
bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve ipta
line; 

2. iptal kararının 31 Aralık 1969 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

3 . 7 . 1969 gününde 1969/23-41 sayı ile 
karar verilmiştir. 
Bilgilerini rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 
Lûtfâ Ömerbaş 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

7. — 1056 sayılı Kanunun tümünün iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/61) 

BAŞKAN — Diğer bir Anayasa Mahkemesi 
karan var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6831 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair 1056 sayılı Kanunun tümünün iptali hak
kında Tarsus Sulh Ceza Mahkemesince itiraz 
yoljyle açılan dâva ürerine yapılan inceleme so
nunda : 

itiraz konusu kanunun Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının kuruluş biçimi dolayısiyle şe
kil yönünden iptaline 30 . 9 . 1969 gününde 
1969/24 - 50 sayı ile karar verilmiştir 
Bilgilerini rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 
Lûtfâ Ömerbaş 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

8. — 933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi (3/62) 

BAŞKAN — Diğer bir Anayasa Mahkemesi 
karan var, okutuyorum : 

MJllet Meclisi Başkanlığına 

Kalkınma plânının uygulanması esaslarına 
dair 933 sayılı Kanunun tümünün iptali iste
miyle açılan dâva üzerine yapılan inceleme so
nunda : 

Dâva konusu 28 . 7 . 1967 günlü ve 933 sa
yılı Kanunun; 

1. Maddesinin, 2 nci maddesinin (A) ve (B) 
bendleriyle (G) bendinin ikinci fıkrasının ve 
aynı maddenin (E) bendindeki, «veya makuve-
leli» ibaresinin, 3 ncü maddesinin (A) ve (B) 
bendlerinin, 4 ncü maddesinin son fıkrasındaki, 
«ilgili bakanlıklardan yeteri kadar personel, 
kadroları ile çalıştırılır» ve ibaresinde yer alan 
hükmün, 5 nci maddesinin ve 7 nci maddesinin 
son fıkrası ile 9 ncu maddesinin, 

Anayasaya aykırı olduklarından iptallerine 
23, 24, 25 . 10 . 1969 günlerinde yapılan görüş
meler somunda 1967/41 -1969/57 sayı ile karar 
verilmiştir. 
Bilgilerini rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 
Lûtfi ömerbaş 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

9. —• Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/64) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararı var, oku
tuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalannda gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 13 . 11 . 1969 
tarihli toplantısında kabul edilmiştiv. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça 47 gün 
hastalığına binaen 22 . 10 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Malatya Milletvekili ismail Hakkı Şengüler 
32 gün hastalığına binaen 25 . 10 . 1969 tari
hinden itibaren, 

istanbul Milletvekili Rıza Kuas 20 gün has
talığına binaen 8 . 11 . 1969 tarihinden itiba
ren, 
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BAŞKAN — Tek tek okutup Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça 47 gün 
hastalığına binaen 22 . 10 . 1969 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şengüler 
32 güm hastalığına binaen 25 . 10 . 1969 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Milletvekili Rıza Kuas 20 gün has
talığına binaen 8 . 11 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'-
m Çukurca ilçesinin yol durumu ve kışlık ihtiya
cının karşılanması konularında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Zeydan; Hakkâri 
ilinin Çukurca ilçesinin yol durumu ve kışlık 
ihtiyacı hakkında kısa beyanda bulunmak isti
yorsunuz, buyurunuz efendim. 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; huzurunuzu se
çim bölgemin önemli ve çok acele çare istiyen 
bir konusu için işgal etmiş bulunuyorum. 

«Türkiye sınırları içinde 2 nci bir sınır var» 
başlığı altında büyük bir gazetemizde, Milliyet 
gazetesinde 2 gün devam eden uzun bir yazı se
risi yayımlandı, tşte arkadaşlarım: «Türkiye 
şuurları içinde ikinci bir sınıf var» « Çukurca'-
ya izin belgesiz girilmez» Daha bâzı şeylerde de
vam ediyor. 

Basınımızın yaptığı bu uyarma hizmetine 
müteşekkirim. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi bası
nımız sayesinde günün konusu haline getirilmiş
tir. Basınımızın bu şekildeki uyarma görevin
den sonra, yasama organının bir üyesi olmam 
dolayısiyle bana da düşen bir görev vardır : 
En üst kademeye kadar olan bütün yetlrilileri 
uyarıp, Çukurca derdine çok acele çözüm yolla
rını aratıp, buldurma görevi... 

Aziz arkadaşlarım; meseleyi kısaca ortaya 
koyup ıttılaınıza arz edeyim. 

Hakkâri'ye 90 Km. uzaklıkta bulunan Çu
kurca, Irak hududu üzerinde küçük bir ilçe mer-
kezimizdir. Çukurca 'nı n, il merkezine ve oradan 
vatanın sair yerlerine bağlıyan yolu olmadığı 
için yakın zamana kadar Çukurcalılar büyük 
müşkülât içinde yaşamışlardır, fakat ne kadar 
müşkülât çekmiş olurlarsa olsunlar, mevcut dü
zen içerisinde yaşama şartlarına intibak etmiş
lerdi. Çukurcalıların kaderlerini düzeltmek 
maksadiyle yapılan Devlet müdahalesi Çukurca
lıların eski düzenlerini büsbütün bozduğu gibi, 
tahammül edilmez bir hayatı yaşamaya kendile
rini mahkûm bırakmışlardır. Çukurca'ya Dev
letin yapıcı eli 1981 yılında uzandı, Çukurca'yı 
il merkezine bağlayan şosenin yapılmasına bu 
tarihte başlandı, fakat aradan uzun zaman geç
mesine rağmen 1969 yılma kadar ikmal edile
medi. Yedi sene içinde yapılan, sadece geçitle
rin açılmış olmasıdır. Yolun ilk yapımına baş
landığı tarihte hatalı bir projeye dayandığı
nı tahmin ediyorum. Zap Suyunun seviyesinde 
yolun yapımına başlanmıştır. Zap Suyunun taş
masının hesabedilmediği anlaşılıyor. Çünkü, her 
sene yolun yapılan bir kısmı, suyun taşması ile 
bozulmaktadır. 

Zap Suyunun en büyük taşması bu sene ol
muştur, yol külliyen bozulmuştur, âdeta yol di
yecek bir şey kalmamıştır. Böylece, Çukurca 
halkın ellerindeki patika ve katır yollarından 
mahrum olmuşlardır. Zira, yol inşaatının de
vamı sırasında eskiden beri ulaşımı temine ya
rayan patika, yani katır yolları uçurulduğu ve 
imha edildiği için Çukurca halkı bu iptidai yol
lardan da mahrum kalmışlardır. 

Huzurunuzda gündem dışı konuşmaya beni 
sevk eden ve çok acele karar alınmasını gerek
tiren husus, Çukurca'mn yol durumu vahimleş-
tiği içindir ki, evvelâ Çukurca'nın umumi duru
mundan ve yol vaziyetinden bahsetmek mecbu
riyetinde kaldım. 

1965 yılında Bakanlar Kurulu sınır kasaba
mız Çukurca'yı yasak bölge olarak ilân etmiş
tir. 1100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma göre 
Türk - Irak sınırım daha emniyetli bir hale ge
tirmek amacı ile Çukurca ilçesi giriş çıkışı izne 
bağlı bölge haline getirilmiştir. İnzibati tedbir
lerle ilgili bütün tatbikat, tamamiyle Çukurca 
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halkı aleyhine tesbit edilmektedir. Her şeyden 
evvel Türk - Irak sınırı üzerinde alınacak ted
birlerden ziyade Hakkâri - Çukurca sınırları 
üzerinde inzibati tedbirler konulmuştur. Hakkâ
ri ilinden Çukurca ilçesine gidip gelmek izne 
bağlanmıştır, geçiş yerleri sıkı kontrol altına 
alınmıştır. Halk zararına olan inzibati tedbir
lerde daha da ileri gidilmiştir. Çukurca'ya be
lirli ağırlık ve miktardan fazla yiyecek ve tü
ketim eşyasının götürülmesi yasak edilmiştir. 
Gerek yiyecek eşyasının ve gerek tüketim eşya
sının belirli miktardan fazla Çukurca'ya nakli 
için halka müsaade verilmediği gibi, tüccara da 
bu müsaade verilmemektedir. Çukurca yolu 
1969 yılının Mart ve Nisan aylarında bozulmuş
tur. O tarihten evvel bu uygulamanın ıstırabı 
fazla çekilmiyordu. Çünkü, ne de olsa ortada yol 
vardı. Kışın zor geçit vermesine rağmen zahmet
ler içinde Hakkâri'ye gidilip, gereken şahsi ih
tiyaçlarını halk Hakkâri'den sağlıyabiliyordu, 
fakat yol bozulduktan sonra gıda maddesini 
stok etmek ve fazla miktarda Çukurca'ya götür
mek yasağı da bütün şiddeti ile uygulandığı 
için, geçirdiğimiz altı aydan bu yana halkımız 
büyük sıkıntlar çekmiştir. Açlık tehlikesi baş 
göstermiştir, dağlık olan Çukurca bölgesi ken
di gıdasını dışarıdan tedarik zorunda kaldığı 
için bu yasaklardan sonra son derece ıstırap 
çekmiştir. Şikâyet ve müracaatları bir müddet 
dikkate alınmamıştır. Halbuki bu sırada gizli 
bir açlık tehlikesi baş göstermiştir. Nihayet, ara
dan bir müddet geçtikten sonra işin ciddiyeti 
kabul edildiği için, Diyarbakır merkezinde bu
lunan esasen jandarma birliklerine aidolan 
helikopterlerle her türlü yiyecek yardımı yapıl
mıştır. Bir ilçe merkezi ve bu ilçeye bağlı olan 
bütün köyler iaşelerini sayısı mahdut helikop
terlerle yapılan yardımlarla sağlamışlardır. 

Bu arada şunu ilân edeyim ki, Diyarbakır 
Jandarma Kuvvetlerine ait bulunan dokuz he
likopterimizden beş tanesi, parçaları gelmediği 
için çalışmaz haldedir. Parçaları 30 Ağustostan 
beri gümrüktedir. Gümrük Resmi ödenemediği 
için parçalar alınamamaktadır. Devletimizin ve 
bu arada Ordumuzun malzemesi için gümrük 
duvarlarına bir çarenin bulunması zamanının 
gelip geçmiş olduğuna da Yüksek Meclisin dik
katini çekmek isterim. 

Çilekeş Çukurcalıların derdini en kısa keli
melerle size anlatmış bulunuyorum. Yakın bir 

zaman sonra kış gelecek, insaf göstermiyecek ve 
aman vermiyecektir. Hükümetin, 1969 tarihin
de ne gibi bir gerekçeye dayanarak Çukurca'-
da yasaklayıcı tedbirler aldığını bilmiyorum. Bu 
tedbirler diğer sınır ilçelerimizde asla uygulan
mamaktadır. Diğer ilçelerde alman tedbirler 
hudut üzerindeki tedbirlerdir. Çukurca'da ise, 
vilâyet merkezi ile ilçe merkezi arasındadır ve 
acaiplik buradan gelmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; Hakkâri ilimizin 
dertleri sayısızdır. Huzurunuzu fazla işgal et
mek istemiyorum. Dertlerimizi en mesul yetki
limiz Sayın Başbakana bizzat duyurmak iste
rim. Bu sözlerimle kendilerinden huzurunuzda 
Hakkâri ile ilgili konuları konuşmak üzere bir 
randevu talebetmiş oluyorum. 

Bu gündem dışı konuşmamla Çukurca hal
kının il merkezine gidip gelmekteki hürriyetinin 
medeni bir şekle bağlanmasını talebederim. Bu
günkü durum devam ettiği takdirde, yiyecek 
maddeleriyle diğer tüketim maddelerinde büyük 
ölçüde sıkıntı devam edecektir. Kış aylarında 
bu sıkıntı daha da artacaktır. Şimdiden Hükü
metin stok yapmasını veya tüccara ticari eşya
ları getirmesine müsaade etmesini veya halkın 
kendi ihtiyacını serbestçe tedarik etmesine mü
saade etmesini dilerim. 

Sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken 
ikinci Demire! Hükümetine yeni görevinde tek
rar başarılar dilerim. Başarılar dillerim, çünkü 
başarılı Hükümet olursa ilân ettiği programım 
uygulıyacak demektir. Şimdi, Hükümetimizden 
taahhüdünü yerime getirmesini ve programını 
uygulaması için Çukurca halkının durumu bir 
fırsat yaratmıştır. Çukurca'nın durumunu ve 
içinde bulunlduğu şartlan kısaca arz ettim. Bu 
konu ile ilgili Hükümet programının 34 ncü 
sayfasında yazılı Doğu Anadolu bölgesi ile il
gili bölümünün 18 nci maddesinde yer alan ta
ahhüdü okuyayım: «Bölgenin hububat yetişti
rilmesine müsaidolmıyan kısımlarında her mev
sim kâfıi miktarda hububat bulunduracak şe
kilde toprak mahsulleri hizmetleri genişletile
cektir.» 

Yine aynı bölümün 32 nci sayfada yazılı 
olan 5 nci maddesinde şu husus yer almıştır: 
«Bölgenin ulaşım ünkânlan süratle genişletile
cek, anayol şebekesi tamamlanacak ve her 

I mevsimde geçit verir hale getirilecektir.» 
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Takdiri ve kararı Yüoe Meclisin huzurunda 
Sayın Hükümete bırakıyorum. En derin saygı
larımı sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Değirmen Köyü sakinlerinin Eseçe -
Araplı Çiftliğini işgali ve bu gibi işgal olayları
nın önlenmesi için alınması gerekli tedbirler ko
nularındaki gündem dışı demeci ve İçişleri Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, Tekir
dağ ili sınırları içinde kalmış olan Eseçe Çift
liği işgali ile ilgili kısa beyanda bulunmak is
tiyorsunuz; buyurunuz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin saygı değer üye
leri; günlerden beri basınımızı meşgul eden 
bir konuya değinmek, yaptığım incelemeyi 
Millet Meclisinin sayın üyelerine bildirmek ve 
Hükümletin dikkatini çekmek için gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. 

Konumuz, Elmalı köylerinde Atalan ve 
Güllüce'de Türkiye'nin birçok yerlerinde görü
len, toprak dramına son olarak katılan Değir
men Köyünün toprak ihtilâfıdır. 

11 Kasım 1969 günü 3 500 nüfuslu İstanbul 
ilinin Değirmenköyü sakinlerinin hemen tümü 
Eseçe - Araplı Çiftliğinin 5 bin dönümlük kıs
mını işgal etmişlerdir. 

Söz konusu toprakların tamamı Tekirdağ 
ili içindedir. Çiftlik sahiplerinin müracaatları 
üzerine ilk iki gün işgalin önlenmesi için olay 
yerine jandarma yollanmış ve istenen başarıla-
madığı için 65 nci Tümen birlikleri 13 Kasımı 
14 Kasıma bağlryan gece çiftliği işgal etmişler 
ve köylülerin böylece işgaline son verilmiştir. 

Atalan'da, Güllüçe'de olduğu gübi 3 500 
köylünün insanca yaşama hakkı bir kenara itil
miş, 3 toprak ağası korunmuştur. Bu gibi dav
ranışlar Adalet Partisinin temel felsefesine uy
gun olmakla beraber Türkiye'de ciddî bunalım
lara yol açmaktadır. 

Saygı değer milletvekilleri, benden sonra 
Sayın Başbakan veya bir diğer yetkili bakan 
kürsüye çıkıp, «Vatandaşın mülkiyet hakkını 
elinden mi alalım? Anayasanın ve Medenî Ka
nunun mülkiyet hakkına ilişkin kurallarını mı 
çiğniyelim?» diyebilirler. Şimdi sormak gere
kir: Anayasal hak olan mülkiyet hakkının ya-
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nında kişilerin insanca bir hayat sürmeleri hak
kı niçin göz önünde tutulmamaktadır? Ana
yasamızın toprak reformunu öngören 47, 48, 49 
ncu maddeleri neden A. P. iktidarınca değer
lendirilmemektedir? Neden bu Anayasa buy
rukları yıllardan beri uyutulmaktadır? 

Sayın Başbakan başta olmak üzere A. P. yö
neticileri sıkıştıkları zaman Atatürkçülüğü hiç
bir parti veya kuruluşa bırakmamaktadırlar. 
Öyle ise Ata'non toprak reformu ile ilgili söz
lerini hatırlamakta sayılamıyacak kadar ya
rarlar vardır. Atatürk 1937 yılı Meclis açış ko
nuşmasında «Bir defa, memlekette topraksız 
çiftçi bırakılmamalıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik 
sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, 
arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nü
fus kesafetine ve toprak verimine göre sınır
lamak lâzımdır» diyordu. Şimdi Atatürkçülük
te beraber isek, davranışlarımızda ve sözleri
mizde samimî isek Atatürk'ün koyduğu bu 
bu prensibi birlikte uygulıyalım. Şayet Tanrı
nın topraklarında adaletli bir düzenin sağlan
ması istenseydi bugün ne AtalanTar, ne Güllü-
oeler ne de Değirmenköylülerle devlet kuvvet
leri karşıkarşıya kalmıyacaktı, ama bu bozuk 
düzen sürdürülmeye çalışıldığı sürece, toprak
la adaletsizliğe göz yumulduğu sürece ne yazık 
ki, huzursuzluk her geçen gün artacaktır. 

Değirmenköyim bitişigindt olan Kızılpınar 
köyü halkı da Değirmıenköylülerden görerek 
«Armeşe» isimli Çorlu hudutları içindeki bir 
çiftliği işgal etmeye başlamışlardır. İlkin bu 
topraklara hayvanlar sokulmuş, ilk fırsatta da 
bir çıban başı Armeşe çiftliğinde görülmeye 
başlanacaktır. 

Basınımızı günlerce işgal eden, gazetelerimi
zin 1 nci sayfalarında ilginç haberler sırasın
dan düşmeyen bu Değirmen köyü toprak çe
kişmesi ile ilgili olarak Sayın Demirel Hükü
metinin ne çareler düşündüğünü, ne gibi çö
zümler bulduğunu gerek Değirmen köylüler ve 
gerekse Türk kamu oyu bilmek istiyor. 

Değirmen köyün yoksul köylüleri iktidar
dan şu hususu sormaktadırlar:,«Bizler 1928 yı
lında Hazineden 12 bin dönüm arazi aldık. 1932 
yılında da bizim bitişiğimizde kalan 12 bin dö
nüm toprak ağaları tarafından satınalmdı. 
Şimdi bizim elimizde 7 bin dönüm toprak var. 
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Ağanın elinde ise 17 bin dönüm toprak var. 
Bu fiilî durumda adalet var mı yok mu? Biz 
hakkımızı nereden ve kimden istiyeceğiz? Tür
kiye'de yalnız büyük topraklıların mı, güçlüle
rin mi mülkiyet hakkı korunacaktır?» 

iSaym milletvekilleri, böylesine büyük ça
lışmalara sahne olan bir toprakta artık çift
lik sahiplerinin de huzur içinde çalışmalarına 
imkân yoktur. Komşusu ile iyi geçinemiyen, 
onun haklarına göz diken ve fırsatını bulduk
ça el atan kişinin huzursuzluğunu duymakta
dır çiftlik sahipleri. Bu durumda Değirmem-
köylüler iktidardan çiğnenen haklarının koru
nup kurtarılması için anlayış ve yardım iste
mektedirler. Her iki tarafın gerçek hakkının or
taya çıkması için iktidarın ivedilikle bu böl
gede kadastro tesbiti yaptırması icabetmekte-
dir. Bu tesbit sırasında her iki tarafın da aynı 
hukukî değerdeki ve belirli sınırlarla çevrili 
tapuları araziye uygulanacak ve böylece taraf
ların toprakları ihtilafsız olarak ortaya çıka
caktır. 

İkinci bir husus ise: A. P. iktidarı Değir-
menköyü halikını ceza evlerinde ve mahkeme 
kapılarında sürünmekten kurtarmak istiyor
sa, çiftlik sahibinin elindeki topraklardan bir 
kısmını olsun satmalıp, köylüleri borçlandıra
rak mal sahibi yapması bir diğer çaredir. Üç 
kez köylülerle çiftlik sahipleri arasında böyle 
bir satış sözleşmesi yapılmış, fakat çiftlik sa
hipleri bâzı nedenlerle satıştan kaçınmışlardır. 
Şu anda da Esece Çiftliği sahiplerinin böyle 
bir satışa razı olacaklarını sanıyorum, iktidar 
Ziraat Bankası kanaliyle bu toprakların satına-
lmmasmı sağlıyacak plasmanı çıkardığı tak
dirde meseleye bugünkü düzen içinde mümkün 
olan bir çözüm yolu bulunmuş olacaktır. Şayet 
A. P. iktidarı, toprak reformuna yanaşmadığı 
gibi bu belirttiğimiz yolları da denemez ve za
bıta tedbirleriyle yetinerek temelden gelen bu 
sancı ve sarsıntıları önlemezse, gelecekte çok 
daha büyük bunalımlar ve dar boğazlardan geç
me zorunluklariyle başbaşa kalacaktır. Bu 
durumda kendisinin zarar göreceği bir yana 
ulusumuz ve ülkemiz büyük zararlar görecek
tir. 

C. H. P. sini toprak reformu konusunda do
ğal yasa tahrikçisi olarak suçlamaya çalışan 
Sayın Başbakanı Anayasa tatbikatçısı olarak 

görmek istiyoruz; hem de Anayasanın başlan
gıç bölümündeki ilkeleri gerçekleştirme, sos
yal hukuk devletinin tüm gereklerini yerine 
getirmesi kayıt ve şartiyle. 

Sayın milletvekilleri, yukarda Değirmen-
köyün toprak ihtilâfının halli için akla gelen 
iki çareden söz ettim. Bu isteklerim A. P. Hü
kümetinin 12 Kasım günü Yüce Meclisten gü
ven oyu alan programında da yer almaktadır. 
Programın 24 ve 25 nci sayfalarında; toprak
sız ve az topraklı köylülere toprak satınalabil-
meleri için tesis ve edindirme kredileri açıla
cağı ve bu kredi yolu ile topraklandırma çalış
malarına önem verileceği belirtilmektedir. Sa
yın iktidardan, bu önemli olayın çözümü için 
programlarında öngördükleri çareyi ivedilikle 
olayımıza uygulamalarını beklemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, konumuzla ilgili olan 
bir diğer noktaya değinmeme izlin vermenizi 
dilemekteyim. 

Beğirmenköyde bir işgal olayı cereyan et
miş, kamu oyu bununla yakından ilgilenmiş, 
bu arada gençlerim de bu konu dikkatleriinji 
çekmiş. Değirmenköye gelip olayı incelemek, 
yoksul köylülerin dertlerine ortak olmak iste
mişler, ancak bu isteklerini gerçekleştireme
mişlerdir. Değirmenköye girişte jandarmalar 
yolu kesmişler, öğrencilerin köye girişlerinim 
yasak olduğunu belirtmişlerdir, öğrenciler 
haklı dertlerini anlatamamışlar ve Silüvri Kay
makamına gitmişler, o da, örfi idare komutanı 
imişcesime gençlerin köye sokulmıyacağını be
lirtmiş ve kendilerini, hiç de bir yöneticiye ya-
kışmıyan bir biçimde makamından kovmuştur. 
Şimdi soruyorum : Sayın Başbakan bu kürsüde 
«Biz fazilet mücadelesi yapıyoruz, bu rejim 
açıklık rejimidir. Her türlü kanunsuzluğu bu
rada tartışacağız» demişlerdi. Bunu söyliyem 
Sayın Başbakan ve onun içişleri Bakanı, kay
makama rejimin niteliğini belirtmemişler midir? 
Bu tip yöneticiler hakkında daha ne zaman ge
reken işlemler yapılacaktır? 

Sayın milletvekilleri, bu kaymakamın dav
ranışlarımı Sayın içişleri Bakanına aynı güm 
bir arkadaşımla birlikte telle bildirmemize 
rağmen kaymakam hakkında bir işlem yapılıp 
yapılmadığı veya idarenin haklılığı veya hak
sızlığı hakkında Sayın Bakandan bugümedek 
her hangi bir cevap almış ta değiliz. Demokra-
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siyle yönetilen ülkelerde kaymakamlar ortalığı 
bir terör havasına sokamaz. Demokrasiyle yö
netilen ülkelerde, devletin meşru zabıta kuvvet
leri kanunsuz tasarruflarda da kullanılamaz
lar. Silivri Kaymakamı bu cüreti hangi makam
dan almıştır? Bunu öğrenmek istemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşların Anaya
sal hürriyetlerinden olan seyahat ve düşünce 
hürriyetleri, bu kanun tammıyan kaymakam 
vasıtasiyle kısıtlanmış bulunmaktadır. Hükü
metten bu olay hakkında tutum ve davranışı
nı öğrenmek istiyoruz, kamu oyu da bunu bil
mek istiyor. Olaya getirdiğim çözüm yollarının 
ibenjilmsenip benilmsenmıediğini ayrıca öğrenmek 
istiyorum. 

iSayın Başbakanın, bu kürsüde fazilet mü
cadelesi yaptıklarına ilşkin senet niteliğindeki 
'beyanlarının, yönetimlerinin her kademesinde 
müessir olarak görülmesini dilerken, demokra
tik, sosyal hukuk devleti ilkesini benşimsemi-
yen, Anayasamıza saygılı olmıyan yönelticiler 
hakkında yaptıkları işlemleri de bilmek istedi
ğimi belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Savın İçişleri Bakanı, bu konu
da buyurunuz efendim. 

ÎCÎSLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Muğla C. Senatosu Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşım bir 
olayı tarif etti, eleştirdi, ithamlar yaptı, ken
disine göre görüşler beyan etti ve kendisine 
göre bir hükme bağladı. Şimdi bendeniz huzu
runuzda hâdiseyi ve hâdiseye bağlı diğer olay
ları gayet objektif biır ölçü içersinde takdirle
rinize sunacağım. 

Gerçekten, bu ayın 11 inde Silivri ilçemize 
bağlı Değirmenlköyü halkı, Çorlu ilçesine bağlı 
Araplı Çiftliğinin arazilerini işgale teşebbüs et
miş ve işgal etmiştir. Orada vazife alan zabıta, 
bu olayın genişlyeceğimi ve vahametini düşüne
rek, kanunlara uygun şekilde kolordu kuman
danından yardım istemiş ve araziyi işgal hâdi
sesine imkân vermemiştir. 

Şimdi, bu hâdisemin nedenleri üzerinde du
ralım : 

Muhterem arkadaşlarım, Değirmenköyü hal
kı ile Araplı Çiftliğinin sahipleri arasında ihti

lâflar olmuş, mahkemeye, idari mercilere düş
müşler, ama hepsinde köylü vatandaşlarımızın 
mer'i kanunlarımıza göre hak sahibi olmadığı 
sabit olmuştur ve gerçekten çiftlik sahiplerinin 
elinde mer'i, hukukî hüviyet taşıyan tapu var
dır ve o arazi mülkleridir. 

Hâdise budur ve arkadaşımız da böyle izah 
etti. Ama hâdiseyi tahlilde ve değerlendirmede, 
kullandığımız prensiplerde ayrılık; var, muta
bık değiliz. Arkadaşım bu tecavüzü, Anaya
samızın teminatı altında bulunan temel bir 
hakka tecavüz olarak nitelemedi bu kürsüde. 
Tapu hukukuma hepimizin (saygılı olduğunu; 
kabul etmeye mecburuz. Çünkü Anayasamız, 
Türkiye'de demokratik hürriyet rejiminin mev
cudiyetini tesbit ve tarsin etmiştir ve birtakım 
haklan teminat altına almıştır. Bu vatandaşla
rın temel hakkıdır ve bu haklardan en mühimmi 
de mülkiyet hakkıdır. 

Şimdi vuzuha kavuşalım : Tapu hukukuna 
hürmetkar mıyız? Anayasanın teminatı altımda 
bulunan her hakka saygılı mıyız, değil miyiz? 
Elbette ki, Anayasaya bağlı isek, Anayasanın 
uygulanmasında bir ısamimiyetin sahibi isek -
kanunlara, haklara ve hürriyetlere hepimiz say
gılı olacağız. Çünkü, Türkiye'de kanunlar hâ
kimdir; çünkü Türkiye'de hükümet kanun hâ
kimiyeti prensibine bağlı olarak fiil ve tasar
ruflarda bulunmaktadır. Hâdiseyi değerlendir
me bakımından bizim prensibimiz bu. Bu pren
sip, hepimizin ortak çıkacağı hukukî, genel 
bir prensiptir. Bunun dışında, başka bir naza
riyenin esas ve prensiplerine göre, bunu de
ğerlendirenleyiz. Doğal haklar nazariyesine gö
re bu hâdiseyi değerlendirmekte kanuni isabet 
olmaz ve gerçeğe de uymaz. «Toprak kullana
nın, su içenim, ev oturanın»* tarzındaki bir do
ğal hakkın, biz ilk günden beri, karşısında ol
duk ve karşısında olmaya da devam edeceğiz. 
Neden?.. (A. P. sıralarımdan «Bravo>x sesleri 
ve alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ev 
oturanım değil, ev oturanım yok... 

ÎÇtŞLERl BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Neden? Kanunsuzluk ok 
duğu için. Kanunların şu veya bu şekilde ih
lâli halinde daima devlet ve hükümet karşıda 
olacaktır ve bizim itkidar olarak, hükümet ola
rak siyasi felsefemiz ve politikamız da budur. 
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Muhterem arkadaşlarım, Değirmenköylüler 
kendi başlanma kalkıp gitmemişlerdir o çiftli
ğe. Birtakım tahrikler olmuştur, teşvikler ol
muştur. 

Arkadaşımın, «gençler oraya gelmek istemiş, 
hâdiseyi incelemek istemiş, ama buna imkân 
verilmemiştir.», tarzında bir beyanı oldu. Biz, 
kanun dışı hiçbir davranışın içine girmeyiz, 
Böyle bir davranışın içine giren bir hizmetli 
varsa, onun hakkında da kanuni gereği yapa
rız. 

Bu kürsüye gerçekler getirilmelidir. İster
dim ki, muhterem arkadaşım birtakım insanla
rın, çeşitli eğilimlere sahip insanların - genç, 
ihtiyar - Değirmenköyü halkını günlerce bu te
cavüze teşvik ve tahrik ettiğini de söylesin. 
Onlara bayraklar teariin ettiğini, onlara nasıl 
hareket edeceklerine, ne yapacaklarına varın
caya kadar bir tertip plânı sunduklarını da 
arkadaşım bu kürsüde ifade etmiş bulunsalar
dı hakşinas olurlardı, gerçeği dile getirmiş 
olurlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bir toprak 
politikamız vardır. Yıllık programlarımıza ve 
imkânlara göre, topraksız çiftçiye toprak tevzi 
©dilmektedir. Tarım reformu hakkında ne dü
şündüğümüzü hükümet programımızda ifade 
etmişiz, bunu icabettiren kanun huzurunuza 
gelecek ve uygulanacaktır. Kadastro konusuna 
hükümetimiz büyük ehemmiyet vermiştir, gene 
yıllık programlar içersinde bu çahışımalar plân
lı ve programlı olarak yürütülmektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşım, Anayasamızın 
kesin olarak, «temel hak» diye tavsif ettiği 
mülkiyet hakkının ve tapu hukukunun teca
vüzüne ehemmiyet vermiyor ve meşru yollar
dan, kanuni yollardan toprak sahibi olmak 
istemeyisin sarih ifadesi olan bir hareketi, tas-
vibeder bir üslûp içerisinde dile getiriyor. Bu 
nokta çok şayanı dikkattir, işte biz, böyle de
ğerlendirmenin de karşısındayız. Çünkü, böy
le bir değerlendirme, mer'in mevzuatın ve hu
kukun dışında bir değerlendirmedir. 

Arkadaşımız, «bu gibi konularda Ziraat Ban
kasından kredi temin edilmelidir» diyor. Dört 
senelik Adalet Partisi İktidarında, yurdun muh
telif çevrelerinde biz bunu tatbik etmişiz, hat
tâ, bu derecede kolaylığı bizim Hükümetimiz 
getirmiş ve uygulamıştır. Biz, kanunların ver-
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diği imkânlar istikametinde, arzularını izhar 
eden bütün vatandaşların yanındayız. Arzu ve 
ihtiyaçlarını sağlamayı hedef kabul etmişiz, 
inanç kabul etmişiz ve bu istikâmette de çalış
malarımız ve başarılarımız mevcuttur. 

Elbette ki Değirmen köyü hâdisesini, bir za
bıta hâdisesi olarak kabul etmeyiz. Hâdiseleri 
geniş bir ufuk içinde mütalâa etmek, bütün 
icaplarını dikkate almak ve onun altında bir ıs
tırap, bir dert yatmıyorsa, o derde ve ıstıraba 
bir çare arayıp bulmak, Adalet Partisi İktida
rının her zaman şiarı olmuştur. 

iSaym Başbakanımızın, «Biz, fazilet müca
delesi yaptık, yapıyoruz.» sözüne değindiler. 
Evet, biz fazilet mücadelesi yapıyoruz, yap
tık, yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında 
bir emsal varsa getiriniz, cevabını verelim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşımız, içişleri Bakanı olarak bende
nize tel çektiğini ve kaymakamın tutum ve dav
ranışı hakkında gerekli muamelenin yapılma
sını, istediğini beyan ettiler. Doğrudur, telgra
fını aldım, kanuni vazifemi yapmaktayım. 

O. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Cevap? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Kanuni vazifemin icabı bit
tiği an cevabını vereceğim, arkadaşıma. Çün
kü kanunların dışında ne memura, ne vatan
daşa hiçbir şey yapamayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Şu köyün 
sakinlerinin toprağı yoktur, bunlarda insanca 
yaşama hakkına sahiptir, binaenaleyh, niye 
bunlara toprak verilmiyor, madem ki verilmi-
miyor, şu halde toprağı olan yere yürünsün» 
tarzındaki bir zihniyetin ne rejimin, ne mille
tin menfaatleriyle bağdaşamıyacağı aşikârdır. 
Bu, apaçık, huzursuzluğa, anarşiye sevketmek 
demektir, birtakım kütleleri ki, bu anarşik ha
reketlerin ne size, ne bize, ne memlekete hiçbir 
faydası yoktur. 

Geliniz, meseleleri objektiflik içinde, mem
leket severlilik içinde, kanuni ölçüler içinde tah
lil edelim, değerlendirelim, savunucusu olaca
ğımız bir şey varsa beraberce savunucusu ola
lım. Kanunsuzlukları istismar etmekle hiçbiri
miz bir şey kazanmayız. Bizden huzur bekli-
yen, bizden tekâmül ve terakki bekliyen mil
letimizi hüsrana kavuşturmuş oluruz. Böyle bir 
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davranış ise; ne Anayasamıza, ne bu kürsüde 
ettiğimiz yemine uygundur. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

12. — Sayın üyelerden bâzılarının seçilmiş 
oldukları komisyonlardan, istifa ettiklerine dair 
önergeleri (4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
Milletvekili arkadaşlarımız geçenki birleşimde 
seçilmiş oldukları komisyonlardan istifa ettik
lerini Başkanlığa bildirmişlerdir. Yüce Meclise 
bu hususta bilgi vereceğim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık sataşma olduğu ka
naatinde değildir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben 
sataşma olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz o kanaattesiniz, ama 
her ne hikmetse... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Bakan, benim söylemediğim sözleri söylemişim 
gibi kürsüde beyan ettiler. Bunları tavzih et
mem lâzım, Sayın Başkanım. Sataşma vardır, 
Yüce Meclisin oyuna sunun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, Sayın 
Bakanın vermiş olduğu izahat sırasında ken
disine sataşıldığı iddiasındadır. Başkanlık bu 
iddiaya katılmamaktadır. Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... (C. H. P. sıralarından «iyi sayılmıyor» ses
leri) 

Siz saymıyorsunuz, Başkan sayıyor, müsaa
de buyurunuz. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
O. H. P. SIRALARINDAN BtR MİLLET

VEKİLİ — Başkan, bir daha say, yeniden say. 
(Anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Beyefendiler, rica ederim, 
bir Meclisin Başkanı, bu kadar basit bir me
sele için, vakit geçirme tertibine girmez. Bu
nu söyliyen arkadaşıma teessüf ederim. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) , 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
ıSizi töhmet altında bırakmıyor, Sayın Başkan, 
arkadaşımız istical buyuruyorlar, yanlış tef
sir etmeyin, efendim. 

BAŞKAN — Ben öyle duydum, efendim. 
Kabul etmiyenler... Sataşma olduğu hususu 

kabul edilmemiştir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Oyla
ma anlaşılmadı, ayağa kalkarak sayılsın Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — İtiraz varsa, onun da usulü var 
ona göre itirazınızı yaparsınız, tekrar sayarız. 

Verilmiş olan önergeleri okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aday olarak gösterildiğim Köy İşleri ve 

Millî Savunma komisyonlarından istifa ettiği
mi saygılarımla arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

llyas Kılıç 
BAŞKAN — Bilgilernize sunarım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Karma Ko

misyonumdan istifa ettiğimi arz ederim. 
Balıkesir 

Mevlüt Yılmaz 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
narım. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Komisyonu adaylığından 

istifa ediyorum. Saygılarımla arz ederim. 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rım. 

ıSaym Başkanlığa 
Komisyon seçimlerine ait basılı kâğıtlarda 

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine, talebim 
hilâfına yazılmış olduğunu görmüş bulunuyo
rum. Aday olmadığımı Yüce Heyete arzını, bu
na rağmen seçildiğim takdirde istifa ettiğimi 
ve gereken muamelenin yapılmasını saygı ile 
arz ve talebederim. 

Konya 
Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

Meclis Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu adaylığından istifa etti

ğimi arz ederim. 
Çorum 

ihsan Tombuş 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
narım. 
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M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Orman Komisyonuna aday gösterildiğimi 

öğrenmiş bulunuyorum. Bu komisyondan istifa 
ediyorum, saygı ile arz ederim. 

Ankara 
Orhan Alp 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel ile Tarım komisyonların

dan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Ağrı 

Nevzat Güngör 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
Sayın Meclis Başkanlığına 

Seçilmiş olduğum Dilekçe Komisyonundan 
istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
Mardin 

Şevki Altındağ 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
Muhterem arkadaşlarım, elbette bu boşalan 

yerlere, parti grupları adaylarını gösterecek ve 
boşalan bu komisyon üyelMeri için seçim, ile-
riki birleşimlerde tekrar edilecektir. 

Bundan önceM toplantıda, Başkanlıkça vu-
kubulan davete rağmen, bâzı komisyonlarda ay
rılmış bulunan yerlere, bağımsız veya bir grup 
kurma imkânından mahrum bulunan partili ar
kadaşlarımızdan Komisyon üyeliği için talepte 
bulunulmamıştır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Komisyon 
üyeleri'ni bildireceğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de zatı-
âlinizden ve diğer arkadaşlardan bu imkânı te
min etmelerini rica edecektim, istical buyurdu
nuz. 

Onun için bu arkadaşlarımın isimlerini Baş
kanlığa bildJrmelerini rica edeceğim. 

Ayrıca, geçen birleşimde komisyon seçimle
rini yaptığımız sırada, komisyonların bir kıs
mının o gün, diğer kısmının ertesi gün, kendi
lerine tahsis edilen salonlarda toplanmak sure
tiyle başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini de 
rica etmiştik. Anayasa Komisyonu dışında di
ğer komisyonlar bu gereğe uymamışlar ve he
nüz Başkanlık Divanlarını kurmamışlardır. Bu 
sebeple... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bu konuda 
istirhamımız olacak.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, ben sözü
mü ikmal edeyim, belki zatıâlinizin yüksek ze
kâsında mevcudolan husus kendi'liğinden mey
dana çıkar, müsaade buyurunuz. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Estağfurul
lah. 

13. — Bâzı komisyonlardan ayrılmış olan 
yerlere bağvmsız veya grup kuramıyan partili 
üyelerin müracaat etmeleri ve komisyonların 
başkanlık divanlarını seçmek üzere belirtilen sa
lon ve saatlerde toplanmaları hususunda Başkan
lığın açıklaması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
sebeple belB tarih ve tâyin edilen salonlarda 
toplantıya arkadaşlarımız katılamamışlar ve 
Başkanlık Divanını kuramamışlardır. 

Şimdi okuyacağım gün ve saatlerde arkadaş
larımın bu salonlarda toplanmak suretiyle baş
kan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini rica ede
ceğim : 

24 . 11 . 1969 Pazartesi günü saat 11 de; 
Millî Savunma Komisyonu 240 numaralı salon
da, içişleri Komisyonu 280 numaralı salonda, 
Millî Eğitim Komisyonu 248 numaralı salonda, 
Maliye Komisyonu 244 numaralı salonda, imar 
ve İskân Komisyonu 277 numaralı salonda, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu 386 numaralı 
salonda, Sayıştay Komisyonu 387 numaralı sa
londa, Orman Komisyonu 392 numaralı salonda, 
Adalet Komisyonu 505 numaralı salonda, Bayın
dırlık Komisyonu 570 numaralı salonida topla
nacaklar, başkan, sözcü ve kâtiplerini seçecek
lerdir. 

Aynı gün, 24 . 11 . 1969 Pazartesi günü sa
at 14,00 te, Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu 240 numaralı salonda, Dışişleri Komisyo
nu 280 numaralı salonda, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu 248 numaralı salonda, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Komisyonu 244 numaralı salonda, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 270 numaralı sa
londa, Ulaştırma Komisyonu 386 numaralı salon
da, Çalışma Komisyonu 387 numaralı salonda, 
Tarım Komisyonu 392 numaralı salonida, Sanayi 
Komisyonu, 570 numaralı salonda toplanacak, 
başkan, sözcü ve kâtiplerini seçeceklerdir. 

Yime aynı gün, 24 . 11 . 1969 Pazartesi gü
nü saat 14,30 da ise; Ticaret Komisyonu 240 nu
maralı salonda, Gençlik ve Spor Komisyonu 248 
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numaralı salonda, Köy İşleri Komisyonu 392 nu
maralı salonda toplanacak, başkan, sözcü ve 
(kâtiplerini seçeceklerdir. 

Aday gösterilmiyen bağımsız üyelere ait ko
misyon kontenjanlarını tekrar Yüce Meclise bil
gi olarak sunuyorum : 

Bağımsız üyelere; Anayasa Komisyonu için 
1 kontenjan, Bayındırlık Komisyonu için 1 kon
tenjan, Dışişleri Komisyonu için 1 kontenjan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu için 
1 kontenjan, Gümrük ve Tekel Komisyonu için 
1 kontenjan, imar ve Komisyonu için 1 konten
jan, Kamu iktisadi Teşebbüsleri için 3 konten
jan, Maliye Komisyonu için 1 Kontenjan, Millî 
Savunma Komisyonu için 2 kontenjan, Sağlık 
Komisyonu için 1 kontenjan, Sayıştay Komis
yonu için 1 kontenjan tefrik edilmiştir. 

Başkanlığın izahatı bu ve noktayı bu şekil
de koydum. 

Buyurun Sayın Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, M. P. nin Yozgat Milletvekili İsmet Kapı
sız Millî Eğitim Komisyonuna, 

Ankara Milletvekili Suna Tural Kamu İkti
sadı* Teşebbüsleri Komisyonuna, 

Kırşehir Milletvekili Cevat Eroğlu Anayasa 
Komisyonuna aday olarak müracaat etmişler
dir. Başkanlığın gereken işlemi yapmasını arz 
ederim. 

BAŞKAN — Esasen resmen müracaatınız 
da var. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Hilmi İşgüzar 
Dışişleri Komisyonuna. 

BAŞKAN — Aslında sizin yazılı müracaatı
nız var. Zaten muameleye o şekilde konacak
tır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Yüce Meclise 
bildiri'lmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Yüce Meclise seçim sırasında 
zaten bilgi verilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi verilmiş 
bulunan bâzı Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergeler vardır, o önergeleri okutaca
ğım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Gündem dışı 
bir konuşma talebimiz vardı, sekreterlik acaba 
Başkanlığa intikal ettirmedi mi?. 

BAŞKAN — Gündem dışı çok konuşma 
olduğu için, bugün 12 müracaat vardı, ikisini 
ancak karşüıyabildik. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — İkinci sıranın 
benim olduğunu söylemişlerdi. 

BAŞKAN — Size göre ikinci, bana göre da
ha ileride efendim. 

Söz vermiş olduğum arkadaşlarım Salı gü
nü Başkanlığa müracaat etmişlerdir, kendile
rimden sorabilirsiniz. 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkada§ının, tarımla uğraşanların 
emeklerinin karşılığını almaları için kredi ve üre
tim alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere, bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/1) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 2 arkadaşının, tarımla uğraşanla
rın emeklerinin karşılığını almaları için kredi 
ve üretim alanında alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek üzere bir Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesini okutuyorum. 

ö . 11 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat Bankası başta olanak üzere Kamu ku

ruluşları tarafından açılan kredilerin büyük 
müstahsil kütlesine ulaşması şarttır. 

Bu kredilerin bir kısmının esasen kanunla 
yasaklanmış, bulunan «tefecilik» piyasasını 
beslediğini gösteren açık deliller vardır. Mem
leketimizin bellibaşlı ihraç mallan olan zirai' 
mahsulleri yetiştiren köylü ve çiftlerimizin 
emeklerinin karşılığını almalarını sağhyaoak 
yaygın bir kredi politikasının uygulanması za
rureti ortadadır. Müstahsilin kredi ihtiyaçları
nın lâyıkı veçhile karşılanması, kanunen yasak 
olan birtakım yollara başvurulmasını önliyeoek-
tir. 

Devlet imkânlarının ve yardımlarının, mil
lî üretimi artıracak ve geniş müstahsil kütle
sinin yüzünü güldürecek seviyeyi bulması ve 
bu amaca uygun şekilde kullanılması şarttır. 

1. — Bugün uygulanan para ve kredi poli
tikasının zirai alandaki aksaklıklarım tesbit 
etmek, 

2. — Kanuni yasaklara rağmen devam eden 
tefeciliğe iktisadi tedbirlerle kesin olarak son 
vermek, 

3. — Millî üretimi artırmak, 
4. — Ziraatten geçinen milyonlarca köylü 

ve çiftçinin emeklerinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak 
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amıaciyl'e, icabında Ankara dışında da incele
melerde bulunabilmek ve kuruluşundan itiba
ren üç ay içinde raporunu vermek üzere bir 
Meclis Araştırma Komisyonunun kurulmasını 
Güven Partisi Grupu 'adına arz ve teklif ede
rim. 

Güven Partisi Millet Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu Başkanı Meclisi Grupu 

Kayseri Milletvekili Başkanvekili 
Turbanı Feyzioğlu Konya Milletvekili' 

Vefa Tanır 
Güven Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekili 
Siirt Milletvekili 

Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan Meclis Araştırması yapılmasına 
mütedair önerge Yüce Meclis huzurunda oku-
tulmuştur, gelecek birleşim gündeme alınmak 
suretiyle müzakeresi intacedilecektir. 

15. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve ihi arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
kararnamenin meydana getirdiği tesirleri teshit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — Kayseri Mületvekili Turhan 
Fev îios-lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 
8957 sayılı Kararnamenin meydana getirdiği 
tesirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesini okutuyorum. 

6 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Ba^kanlıp-ına 
1. Akar yakıt Mikrar fonu ile ilgili 28 Ekim 

1967 tar'üMı ve 8957 sayılı kararname, gerek ha
zırlanış sekli, gerek muh'tevaisı bakımından üze
rinde durulması arerekli özelikler tasım aktadır. 

2. Akar yakıt istikrar fonu için AT AŞ gru-
pıma dâlhü vabanoı petrol şirketlerinden tahsil 
edilen meblâğın. 1967 ve 1968 yıllarında 52 mil
yon lira eksilmesine yol açan bu kararname, 1969 
yılında da, Hazinenin büyük kayba uğramasına 
yol açmıştır. 

3. Konu etraflıca araştırılıp gerekli düzelt
me yapılmadığı takdirde milletçe büyük kayıp
lara uğramaya devam edeceğiz. 

İthal malı ham petrol fiyatlarındaki indirim 
sayesinde yabancı şirketlerden sağlanan meblâ
ğın bir kısmı 8957 sayılı kararname ile niisbet-

lerde yapılan indirim yüzünden, tekrar yabancı 
şirketlere iade edilmiş olmaktadır. 

Bu konuda, bütçe müzakereleri sırasında, 
Genel Kurulda ve Bütçe Komisyonunda, iki yıl
dan beri yaptığımız uyarmalar ve rakamlarla 
ortaya konan açık gerçekler, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının hatalı tutumunu değiş
tirmeye yetmemiştir. 

4. Gerek Maliye Bakanlığının, gerek millî 
petrol kuruluşumuzun bu konularla ilgili uz
manlarının dinlenmesi suretiyle yapılacak bir 
Meclis araştırması, birçok gerçekleri aydınlat
maya yetecek ve milletimizin her yıl 30 milyon 
lira civarında bir mıeblâğ kaybetmesini önliye-
cektir. 

5. Gecen dönemde, Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve Corum Milletvekili Hilmi 
İncesulu tarafından sunularak Yüce Meclisin 
oylariyle kabul edilen Meclis araştırması öner^ 
gesi, o günkü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının petrol boru hattı konusunda ilân ettiği 
hatalı karan durdurmuş ve millî petrol kuru
luşumuzun yüz milyonlarca lira tutarında emin 
bir gelirden mahrum kalmasını önlemiştir. İk
tidar partisine mensup bir milletvekili arkada
şımızın başkanlığında toplanan ve iktidar parti
cinin ooennluffa sahibolduSn bir komisyon, bo
ru hattı konusundaki tezimizin ve uyarmaları
mızın haklı oMu^unu kabul ederek büyük bir 
memleket hizmeti, yapmıştır. 

Akar yakıt istikrar fonu ile ilgili olarak ku- -
rulacak bir araştırma komisyonunun da, ger
çekleri avdımlvra kavuşturarak, büyük hizmet
ler yapması mümkün olacaktır. 

6. Yukarda arz edilen ve Meclis kürsüsün
de daha etraflı şekilde açıklanacak olan sebep
lerle. «şirketlerden akar yakıt istikrar fonu için 
tahsil edilecek nisbetlerin bendinde % 18.41, 
arazda % 16 32. motorinde % 20 yerine, bu ürün
lerin hepsi için % 8 e indirilmesini öngören 8957 
sayılı kararnamem nin hazırlanış ve çıkarılış 
tarzı ve akar yakıt fonu için alınan yıllık meb
lâğlara tesiri konularında bir Meclis araştırması 
açılması çok yerinde olacaktır. 

7. Yüksek oktanlı benzin kararnamesiyle 
petrol şirketlerine tanınan hakların da, milleti
miz için lüzumsuz kayıplara yol açtığı iddiası 
varıdır. Petrol boru hattı tarifesinde, ilk hazır-
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liklara göre farklı bir tutum takibedilmesi, 
önemli kayıplara sebebiyet vermiş görünmekte
dir. Geçen dönemde kurulan Petrol Araştırma 
'Komisyonu bu konuyla ilgili bâzı gerçeklerin 
aydmlanmaisına imkân verecek ön çalışmalar 
yapmıştır. Basit ve kanuna uygun tedbirlerle, 
millet hazinesinin uğradığı kayıpların önlen
mesi kjaJbil olduğu inancındayız. Yüksek oktanlı 
benzin kararnamesinde şirketlere tanınan lüzum
suz haklarla petrol boru hattı tarifesinin de 
Meclis Araştırma Komisyonunca ele alınması 
önemli gerçekleri aydınlatacaktır. 

Sonuç : Petroller ilgili yukarda arz edilen 
hususların incelenmesi için Anayasamızın 88 nci 
maddesine glöıre Meclis Arattırması açılmasını, 
15 üyelik bir araştırma komisyonu kurulmasını 
ve bu komisyonun, gerekli beligeleri eelbetmek, 
ilgili şahıslan ve uzmanları dinlemek suretiyle 
hazırlıyacağı raporu kuruluşundan itibaren üç 
ay içinde Millet Meclisine sunmasını, Güven 
Partisi Grupu adına, saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz. 

G.P. Millet Meclisi Grupu Başkanı 
Kayseri Milletvekili ,-
Turhan Feyzlioğlu 

G.P. Millet Mecli&i Grupu Başkanvekili 
Konya Milletvekili 

Vefa Tanır 

G-P. Millet Meclisi Grupu Başkanvekili 
Siirt Milletvekili 

Mehmet Nebi Oktay 
BAŞKAN — Meclis arattırması yapılmasına 

mütedair verilmiş bulunan önergeyi Yüce Mec
lis huzurunda okutmuş bulunmaktayım, gele
cek birleşim gündeme alınmak suretiyle müza
keresi intacedilecektir. 

16. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve iki arkadaşının, Devlete, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağ
lı hastaneler ile, diğer sağlık kuruluşlarının te
davi usulleri konusunda bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesini okutuyorum. 

7 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve di
ğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile di
ğer sağlık kuruluşlarının hasta kabul ve te
davi usullerinden vatandaşlarımızın büyük şi
kâyetleri vardır. 

Özellikle dar ve az gelirli vatandaşlarımız 
bu hastanelerdeki hizmetlerin para karşılığı ya
pılmasından şikâyetçidirler. 

Bu hastane ve sağlık kuruluşlarındaki hiz
metlerin dar ve az gelirli vatandaşlarımız için 
parasız sağlanması ve bu hastaneler hizmetleri
nin yeni bir bünyeye kavuşturulması için, bir 
Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve 
rica ederiz. 
Güven Partisi Millet 

Meclisi Grupu Güven Partisi Tokat 
Başkanvekili Milletvekili 
Vefa Tanır Reşit önder 

Güven Partisi Konya 
Milletvekili 

thsan Kabadayı 
BAŞKAN — Bir Meclis araştırması açılma

sına dair verilmiş bulunan önergeyi okutmuş 
bulunuyorum. Gelecek birleşim gündeme alın
mak suretiyle müzakeresine başlanacaktır. 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve iki arkadaşının, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde israfa sebebiyet verildiği iddiasiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesini oku
tuyorum. 

8 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özü : Devlet ve İktisadi Dev
let Teşekküllerindeki çeşitli 
israfları önlemek için araştır
ma yapılması Hk. 

Türkiye'mizde Devlet ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinde uzun senelerden beri kamu oyu
nu işgal eden ve şikâyet edilen çeşitli israflar 
vardır. 

Kalkınmaya muhtaç memleketimizde mühim 
bir faktör olan zaman tam olarak değerlendi-
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rilmiyerek israf edilmekte; işe adam değil, da
ima adama iş bulma kaygısı ile istihdam gücü 
israf edilmektedir. 

Resmî araba israfı kamu oyunu işgal ettiği, 
çeşitli dedikodulara sebebolduğu gibi, zaman 
zaman Parlâmentoya da getirilen aktüel bir 
konu olarak devam etmektedir. 

Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde-
ki makina ve malzemelerden tam ve lâyikı veç
hile istifade edilemediği veya mevcut makina 
ve malzemelerle yapılandan çok fazla iş yaptı
rılabileceği, bilenlerce daima tenkid konusu 
olan mevzulardandır. 

Sosyal hizmetler namı altında çeşitli lokal
ler, eğlence yerleri, dinlenme yerler, plaj ve sa
ire gibi bâzı tesisler, memleket gerçeklerini 
aşan lüks inşaat seklinde, müesseseler arasında 
âdeta bir rekabet mevzuu olmakta; Devlet da
ireleri arasında adaletsiz bir durum yaratmak
tadır. 

v Kırtasiye, basılı evrak, çeşitli matbua de
mirbaş yenilemeler israfı büyük harcamalara 
sebebolmaktadır. 

Malî yıl sonlarına doğru ödeneklerin, iptal 
edilmemesi gerekçesiyle, israfla harcanması 
müzmin bir gelenek halinde devam edegelmek-
tedir. 

Yüksek kademedeki memurları çeşitli se
beplerle işlerinden ayırmak için teamül haline 
getirilen müşavirlik ve benzeri kuruluşlarda, 
tecrübeli ve bilgili memur ve kalifiye işgücü is
rafı vardır. 

Çeşitli dış ve iç gezilerin masrafları imkânları
mıza uydurulmalıdır. 

Bütün bu gibi israfların nedenlerini araş
tırmak ve bunları önliyecek tedbirler manzume
sini ortaya çıkarmak, cari harcamalarda, büt
çede tasarruf sayılacağı gibi, âtıl kapasitenin 
yeni sahalarda yararlı hale getirilmesine de 
faydalı olacaktır. 

israfın önlenmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
Güven Partisi Millet Güven Partisi Millet 

Meclisi Grupu Meclisi Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Konya Milletvekili Siirt Milletvekili 
Vefa Tanır Mehmet Nebil Oktay 
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Güven Partisi 
Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Önerge okutulmuştur. Gereği 
yapılmak üzere gelecek birleşi gündemine alı
nacaktır. 

İS. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/S) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türkiye'de meydana gelen trafik kaza
larının artış sebepleriyle önleme çarelerinin tes
biti için bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesini okutuyorum. 

6 . 11 . 1969 

Millet Mcellisi Yüksek Başkanlığına 
Trafik kazaları özellikle son yıllarda millî 

bir felâket halini almıştır. O kadar ki Sayın 
Cumhurbağkanı son yılbaşı ' konuşimasmda ko
nuya değinmeyi zorunlu bulmuş ve trafik yılı 
kampanyam teklif etmişlerdir. Sorumlu Ba
kan içişleri Bakanı ise bir konuşmasında «Tür
kiye'de trafik problemi Türk Devleti için, mil
letimiz için, bugün millî âfet derecesine vara
bilecek kadar tehlikeli bir seytir ve cereyan içe
risinde bulunmaktadır» demek suretiyle işin va
hametini kamu oyuna cesaretle açıklamıştır. 
Türkiye Trafik Kazalarını önleme Cemiyeti 
9 - 10 Mayıs 1969 tarihleri arasında Birinci 
Yüksek Trafik Şûrasını toplamıştır. 

Elide bulunan en son resmî rakamlara göre 
1967 yılında 16 529 kaza olmuş, 3 299 yurtta
şımız ölmüş, 14 646 kişi yaralanmış, 680 milyon 
liralık zarar ve ziyan olmuştur. 

Her 10 000 araca düşen ölümlü trafik kaza
sı nislbeti bizde Amerika 1dan 6 misli fazladır. 
Türikiye Avrupa ülkeleri arasında taşıt -kilo
metreye düşen - ölümlü kaza sayısı halamından 
birinci durumdadır. 

Aya bile emniyetle gidildiği bir çağda Türk 
yurttaşları heır sabah evden ayrılırken trafik 
kazaları sebebiyle helallaşmaktadırlar. 

Yıllıda milyara yaklaşan maddi zararların ya
nında, onarılmasına imkân olmıyan mânevi 
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zararlara uğranılmakta, ocaklar sönmektedir, 
Her Türk yurttaşını ilgilendiren bu önemli ve 
millî konuda, Türkiye'deki trafik kazalarının 
nedenlerinin ve bunlara karşı alınacak tedbir
lerin belli edilmesi bakımından Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önerge okutulmuştur. Gereği 
yapılmak üzere gelecdk birleşim gündemine alı
nacaktır. 

19. — (üresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin, halini ekonomik ve sosyal 
durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadiylc 
bir Moclis araştırması, yapılmasına dair önergesi 
(10/6) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesizin; tefeciliğin, halkın ekonomik 
ve sosyal durumuna yaptığı etkileri önlemek 
maksadiyle bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesini okutuyorum. 

12 Kasım 1909 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bâzı illerde tefeciliğin, halkın ekonomik ve 

(sosyal durumuna yaptığı vahîm etkilerin önlen
mesi hususunda, gerekli tedbirlerin alınmasını 
öngören 22 . 5 . 1967 tarihli önerge ile, bu ko
nuda Meclis araştırması yapılması için 7 kişilik 
bir Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif 
etmiştim. 

Bu teklifim üzerine, Millet Meclisinin 
27 . 3 . 1968 tarih ve 64 ncü Birleşiminde veri
len karar gereğince kurulan Komisyon Giresun, 
Ordu illerinde gerekli araştırmayı yapmış ise 
de, seçimlerin yaklaşması ve Meclisin tatile gir
mesi sebebiyle bu konudaki rapor Yüksek Mec
lise sunulamamış ve seçimlerin yenilenmesi do-

layısiyle de hükümsüz hale gelmiştir. Buna 
rağmen araştırmaya ihtiyaç gösteren sebepler 
ortadan kalkmamış ve bütün yurda şâmil bir 
mahiyet ikLisabetmiş bulunmaktadır. 

Teessürle belirtmek isterim ki, tefecilikte 
kullanılan paraların çoğa, bu âfeti meslek hali 
ne getirenlerin, ticari kredi namı altında, ban
kalardan ve bu arada kuruluşu, gayesi sadece 
tarımla uğraşanları kalkındırmak olan T. C. 
Ziraat Bankasından alman kredilerdir. 

Köylü, bugün çiftçilikten bir yılda elde etti
ği ü rünü ile seneden seneye tefecilere biriken 
borcunu ödiyemiyecek bir duruma düşmüş ve 
bu suretle zümreler arasındaki ekonomik denge 
gittikçe geçimleri, sadece toprak ürünlerine 
bpğlı olanlar aleyhine bozulmuş bulunmakta
dır. 

Anayasanın öngördüğü sosyal ve ekonomik 
prensipleri zedeliyen ve tarım üreticisini gittik
çe fakirleştiren bu hastalığın önlenmesi sure
tiyle Anayasa hükümlerini, yerine getirmek, baş
ta Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi ol
duğundan, yukarda bildirdiğim önergemle 
ballanan Meclis araştırmasının ikmali ve zama
nında tedbirlerin alınması lüzumuna bugün da
ha fazla kaani bulunmaktayım. 

Bu nedenlerle: 
Gerekirse, Ankara dışına da çıkarak araş

tırma yapmaya yetkili olmak üzere Anayasanın 
88 nci ve içtüzüğün 169 ncu maddelerine göre 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — önerge okutulmuştur. Gereği 
yapılmak üzere gelecek birleşim gündeme alı
nacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi gündeme 
geçiyoruz. 
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IV - SORULAI 

A) SÖZLÜ SOKU, 

1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'mn, 
hububat fiyatlarıyım tesbit ve ilânına dair sözlü 
sorusu ve Tarım Bakam İlhamı Ertem ile Tica
ret Bakam Ah7net Dalh'nın cevapları (6/1) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı? Bura
da. 

Sayın Tarım Bakanı? Buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı? Buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret ba

kanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu saygılarımla dilerim. 

Konya Milletvekili 
ihsan Kabadayı 

Bir ziraat memleketi olmamıza rağmen hâlâ 
hariçten hububat ithali zorundayız. Pancar eki
minde mecburi bir tahdidata gidilmemektedir. 
Hububat fiyatları, hasat mevsiminde müstahsi
lin elinden çıktıktan sonra daima yükselmekte
dir. Bu sene bira fabrikalarının kurulmasiyle ar
pa fiyatlarında % 50 bir artış olmuştur. 

Bu gibi vakıalar karşısında : 
Hububat fiyatlarının, ekiminden evvel köy

lü ve çiftçilerimizin aldıkları ile orantılı olarak 
tesbîti ve Sonbaharda ilânı suretiyle hububat 
ekim ve istihsalinin artırılması hususunda bir 
tetkik ve düşünce var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakam buyuru
nuz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Türkiye'nin buğday ithal etmesi gerçekten 
arzu edilmiyen bir husustur. Bu bakımdan Hü
kümet programında da belirttiğimiz üzere, 
Türkiye tarımım her şeyden evvel hava şart
larından kurtarmanın gereklerini yapmak için 
şiddetli ve olumlu bir çalışma içindeyiz. Gübre, 
sulama, teknik, bütün bunları yerine getirmek 
suretiyle iyi vasıflı tohum, hava şartlarından 
tarımımızı mümkün mertebe az tesir altında ka
lır hale getirmenin çabası içindeyiz. 

I VE CEVAPLAR' 
TJAR VE CEVAPLARI 

İkinci husus olarak, mahsulün, müstahsilin 
elinden çıktıktan sonra fiyatının yükselmiş ol
ması da, asla tasvibetmediğimiz bir husustur. 
Millî Hububat Komisyonu, Sayın Kabadayı'mn 
da gayet iyi bildiği üzere, Haziran ayında buğ
day fiyatını tesbit etmekte ve Bakanlar Kuru
lu karan ile ilân etmektedir. Fakat bu, Ofisin 
alımına esas olan taban fiyat ile sonraki fiyat 
arasında farkların her yıl tezahür ettiği bir ger
çektir. Bu yılki hububat fiyatlarının tesbitinde, 
Türkiye'deki gerçekleri dikkate alarak, müstah
sili mağdur etmiyecek bir fiyat tesbitine çalışı
lacağını belirtmek isterim. 

Üçüncü husus; hububat fiyatının ve bütün 
zirai ürünlerdeki fiyatların Ekimden evvel tes
bit edilmesini ve bunun çiftçiye duyurulmasını 
prensibolarak kabul etmekteyiz. Muhterem Ti
caret Bakanı arkadaşım, Toprak Mahsulleri Ofi
si Kanununda bu hususta gerekli tadilâtın ya
pılmakta olduğu hakkında gerekli bilgiyi Yük
sek Heyetinize arz edecektir. Ben de Tarım 
Bakanlığı olarak bütün zirai ürünlerde Ekiml
iden evvel bir fiyat teislbitinin ve bu hususta ilâ
na gidilimıesintin çialışimıaları içinde bullunduğu-
anuflSu arfc etmek isterim. Bütün gayemiz, sözü
mün: de taşımda arz ettiğim gibi, tarımda üre
timi artırlmaktır ve zirai ürünleri mümkün ol
duğu kadar hava şartlarından, onların etkile
rinden kurtarmaktır ve tarım ürünlerimizin de
ğerlendirilmesi için de gerekli tedbirleri al-
(maiktalâır. Sayın Kabadayı emin olsunlar, bu 
sahaların tümünü ait çalışmalarımız vardır, de
vam etmektedir ve bunları yakın zamanda tat
bikata koymak miümikün olacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET DALLI (Bur
sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın İhsan KaJbadayı, hububat fiyatları
nın, müstahsilin korunmasına imkân vermek 
üzere sıonjbaüharda ilânı hususunda Hükümetçe 
ne düşünüldüğünü sormuş, bulunmaktadırlar, 
Bu fikir esas itibariyle Bakanlığımızca da be^ 
nimsenmiş bulunmaktadır ve bu maksatla bi-
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rinci devrede bir kanımı tasarısı biizırlanıııuş, 
Meclise sevk edilmiş, komisyonlardan geçmiş, 
Umumi Heyete gelmiş, fakat görüşülmesi müm
kün olamadan kadük olmuştur. Aynı şekilde 
ikinci devrede de bir kanun tasarısı sevk edil
miş, ivedilikle görüşülmek üzere Meclis gün
demine alındığı hailde onun da kanunlaşması 
mümkün olamamıştır. 

440 sayılı Kanunun ışığı altında Toprak 
Mahsulleri Ofisinin teşkilâtı üzerinde hazırlan
mış olan kanun tasarısında hububat fiyatları
nın Ekimden evvel ilâm hususunda gerekli ka- ' 
yıtlar konacaktır ve bu suretle Kabadayı ar- < 
kadaşımızın ileri sürmüş olduğu noktai na- j 
zar da yerine getirilmiş olacaktır. Arz ekle- i 
rim. 

1 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun | 
efendim. \ 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın j 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Vermiş olduğum »özlü soru ile alâkalı ola-
rak Sayın Tarım Bakanına ve Ticaret Bakanı- { 
na, vermiş oldukları cevaplarından dolayı te- j 
şekkür ederim. Çok sağolsunlar. Ancak, ben j 
bu mevzuda bir Orta - Analdolu çocuğu olarak '. 
hububatla meşgul olan köylünün dertlerini di- ı 
le getirici bâzı kısımları açıklamak isterim, i 
Hükümete, temenni ederim ki, 'bu mevzuda ışık 
tutmuş olayım. 

Milletlerin hayatında tarih boyunca yaşa-
malariyle ilgili olanak hayati ehemmiyeti haiz ; 
üç beyaz madde vardır; bunlara kısaca üç be
yazlar denilir. Bunlar da, hepinizin çok iyi bil
diği gibi, un, şeker, bezdür. Bunların istihsal 
edilmiş olduğu, yapılmış olduğu maddeler de 
buğday, pancar, pamuktur. Fakat, dört beş 
işemeden beri her üçü ile uğraşan müstahsilin 
durumu cidden acıklıdır. 1950 den 1957 ye ka
dar bu üç mahsulle uğraşan köylü altın devri 
yaşamıştır. Fakat 1957 den itibaren bu üç mıad- i 
de ile, ürünle uğraşan köylü - samimiyetle 
söylüyorum - perişan ve mağdur durumdadır. 
1963 ten bu tarafa birinci tempodan daha öte, 
daha şiddetli bir perişanlığa doğru gitmiştir 
ve âcil tedbirlerin alınması gerekmektedir. Zen
ginin gönlü oluncaya kadar fakirin canı çıkar, 
ne bilsin hastaların halinden Sağlar hikâyesi, 
bu tedbir alış daha da yıldan yıla vadeli uzar 
giderse, öyle zannederim ki; ameliyat muvaf

fak oldu» fakat hastanın ömrü vefa etmedi, hi
kâyesi, bu köylerde bu ürünlerden, bu mahsul
lerden köylü daha çok perişan olacak, hakkan-
dan gelemiyeceği borçlarla bitap hale gelecek
tir. 

Bugün Türkiye'miz bir ziraat memleketi ol
duğu halde, Sayın Bakanın da izah ettiği gibi, 
çok hazin ve acıklı bir tablodur ki, hububatı
mızın 400 000 tonunu aşan bir miktarım dışar
dan almaktayız. Türkiye hububat bakımından 
en çok tahıl yiyen bir memlekettir. Yıllık sar
fiyatı on milyonun üstündedir. Bu seneki buğ
day alımını tenkid etmekteyim. Çok alâkasız, 
ilgisiz geçmiştir. Sosyal devlet ve sosyal ana" 
yasa icaplarına göre çalışmamız icabederken 
ilgili makamlar daha da alâkasız kalmıştır. 
Tüccar, Hükümetten çok iyi köylüyü koru
muştur. Bu bir gerçektir. Konya buğdayı dedi
ğimiz topbaş buğdayını Ofis 80 kuruştan alır
ken, tüccar 88 - 90 kuruşa almıştır. Şimdi 
Konya Via jm kuruşa yakındır. Köse buğda
yı dediğimiz Polatlı cinsi buğdayı Ofis 84 ka
nışa alırken, tüccar 90 - 92 kuruşa almış, şimdi 
yüz kuruşu aşar vaziyettedir. Makarnalık 
buğday ise 88 kuruştan alınmış, tüccarın verdi
ği fiyat 100 kuruşu çoktan aşmıştır. Böylece 
ilgili makam bence koruyucu tedbiri alama-

,mıştır. Arpa 00 kuruştan alınırken tüccar 70 
kuruştan almıştır. Allaha şükür birkaç bira 
fabrikası yapıldı, bu yapılış arpanın yüzünü 
güldürdü arpanın yüzünü güldürdü. Arpa ol
maktan öte gitti, buğdaydan daha itibarlı hale 
geldi, 90 kuruşun üstüne çıkmıştır fiyatları. 

Bugün Türkiye'de insan başına, Plânlama
nın verdiği rakama göre, 188 kilo buğday ye
niliyor, istatistik Dairesi Başkanlığının ver
diği rakam da 225 kilodur. Ama bir köy çocu
ğu olarak söylerim ki, Türk MiJleti pilâva ek
meği katık eder veya ekmeğini pilâvla katık 
eder. Bu rakamın çok üstündedir; üçyüz kiloyu 
aşar. Böyle bir memlekette, bulgurla, ekmek
le karnını doyuran bir memlekette, onu yetiş
tiren renebere karşı sırtunm dönersek, sağ ol
sunlar, «tedbir alacağız» dediler, çok mem
nun olduk, ama bu tedbir çok geç kalmıştır, 
daha da uzar giderse dışardan ithal edeceğimiz 
döryüz bin ton buğday misli misli de artacak
tır. 'Bizzat bu işle uğraşan bir insan olarak 
yaptığım tetkikte, hububat müstahsilinin sat-
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tığı cümle çeşitli ürünler yerinde sayarken, 
tıpkı askerin hazır ol, yerinde say gibi yerinde 
ısayariken, aldığı her şey yıldırım sürati ile 
zirveye, tepeye, bulutların üstüne çıkmakta
dır. Birisi merdiven basamağından dahi adı
mını atamazken, öteki asansör sürati ile yük
selip gitmektedir. Bu neden oluyor? Ben de
miyorum; müstahsilin hububat fiyatını artırın 
da mütemadiyen fiyat artışı ile vatandaş, kai
de erisin, gitsin. Evet, bugün Türkiye'de orta 
tabaka dediğimiz kaide, temel, iktisadi kriz
lerden, alabildiğine yükselen fiyat yükselişle
rinden perişan haldedir. Erir haldedir. Bunu 
kabul etmek lâzım. Kabul etmezsek gerçeği 
çözemeyiz. Fiyat artsın demedim ama, fiyata 
tesir eden, maliyete tesir eden faktörler neler
se bunu ele alıp bu ürünleri, bu ürünlerin ma
liyetini ucuzlatıcı tedbiri almak gerekir. Beş 
sene evvel Massey Ferguson traktör 22 bin lira 
idi, şimdi 45 bin lira. Bunun ithal fiyatı de
ğişmedi, maliyeti değişmedi, ama tüccarın 
hırsı değişti. Kontrol kalktı. (G. P. sıraların
dan alkışlar) Vakıa bu. Bir memlekette zengi
nin hırsı artar, fukara kanaatini kaybeder, o 
cemiyette sosyal nizam alabura olmaya gidi
yor demektir. Ben bunu üzüntü ile söylemeye 
mecburum; Türkiye'de bu gerçek vardır, tüc
car, hırsın elinde ölümü unutmuş, kanaati kay
betmiştir. Binaenaleyh, 22 000 liralık mali
yeti değişımiyen traktörün göz göre göre 42 000 
den tutun 45 000 liraya kadar satılış şeklini 
Hükümet ciddî tedbirlerle önlemelidir. 

Hükümetin tohum politikası da hatalıdır. 
S0 kuruşa aldığı tohumu, normal tohumsa, 115 
kuruşa vermekte, anlaşmalı tohum ise 135 e 
varmaktadır. Olmaz beyler; koruyucu tedbir 
değildir, bu, soyucu demiyeceğim, ama koru
yucu değildir, bal gibi rençber üzerinden kâr 
sağlayıcı bir kâr müessesesi gibi işlemektedir. 
Tohumu da sertifikalı ve ucuz, ama maliyet 
fiyatına yakın vermeye mecburuz. 

Tırpan; misal vereyim, yani tırpan fiyatı
nın yükselişi, 30 liradan 90 liraya çıkışı, tır
pan fiyatının yükselişi değil, fakir, fukaranın 
ve bilhassa dağ köylerinde hububat zircıati ya
pan köylünün nafakasına tırpan atmak de
mektir; 30 liradan 90 lira... Af buyurun, 
öküzbaş tırpan 110 lira olmuştur. Ne biçim 
yükseliş, ne biçim başıboşluk, üzüntüyle izhar 
ediyorum; tetkik.etsinler, çare bulsunlar. 

Evet, bu hal böyle gidorse, haber veriyorum, 
köyde çok gezen insanım, yıldan yıla köylü
nün durumu parlömanterlere, bizlere karşı so
ğumaktadır, acı, bed bakmaktadır, kendi na
fakasını sağlıyan işlerle meşıgul olmadığımız 
için, tedbir almadığımız için bed bakmakta, yü
zünden düşen kırk parça olacak gibi, mahkû
mun mahkeme duvarına baktığı gibi bakmak
tadır. Onu güler hale getirmek için aşında, 
eşinde, işinde memnun edici tedbirlere biran 
evvel varmanın zaruretine inanmaktayım. 

Kamyon, 65 000 liradan 115 liraya çıkmış
tır, bir vakıadır, 56 000 liraymış maliyet fiyatı. 
Bu da gidiyor bakalım, böyle giderse nerde 
tutacağız, kim tutafoilecök' bilmiyorum. 

Böylece gübre de pahalı. Hububat fiyatı 
yükseltilsin demiyorum. Hububatın istihsali ile 
ilgili fiyata tesir eden maddeleri ucuzlatıcı ted
bir almalı, bu almmıyacak ise, alınması zaman 
meselesi ise, hububatın fiyatlarını mutlaka ar
tırmalıyız. Kusura bakmayın, fazla söüylemi-
yorum; bugün buğdayın fiyatı 120 kuruş ol
malıdır. Aksi halde köylü karnını doyuramı-
yacaktır, tarlanın yanına varamıyacaktır, ek-
miyecektir, istihsal daha da çok düşecektir. Muh
terem Ticaret Bakanım, 400 000 değil bir mil
yon ton ithal etmek zorunda kalacaksınız, ez
bere söylemiyorum, Konyalı ve köy çocuğu 
olarak söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Heyeti Umu
miyeye hitabediniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum, Heyeti Umumiyeye de söylüyorum, Sayın 
Bakanıma da söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı hitabınız dai
ma Heyeti Umumiyeye olacaktır. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
bakanlarım da Heyeti Umumiyeden mâdut be
yefendi, hoş görün. 

istirham ediyorum, bir köy kahvesine gidi
yorsunuz, kahve 30 kuruş, şehirde 50 kuruş. 
Pepsi - Cola 100 kuruş, buğdayın kilosu 80 ku-
ruş,akıl, fikir almaz bunu. Bunu benim başı
ma kalktı; «Buna siz çare bulacaksınız» dedi, 
bir kahve içiyoruz 30 kuruş, bir Pepsi içiyoruz, 
neme ne ise bilmiyoruz maddesini, 100 kuruş, 
sattığımız buğday almteri, yazda kavruluyoruz, 
İhsın soğukta buyup üşüyoruz, sattığımız buğ
dayın kilosu 80 kuruş. Bunu ben çok dengesiz 
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ıbuldum, haklı buldum. İnşallah çok anlayış sa
hibi Muhterem Hükümetin ve ilgili bakanların 
çare bulacağına ve beni de üzüntüden kurta
racağına, dertli insanlarla beraber kaaniim. 

Pancar mevzuu : Panjcar da sorumla %ili, 
o da var, ona da temas etmek isterim. 

1963 te pancarın kilo fiyatı 12,75 iken, 1964 
te 14,09 a çıktı. Pancar ziraati de çok zor bir 
ziraattır; iki çapa bir tekleme ister, üç - dört 
su ister, fideden alınır 'büyütülür, sulanır, ça
palanış, ayrıca sökülür, zor bor iş. Türkiye için 
aile ziraatidir, 200 000 çiftçi ailesi bununla 
meşgul olur. 

Fiyat yükselişlerini daha evvel arz etmiştim; 
(bu yükselişler karşısında 14 kuruşluk pancar 
fiyatı düşüktür. Konya'da samanın kilosu 25 
kuruş, Kars'ta, Erzurum'da 50 kuruş, pancarın 
kilosu 14 kuruş, çok düşük. Yani köylü nerede 
ise faJbrikaya pancar vermeyip, af buyurun, hay
vanlarını beslemek için besleyici madde olarak 
panöar eker hale gelecektir. Bunun da çaresini 
bulmak lâzım. 

Beyler, memur senede 12 maaş alır, bizler 
üç ayda bir maaş alırız, ama rençber hangi ürün
le meşgul ise senede bir, harman önünde maaş 
alır, alınterini alır. Mahsul olmaz veya olur da 
para etmezse, rençber için derttir, evinden ölü 
çıkmış gibi mustariptir. Pancar müstahsili 
dertlidir, derdinin en büyüğü de yetiştirmekte 
duyduğu yorgunluktan değildir, çıkardığı, ver
diği malın parasını maalesef alamamaktadır. 
Pancar şirketine pancar verip de altı aydan ev
vel parasını alan köylü yoktur, alamıyor, vak
tinde alamadığı için de ihtiyacını sağlamak için 
murabahacıya, tefeciye gidiyor, 14 kuruşa sattığı 
pancarın fiyatı, düğününde, derneğinde, çoluk 
çocuğunu evermede manifaturacıya gidip eşya 
alırsa pahalı alıyor, paraya ihtiyacı olduğu için 
murabahacıya, Itecefiye vuruluyor ve böylece on
ları da pancar palasımdan karşılamak için fi
yattan düşmeyi kabul ederseniz 10 - 12 kuruşa 
kadar düşüyor. 

Pancar Şirketinden ilgili arkadaşıma sordum 
bugün; «Biz, bu sene Aralık ayına kadar panj
car borçlarımızın, yüzde 70 ine kadarını vere
ceğiz, Mart 1970 e kadar da yüzde 30 unu ve
rerek talsfiye edeceğiz») dedi. 

Tatbikatta hiç böyle olmadı, Martta başlıyan 
pancar ziraati, parasının alımı ile bir sene sü

rer, ikinci bir Martı kapsar, yine Martta da 
alamayacaklardır. 

Ben istirham ediyorum; pancar müstahsili 
dertli ve mustariptir, hububat müstaJhsıluıdan 
farklı hali yoktur. Bunlara da koruyucu tedbir 
alınır, paralan biranj evvel ödenirtee, vazgeçtim 
fiyat ayarlamasından, vaktinde paralarını alır
sa tefeciye, manifaturacıya çarpılmaz. 

Beni dinlediniz, çok teşekkür ederim. Sayın 
bakanların: verdiği cevaptan memnun oldum, 
inşallah şu anlattıklarıma karşı alacakları ted
birler de faydalı olur. 

Hürmetlerimle, efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayının, 
1969 yüı Mayıs ayından itibaren açılan ve açıl
masına karar verilen ortaokul ve liselere dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim, Bakanı Orhan Oğuz'
un cevabı (6/2) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakam, burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadenizi rica ederim. 

ihsan Kabadayı 
Konya Milletvekili 

1. 1969 yılı Mayıs ayı başından beri iller 
itibarı ile ne kadar ortaokul açılmasına karar 
verilmiştir. Bunlardan ders yılı başında açılma
sından sarfı nazar edilen var mıdır? Ve hangi
leridir? 

2. Açılan Ortaokullardan her birine verilen 
öğretmen adedi nedir? Ve bu kadrolar ortaöğre
tim için Bakanlıkça kâfi görülmekte mdir? 

3. Aynı devrede açılan lise ne kadarıdr? 
Verilen öğretmen kadrosu nedir ve bütün lise
lerde öğretime başlanmış mıdır? 

4. Açılacağı ilân edildiği halde açılmıyan 
lise var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Saym Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Muhterem arkadaşımız ihsan Kabadayı'nm 
1969 yılı Mayıs ayından itibaren açılan ve açıl-
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ıftasına karar verilen ortaokullar ve liseler ko
nusunda tevcih etmiş olduğu suale cevap arz 
ediyorum. 

10G9 -1970 öğrenim yılında 243 ortaokul açıl
mıştır, 57 lise açılmıştır, 7 akşam lisesi, 2 tane 
de akşaıh ortaokulu öğretime başlamış bulun
maktadır. 

Bu öğretim yılında açılan okullar konusunda 
Bakanlığın elinde mevcut bir ölçü, bir kriter 
vardır. Bu kriteri şöylece ifade etmek müm
kündür: Yapımı daha önce programa alınmış 
ve inşaatı tamamlanmış olan yerlerde öncelikle 
okullar açılmaktadır. Daha sonra yapımı daha 
önce programa alınmış, fakat teknik bâzı sebep
lerle inşaatı kısmen tamamlanmış ve diğer im
kânları mahallince sağlanmış yerlerde okullar 
açılmaktadır. Nihayet, yapımı gelecek yılın ya
tırım listesine alınmış, fakat okul açılması için 
gerekli bütün imkânları mahallî derneklerce ha
zırlanmış olan yerlerde okullar bu sıraya göre 
açılmaktadır. 

Bu esaslara göre açılmasına karar verilen 
okullar için gerekli cari harcamalar ve kadrolar 
temin edilmişse, açılma işi mutlaka tamamlan
mış olmaktadır. 

Bu yıl sadece orta öğretim için 3 000 öğret
men, 370 idareci, 500 memur kadrosu istenmiş
tir, fakat Yüce Meclisin seçimlere girme kara
rından sonra bu tasarı kadük olmuş ve yeniden 
Yüce Meclisinize sevk etme durumunda bulu
nuyoruz. Bu kadro kanununu Yüce Meclisten 
geçirdikten sonra, bâzı sıkıntılarımız geniş ölçü
de giderilmiş olacaktır. 

Önceden açılmasına karar verilen ortaokul
lar, mevcut imkânlardan faydalanılarak, geniş 
ölçüde gerçekleştirilmiş ve faaliyete geçmiştir. 

Ancak, bâzı yerlerde - onların sayısı da altı
yı tecavüz etmemektedir - maalesef okullar açı
lamamıştır. Bunları yerlerini tasrih ederek izah 
ediyorum: istanbul'da Soğanlı, Nevşehir'de Ak
sular, Malatya'da Fethiye, Konya'da Kozallı, 
Konya'da Taşkale, Tokat'ta Yazıcık ortaokul-
larıdn', faaliyete henüz geçmemiştir. 

Ama bunlar mutlaka, eksikleri giderildikten 
sonra, gelecek yıl öncelikle açılacak okulları
mız arasında bulunmaktadır. 

Keza, açılan okulların çoğu, mevcut ilkokul
lara dayalı olarak birinci sınıfları öğretime baş
lamıştır. En önemli ihtiyaçları olan öğretmen

ler imkân nisbetinde verilmiş, bütün öğretmen, 
memur ve müstahdem kadroları yukarıdaki ge
rekçe ile, yani kadro kanununun çıkarılmamış 
olması sebebiyle tamamlanamamıştır. Fakat, 
bunların yakın gelecekte tamamlanabileceğini 
ümidediyorum. 

Diğer taraftan, bu noksan kalan öğretmen
lerin bir sebebi de, okullara öğretmenlerin geç 
gidişleri olarak gösterilebilir, öğretmenler tâ
yinlerinde, kanuni sürelerini doldurmadan yer
lerine gitmemektedirler. Veyahut tâyin edildik
leri mahalli beğenmemektedirler, beğenmedik
leri takdirde okullar bir süre öğretmensiz kalma 
durumundadır. Bunu da arz etmekte fayda var
dır. 

Lise mevzuuna gelince: Lise açılması işi de 
yukarıda arz edilen prensipler içerisinde cereyan 
etmiştir. 1969 - 1970 öğrenim yılında 57 lise 
yeniden faaliyete geçmiştir. 

Yeni lise açılan yerler, daha önce yatırım 
programına alınmış ve mahallî derneklerce ha
zırlıkları tamamlanmış yerlerdir. Yeni açılan 
liselerden çoğu, mevcut ortaokula dayalı birer 
sınıf halinde açıldıklarından, mevcut öğretmen
lerle idaresi yoluna gidilmekte ve branş öğret
meni tedarik edildikçe kadroları süratle takviye 
edilmektedir. 

Daha önceden açılmasına karar verilmiş olan 
liselerin hepsi 1969 - 1970 öğretim yılında faali
yete geçmiş bulunmaktadır. 

Biz, okullarımızı öğretmensiz bırakmamak 
için diğer bir tedbire de başvurmuş bulunuyo
ruz: Valilere 5442 sayılı Kanuna göre orta
okullarda görevlendirilecek öğretmenlerin tâyini 
hususunda yetki verilmiştir. Ortaokullarda sa
dece birinci sınıf bu sene hizmete girdiği için 
öğretmen fıkdanını giderici tedbirler meyanın-
da ilkokullar öğretmenlerinden de istifade edil
mektedir. 

Malûmat kabilinden, orta öğretim kurumla
rımızın adedini vermek istiyorum: 1890 orta 
öğretim kurumumuz vardır; ortaokul ve lise. 
1534 ortaokul ve 356 lisemiz mevcuttur. Buna 
mukabil, aşağı - yukarı bu müesseselerde istih
dam edilen öğretmen sayısı 20 bin civarındadır. 

Elbette ki, bizim ölçülerimize göre, öğretmen 
- öğrenci oranını da dikkate alacak olursak, bu 
sayı yterli değildir. Fakat, ileriki senelerde 
getireceğimiz kanunlarla bu oranı daha rasyonel 
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bir seviyeye düşürebileceğimizi ümidediyoruz. 
Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurun efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bir köy çocuğu -
olarak sureti katiyede köylere ve nahiyelere 
ortaokul açılmasının karşısında olan bir insan 
olamam, mümkün değil. Kendimin köyden kal
kıp Konya'ya gidişinde hangi şartlarla okudu
ğumu hiçbir zaman unutmam. O yankılar bağ
rında yanan bir insan olarak her köye okul açıl
masını canü gönülden temenni eden bir insanım. 

Konyalı olarak, on seneden beri bir üniver
site açılmasına garibane, didim didim didinen, 
muvaffak olamıyan bir insanım. Her il nasıl ki 
kendine bir üniversite isterse, her kaza bir lise, 
köyler de birer ortaokul açılmasını elbette arzu 
eder. 

Ancak bunları açışta, bir bina yapmak veya 
kupkuru bir kadroyu vermek kâfi değildir. 

Sayın Bakanımın verdiği izahata çok teşek
kür ederim. Ancak, Sayın Bakanım yeni geldi
ler, ben ise hâdiselerin, gerçeğin içinden geldim. 
Türkiye'de gezip dolaştığım sırada edindiğim 
kanaat odur ki, yeni açılan ve açılma emri veri
len ortaokullar, seçim yılının etkisi ve tesiri al
tında açılmış veya açılma emri verilmiştir. Bun
ların pek çoğunun yeni binası yok veya tedrİBat 
yaptıkları yerler ortaokul olma niteliğinden 
tamamiyle mahrumdur. 

Beyler, üç yerin mehabetini inkâr edemez
siniz: İbadethanenin, okulların, mahkemelerin. 
Ortaokul dediğiniz yerin, evvelâ gözünüzü, gön
lünüzü doyurup, gönlünüze huşu vermesi lâ
zımdır. Bakanlığın ortaokul açtım dediği bina
ların hiçbirisi bana huzur, huşu vermedi. Ne
rede kaldı ki, içi de ortaokul olmaktan çok uzak
tır. 

Esinden, bir müdür - bir mühür ortaokul ol
maya kâfi derlerdi. Fakat, maalesef Bakanlığın 
bu sene açtığı, ortaokulların pek çoğunda ne 
müdür var, ne mühür var, ne öğretmen var. 
O semtteki ilkokul kadrosu o ortaokulu güya 
yönetecekmiş. Böyle ortaokul olmaz. Böyle 
ortaokuldan çıkan liseyi muvaffakiyetle bitire
mez, liseyi bitirse de üniversiteye gidemez. 
üniversiteye giremediği için Devleti ve nizamı 

zorlayıcı, caddeleri dolduran kişiler olur. Orta
okul açılmalı, ama ortaokul açılacak vasat ve 
imkân hazırlanıp öyle açılmalıdır. 

Haricen, öğrendiğim ve edindiğim şudur ki, 
bu sene Bakanlığın ortaokul açmaya karar ver
diği miktar 80 idi. Seçim senesinin hesapları ve 
zorlamaları 200 ün üstünde ortaokul açmaya 
Hükümeti zorlamıştır. Ama kanaatimce hiç de 
faydalı olmamıştır. Bir kısmının kadrosunu 
veremedi, bir kısmının kadrosunu verdi. Kon
ya'nın Beşkardeş köyünde yani Dörtoğlu köyün
de olduğu gibi köy kahvesinde ortaokul olmaz. 
Bunun adı düpedüz ipten üzengi, tenekeden kı
lıç mânasına gelecek kadar garip bir terslik olur. 
Böyle ortaokul olmaz. Ortaokul açalım, ama 
binasını yapıp, kadrosunu hazırlıyalım, öyle or
taokul açalım. 

Bâzı hesaplar var, mânasından çok uzak te
sisleri açtım diyerek kendi kendimizi de inan
dırmaya kalkmıyalım. Benim gerçekten iste
diğim bu. 

Dil - Tarih mezunu olan yüz tane genç 
var. Bugün bunlara orta tedrisat vazife vermi
yor, «Siz lise hocası olursunuz» diyor, ortaokul
da vazife vermiyor. Çocuklar razı.. Bir tarafta 
vatandaş ortaokula öğretmen diye bağırıyor, 
diğer tarafta genç dışarıda işsiz geziyor, cadde
leri dolduruyor, ona da «Seni ben ancak lise 
hocası tâyin ederim, başka türlü seni ortaoku
la vermem» diyorsunuz. Razıdır, madem liseye 
tâyin edemediğinize göre ortaokula razı, ver
mek en hayırlı yol olacaktır. Bir de nerede 
kadı ki, hem kaynak kuruyor, hem de ortaokul 
açma yolunda geometrik diziyle bir fazlalığa 
doğru gidiliyor. 

Bu sene Eğitim enstitüleri iki yıldan üç yıla 
çıktı. Bu sene kaynaktan ortaokul öğretmeni 
de artmadı, öyle zannediyorum, duyduğum da 
öyle. 

Hal böyle iken, 80 den 200 ün üstüne sıçra
ma şekli, beni, gezdiğim ve ortaokul diye gös
terilen yerler yüzünden azaba sevk etmiştir ve 
bunun hele demin bahsettiğim hesapla yapılma
sından ıstırap duymaktayım. Allah, cemi cüm
lemizden, gelecek iktidarlardan böyle hesabı sil-
sin; temenni ve niyazım budur. 

Kulu'mm Kelhasan köyü var, orada da or
taokulun kadrosu yok, temeli atıldı. Birbirine 
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zıt, garip tezatlarla orta tedrisat ortaokul aç
maktadır. 

İnşallah Sayın Bakanım - Eskişehir'de 
gezdiğim sürede, hakkında çok iyi duygularla 
meşbu olduğum, çalışkan, enerjik Bakanım - bu 
kabîl hâdiselere yol verir de, yıllar yılı ciddî 
bir çığırdan, akımdan yoksun, rahmetli Necati 
Beyden beri mecrasından çıkmış Millî Eğitime, 
özlemini çekmiş olduğumuz veçhesini, şahsiye
tini vermiş olur. 

Hepineze hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-

nın, damızlık hayvan temini ve süt istihsalinin 
artırılmasına dair sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
İlhamı Ertem'in cevabı (6/3) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı buradalar. Sa
yın Tarım Bakanı buradalar. Sözlü soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığınca söz

lü olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
saygılarımla dilerim. 

ihsan Kabadayı 
Konya Milletvekili 

Hayvancılığın geliştirilmesi iiçn bir kararname 
çıkarılmıştır. Sütü değerlendirmek için süt fab
rikaları kurulmuştur. Bu hususta krediler tâ
yin edilmiştir. Fakat iyi cins hayvan temin 
edilememektedir. 

Hayvan ürünleri; süt fiyatları tâyin edile
memiş, fabrikalar kapasitesinin çok altında ça
lışmak mecburiyetinde kalmış, gazetelerde Kars 
süt fabrikasının kapatılacağı da yazılmaktadır. 

Hem iyi cins bir gıda ve hem de içilecek en 
iyi meşrubat olduğu halde; Caco Cola, Pepsi 
Oaloyı bırakalım, şişe suyu ile rekabet edemiyen 
süt ve sütçülerimizin hali acıdır. 

Bu durumlara göre: 
a) İyi cins damızlık hayvan temini husu

sunda ne gibi tedbirler alınmış veya alınacak
tır? 

b) Hayvan ürünleri ve süt fiyatlarının tat
min edici ve müstakar bir seviyede tanzimi hu
susunda düşünce var mıdır? 

c) Süt istihsali ve istihlâkinin artırılması 
ve bunun geniş kütlelere duyurulması hususun
da diğer müstahsil memleketlere benzer bâzı 
tedbirler üzerinde bir düşünce var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem milletvekilleri, 

Beklenilen mânada, istenilen mânada hay
vancılığın Syi vasıflı olarak geliştirilmesi için, 
memleketimizde pödigriye dayalı, özel damızlık 
nüve işletmelerinin kurulması ele alınmış ve bu
nun için bir, «Hayvancılığı Geliştirme Yönetme
liği» çıkarılmıştır. 

Bu çalışmalara, Dünya Bankası da büyük 
ilgi göstermiştir ve 80 milyon dolarlık bir im
kânla bu çalışmalara katılmak durumundadır. 
Bu sebeple 4 proje hazırlanmıştır. Bu projeler 
üzerinde tetkikler devam etmektedir. Ocak ayın
da imzalanacağını tahmin ettiğimiz bu kredi an
laşmasına g^re, süt işletmelerinin kurulması ve 
hayvancılığımızın geliştirilmesi için, dışarıdan 
16 000 baş yüksek vasıflı hayvan ithal edile
cektir. 

Ayrıca, işletmelerde yem bitkilerinim yetişti
rilmesi için lüzumlu makina getirilecek ve su
lama tesisleri kurulacaktır. Dışardan ithal edi
lecek bu hayvanlarla, elit damızlık itşletmeleri 
kurulacaktır. Islah ve üretim nüve işletmeleri 
kurulacak, bunların erkek damızlıkları da yerli 
hayvanların ıslahında kullanılmak üztere, me
lez işletme nüveleri halinde geliştirilecektir. Dişi 
damızlıklar ise, yeniden kurulacak nüve işlet
melerin nüveleri olacaktır.. Bütün bu çalışma
ları kontrollü bir şekilde geliştirmek üzere, 
Hayvancılığı Geliştirme Projesi kurulmuştur. 
Bu, bir müdürlük ile idare edilmektedir ve ya
kın zamanda faaliyete geçirilmiş olacaktır. 

Süt fiyatlarının tesbiti hususunda, fabrika
ların alacağı taban fiyatlar üzerinde hazırlıklar 
devam etmektedir. Malûmları olduğu üzere 
TüıkJye'de 8 süt fabrikası vardır. Bunlardan 
4 ü doğrudan doğruya Süt Enldüstrisinindir, 4 ü 
ise işletme iştirak halindedir. Diğer 4 fabrika 
daha kurulması, tamamen özel sektöre bağlı ola
rak çalışmaları devam etmektedir. Bunların fa
aliyete geçmesi halinde sütçülüğümüz müstekar 
ve arzu edilen bir seviyeye gelecektitr. 

Süt endüstrisine yeni bir heyecan, yeni bir 
ruh vermek zaruretini hissetmekteyiz. Yeni ku
ruluş halinde olan bu müessesenin istenilen tarz
da çalışmadığını biz de müşahede etmfrş durum
dayız. Binaenaleyh, süt endüstrisi ehemmiyetle 
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üzerinde durularak, yeni bir ruhla Türkiye'de 
sütçülüğün gelişmesini sağlıyacak bir müessese 
olacaktır ve kuruluşlar randımanlı verimli tarz
da çalıştırılacak ve yenilerinin kurulmasına gay
ret 'edilecektir. 

Başında da arz ettiğim ğilbi, iyi vaisıflı inek 
yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınmış, pro
jeler tesbit edilmiştir ve endüstrine de gerekli 
ehemmiyet verilmiştir. Hepsi üzerinde neti
ceye ulaştırıcı çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, mulhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın bu yolda vermiş olduğu bil
giler beni tatmin etmiştir, kendilerine çok te
şekkür eedrim. Bugüne kadar tatbik edilegelen 
yolun tatminkâr olmadığını, yeni bir şekil, veç
he verilmesinin zaruretini kabul ettikten sonra, 
konuşmalarım bile zaidolmaktadır. 

Gerçek şudur ki, bugüne kadar hayvancılık 
mevzuunda çıkarılan kararnameler kifayetsiz 
kalmış; süt için alınan her türlü tedbirler, ku
rulan fabrikalar da maksadına varmaz olmuş; 
krediler ise, çok kifayetsizdir. 

Hepiniz bir milletvekili olarak Türkiye'de 
gezen insanlarsınız. Garpte gördüğümüz be
sili - bakılı, verimli ineği görmek, bahtiyar ol
mak demektir. Ben Konya'da çok az yerlerde 
gördüm. Kırı, bayırı, mer'ayı işgal eden süt 
hayvanları, bilhassa inekleri; garipler kendini 
tanımaktan âciz, kadit halinde, deri -. kemik kal
mış; bu bakım ister. Türkiye'de nüfus arttı, 
mer'alar bölündü, işgale uğradı, sürüldü, sürün
dü, karnını doyuramaz hale geldi, öyle ise Tür
kiye'de artık mer'a kârı, mer'a vâri inekçilik 
ölmüştür. Biran evvel tedbirlerini alıp, damkâri 
inekçiliğe, hayvancılığa geçmenin zamanı gelip 
geçmiştir. 

Bugüne kadar köylüye verilen damızlıklar 
pahalıdır ve kifayetsizdir, inşallah, Sayın Ba
kanın müjdelemiş olduğu kısımlar gerçekleşir 
de bahtiyar oluruz. 

Süt, Avrupa'da seciyesini bulmuş; bilhas
sa Almanya'da herkes bol bol süt içiyor, yo
ğurt yiyor. Çünkü, Almanya'da süt, Türkiye'
deki sudan çok ucuzdur. Demin dediğim gibi, 
Pepsikola 100 kuruş, ama bizim hele yaz mev

siminde inek sütü 100 kuruştan daha aşağı, ko
yun sütü 125 kuruştur. Bu fiyatlarla köylü, 
besici, hayvancı kalkınamaz. Buna ciddî tedbir
ler almak lâzımdır. «E... Kabadayı. Bunu fırla
talım mı? Pahalı istemiyorsun ya?..» Pahalan
dırmayalım ama, yem çok pahalıdır. Yoncası, 
yani kuru mahsullerden imal edilen Yem Sa
nayiinin vermiş olduğu yemler, bakımla ilgili 
hayvancılığın besin maddeleri çok pahalıdır. 
Eunu da ucuzlatıcı tedbir almak lâzımdır. 

Bu, Sayın Bakanımın buyurduğu, hayvan
cılara verilen krediler daha çok şehirlere işle
mektedir, Sayın Bakanım. Ben nerede gezmiş-
sem hep şehirli yapıyor; köylüden buna heves 
eden yok, teşvik yok veya köylü bu mevzuda 
güçlükle karşılanıyor. Ne olur, damkâri hay
vancılık, sağım işi köye girsin, istiyorum. Bun
da da köylüyü formaliteden, güçlükten, zorluk
tan kurtarmak lâzımdır. Bu mevzuu şehirler
de açıkgözler yapıyor. Masum ve garip köye, 
köylüye girmemiştir. Bunu kolaylaştırıcı, köy
de de damkâri sağımı, besini geliştirici tedbirin 
alınması, köylüye yapacağımız en büyük hizmet 
olur. 

250 gram bir şişe su 25 kuruş, bir pepsi - ko
la 100 kuruş, ama yazın bir kilo sütün kilosu 
100 kuruş... Bu çok oransız bir mevzu. Bunun 
izlenmesini isterim. Süt, her cins gıdayı taşıyan 
iyi bir besi maddesidir. Bundan halka ucuzca, 
bolca içirebilmek için, onu istihsal eden kişile
ri de kredi bakımından yetiştirici imkânlara ka
vuşturmanın, ağır faizden kurtarıcı, işini kolay 
gördürücü tedbirlerini almanın lüzum ve ehem
miyetine inanıyorum. 

Kars Fabrikasının kapanması haberini gaze
teden okuyunca üzülmüştüm. Sayın Bakanım, 
inşallah bu bahsettikleri hususlarla, oranın ka
panması şöyle kalsın, yenileri de açılır, bol is
tihsale gidilir, müstahsili koruyucu tedbirler alı
nır, herkese de ucuz süt verilmesini sağlayıcı 
yolda muvaffak olunursa teşekkürü şöyle bıra
kın, canü gönülden bunda muvaffak olan, ilgili 
Bakana, Hükümete ben dua ederim, inşallah 
muvaffak oluruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
i. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs

tanbul - Sarıyer'de meydana yelen kaeırma ola
yına dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'vun cevabı (3/4) 
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BAŞKAN — Sayın Ülker? Buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı? Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

31 .10 . 1969 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
Şükran Odabaşı adında bir vatandaş İstan

bul - Sarıyer'de bundan beş gün önce güpegün
düz beş kişi tarafından tabanca tehdidi ile zor
la taksiye bindirilerek kaçırılmıştır. Sarıyer 
polisine kaçıranın ismi ve adresi ve kaçırıldığı 
taksinin plâka numarası ailesi tarafından bildi
rilmiştir. Yurttaşın can güvenliğine karşı per
vasızca işlenen bu suça karşı beş gündür bir şey 
yapılmaması halk gözünde Hükümetin aczi an
lamını taşımıyor mu? Bugüne kadar bu konuda 
ne gibi çaba sarf edilmiştir? Toplum bakımın
dan bu kadar önemli bir olayda görevlerini ge
reği gibi yerine getirmiyen âmir ve memurlar 
hakkında ne gibi kanuni ve idari işlem yapılmış
tır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLER BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 26.10.1969 
günü Selâhattin Odabaşı isminde ve Sarıyer'de 
ikamet eden vatandaşımız Sarıyer'de bulunan 
Polis karakoluna müracaat ederek Şükran Oda
başı adındaki kızının zorla kaçırıldığını beyan 
etmiştir. Eu beyan ve şikâyet üzerine emniyet 
kuvvetleri harekete geçmiş ve 31 . 10 . 1969 gü
nü yani 4 gün sonra hâdisenin faili olan Sadet
tin Gümüş mevzubahis kızla beraber yakalana
rak adalete teslim edilmiştir. Ama zorla kaçı
rıldığı iddia edilen Şükran Odabaşı zorla kaçı-
rılmadığını, rızası ile Sadettin Gümüş'ün araba
sına binerek gittiğini ve evlenmek maksadiyle 
gittiğini ve evleneceğini, babasının rızası dışın
da kendisini bir başkasına vermek istediğini öğ
rendiğinden sevdiği bu kimse ile evlenmek mak
sadiyle gittiğini beyan etmiş ve nitekim adalet 
mercii de hâdisenin failini serbest bırakmıştır. 
Hâdisenin tarzı cereyanı ve vardığı sonuç bu
dur. Buna göre de Türk zabıtasına izafe edile

cek bir kusur hali olmadığı aşikârdır. Saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Sayın Bakanın verdikleri izahattan 
dolayı teşekkür ederim. Zaten olay da çok ya
kın bir tarihte cereyan etmiş bulunmaktadır. Sa
yın Bakanın Bakanlık zamanını doğrudan doğ
ruya ilgilendirmemektedir. Yani Hükümeti il
gilendiren bir olaydır. Bu kısmını olduğu gibi 
söylemek gerekir. 

Şimdi hâdiseyi biz bütün gazetelerin, Türki
ye'nin önde gelen bütün gazetelerinin manşetle
rinden öğrendik. Bir baba istanbul Polis Mü
dürlüğüne müracaat ediyor; «Kızımı kaçırdılar, 
silâh tehdidi ile kaçırdılar, şahitler de var, nu
marasını polise verdik, (5 gündür diye ifade edi
yordu,) 5 gündür kızım ortada yok.» diyor. Bun
lar söylenirken bir taraftan da içişleri Bakanlı
ğına müracaat ettiğini ifade ediyor. Bu haberin 
ertesi günü, burada elimizde var, kızın; «Kaçı
rılmadım, kendim kaçtım» diye bir mektubu yi
ne bâzı gazetelerde çıkmıştır. Şimdi ortadaki 
hâdise bu şekilde cereyan etmiş olsa bile üze
rinde durulacak taraflar önemini aynen muha
faza etmektedir inancındayım. 

Bugün Sayın Bakanın da elkoyduğu bir asa
yişsizlik durumu mevcuttur memlekette. Bu du
rumun köklerini araştırdığımız zaman, olayla
ra zamanında lâyık olduğu önemin verilmemesi 
suretiyle kamu oyunda zabıtanın memlekette 
güven sağlıyacak bir şekilde emniyet hizmetle
rine önem vermediği havası da vardır. Asayişi 
bosan unsurlardan birisi, asayiş inancımn zayıf -
latılmasıdır. 

Şimdi ortada en önemli nokta; Saym Baka
nın buyurdukları ayın 26 smda oluyor, 4 gün 
sonra bütün gazetelerde bu vatandaşın içişleri 
Bakanına telgraf çektikten sonra, kızının kaç
madığı ve kendi rızası ile gittiği hususu ortaya 
çıkıyor. Bu baba eğer ilk müracaat ettiği zanıan 
polis hemen işe el koyup aynı neticeyi 4 gün ev
vel çıkarmış olsa idi, hem o vatandaş 4 gününü 
ıstırap içinde geçirmiyecekti, hem. gazeteler baş 
sayfalarını bunlarla doldurmıyacaklardı, hem 
de Parlâmentoda biz bu noktaları konuşmıya-
caktık. Demek ki, zamanında işe el koymamanın 
burada açıkça ortada durduğu gözükmektedir, 
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Bunun yanında meseleye kapanmış nazarı ile 
de bakmamak gerektiği inancını taşımaktayız. 
İlk haberin çıktığı gazetede, «Sarıyar polisleri
ne kızımı kaçıranın adresini, ismini, kaçırıldı
ğı taksinin plâka numarasını verdiğim halde 
bugüne kadar kimse bu işin peşine düşmedi.» 
deniliyor. Bu aşikâr, biraz evvel arz ettim. 

Daha altında, kaçırma olayı Pazar günü 
öğleden sonra saat 15,00 sıralarında cereyan 
etmiştir; genç kız annesi Emine ve arkadaşı 
Ülker San ile bir tanıdıklarına misafirliğe git
miştir. Bir ara Şükran Odabaşı kız arkadaşı 
iıe sokağa çıkmış, önünde duran taksiden fırla
yanlar kızı taksiye zorla bindirip götürmüşlerdir. 
Ülker Sarı - yani aileden birisi değil - polise ver
diği ifadede, Şükran Odabaşıyı kaçıranlar ara
sında 34 DU 461 plâkalı taksinin sahibi Zeke-
riya Demir taş 'in da olduğunu, bağırdığı için 
kendisini tokatladığını söylemiştin 

Şimdi burada, bir vatandaşın «Ben rızam ile 
kaçtım» demesi ik bitmiyecek, kamu hukuku
nu ilgilendiren hususlar vardır. Gerçi haber kı
sadır, ama Ülker Sarı doğru söylemiştir, suç 
vardır ortada; ruhsatsız tabanca taşımak suç
tur, ruhsatlı da olsa çekmek suçtur, tokat vur
mak suçtur, yol kesmek suçtur. Bütün bunlar 
olmadığı halde resmî mercileri iğfal Türk Ce
za Kanununa göre suçtur. Bunların hiç birisi 
olmadığı halde, Ülker Sarı gelip bunları polise 
söylemişse bu da suçtur. 

Şimdi, bir beyanla, yani ben rızamla git
tim denmesi ile bu meselenin kapanmamış ol
ması lâzımgelir. Bu istif hamli, sorulu nokta
lar çözülmelidir.. Tabanca teşhir edilmiş midir? 
Edilmemişse bu ihbarı yapan, sahildim diyor, 
bana tokat vurdular diyor, yol kesildi diyor; 
bunlar hakkında resmî mercileri iğfal bakımın
dan ne yapılmıştır? Bütün bunların teker teker 
ortaya çıkarılması lâzımdır. Yoksa geldi, be
yan etti kız, ben rızamla gittim.. Peki rızası ile 
gitti ise babasının telâşı ne? Rızası ile gitti ise 
otomobil niçin çevrilmiştir? Neye silâh çıkarıl
mıştır? Niye bu kız şahadet etmiştir? 

Yani görülüyor ki, ortada çözümlenmesi 
gereken meseleler vardır ve bu meselelere te
ferruat deyip, polisin başına iş mi çıkaracağız 
diye böyle düşünüldüğünü söylemiyorum Sayın 
Bakan için, icraatını elibetteki beklemek duru
mundayız, inşaallâh muvaffak olurlar, muvaf

fak olacaklardır. Ama bütün bu noktaların üze
rinde durmalı ki, buna benzer hâdiseler teker
rür etmesin. Fakat bunların en başında polisin 
böyle bir hâdiseye anında el koyup, neticeyi is
tihsal etmemiş olmasının sebebolduğunu da 
mutlaka kabul ölmelidir. Eğer polis kendisine 
intikal ettirilen hâdiselere zamanında el koyar
sa, vatandaşta da bu inanç yerleşirse asayiş me
selesinin bir kısmı, önemli bir kısmı ki, moralle 
ilgilidir, inaçla ilgilidir, büyük bir mesafe 
kat'etmiş olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İçişleri Ba
kanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) ~ 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi biz Hükümet olarak em
niyet ve asayişi birinci plânda bir meselemiz 
kabul ediyoruz. Hem Türk efkârı umumiyesini 
tatmin etmek, hem de yurtta emniyet ve asa
yişi sağlamanın tedbirleri üzerinde ve aldığı
mız tedbirleri süriatle işletmenin gayreti için
deyiz ve gayreti içinde olmaya devanı edece
ğiz. Arkadaşımın bu konudaki iyi niyetli te
mennisine teşekkür ediyorum. 

Yalnız, hâdise olup bitmiştir, kapanmıştır 
gibi, bendeniz bir beyanda bulunmadım. Yal
nız, hâdisenin çok mühim olan noktası ve ga
zetelerimizin birinci sayfasında yer alan, bu 
kızın zorla kaçırılma hadisesidir. Bu varit mi
dir, değil midir? İlgili kız gazetelere verdiği 
beyanda, gazetecilerle yapmış olduğu röportaj
da babasını itham edici beyanlarda bulunmak
tadır: «Babam beni başlık mukabilinde zorla 
ıbir ba'şkasına vermek istediği için yıllardan 
beri seviştiğim kimse ile kaçtım» diyor ve hâ
disenin failini de hâkim tevkif etmiyor, serbest 
(bırakıyor. Amla hâdisenin diğer yönleri o dos
yanın içinde ve adlî murakabeye tabidir, tet
kike tabidir ve bir hükme elbette M, bağlana
caktır. 

Simidi, hadise vukubulur bulmaz elbette M, 
zabıtanın sürati olarak suç faillerini yakala
ması birinci plânda vazifesidir. Bunun gerekti
ği şekilde yapılmadığını iddia etmek güçtür. 
Çünkü ortada deli yoktur. Bazan hadisenin fa
illeri en kısa zamanlda yakalanır, ama bâzan da 
(muayyen bir zaman geçebilir. Dünyanın hiçbir 
yerinlde, en kuvveti güvenlik organizasyonuna 
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ıs'ajhilbolan, fennî cihazlarla teçhte edilmiş olan 
mjemleketlerdie dahi her çeşit suç failini ânın
da yakalamanın mümkün okuyacağını hukuk
çu olan değerli arkadaşım da elbette ki, kabul 
«derler. Bu demek değildir ki, işlenen suçun 
ttnahiyeti ne olursa olsun zabıta bir gevşekli
ğin içinde olacaktır. Hayır, zabıta bir uyanık
lığın içimde olacaktır, süratli sonuç alan bir 
metot uygulıyacak, sizleri ve büyük milletimi
zi mjeimnun eder bir dinamizmin içinde buluna
caktır. Bütün gayretlerimiz bunu sağlamaya 
matuftur. 

Bu itibarla arkadaşımız, ilgili kız böyle söy
lemiştir, adliye de bunu serbest bırakmıştır, bi
naenaleyh hâdisenin tarzı cereyanı ve teselsü
lünde birtakım suç halleri de ika edilmiştir, 
'buyuruyorlar. Bunlar zabita ve adliye tarafın
dan incelenm'eye tabi tutulmamıştır veya tutul-
mıyacaktır tarzımda benim bir beyanım olma
mıştır; tutulmuştur ve onlar da karnini mecra
sı içinde bir sonuca bağlanacaktır. Atma bu va
kada bu kızın zorla kaçırıldığı iddiasının sü-
but bulmadığı da mevcut deliller muvacehesin
de aşikârdır, arz ederim. Saygılar sunarım. 

—>• 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. —• Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakannıdan sözlü sorusu (6/5) 

BAŞKAN — Sayın Ooakcıoğlu buradası
nız, Sayın Bayındırlık Bakanı? Yoklar. Bu se
beple soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulu Ir
mak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Sayın Ocakcıoğlu buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok
lar. Bu sebeple soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri; bugünkü gün
dem bu şekliyle soma ermiş bulunmaktadır. 

24 Kasım 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

iKapanıma Saati : 17,30 
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