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10. — Giresun Milletvekili Mustafa
Kemal Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkın
masının ne gibi şartlara bağlı bulun
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masına dair önergesi (8/5)
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1. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Türkiye'ye iade edilecek Rumlara
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kanı Boğan Kitaplı'nm sözlü cevabı
(6/18)
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4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İzmir'e bağlı Seferhisar - Doğanbey
karayolunun nş
zaman yapılacağına
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dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Cahit
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I.— G E Ç E N

7 . 7 . 1971

TUTANAK

Genel Muhasebe kanunu tasansımn geri
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi
okundu ve adı geçen kanun tasarısının geri ve
rildiği bildirildi.
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ile Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, Siyasi Par
tiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden
düzenlenmesine dair kanun teklifinin, havale
olunduğu komisyonlardan seçilecek beşer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
si hakkındaki önergesi ile,
Gündemde bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmesi kabul olundu.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik topluluğu
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalan
mış olan katma protokol ve ekleri ile malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yotki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve
son senetin onaylanmasının uygun bulunduğrna dair kanun tasarısı tekrar açık oya sunu
larak, oyların ayrımı sonunda, kabul olunduğu
bildirildi.
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki
görüşmeler tamamlandı. Verilen bir önerge üze
rine kanun tasansımn maddelerinin komisyona
iadesi kabul olundu.

O : 1

ÖZETÎ

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasansı hakkında Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin be
nimsendiğine dair Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu kabul olunarak, kanun tasarısı
nın kanunlaştığı bildirildi.
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe
dair Millet Meclisi Orman Komisyonu raporu
nun,
Asayişe müessir bâzı fiilerin önlenmesi hak
kında kanun tasansımn ve,
Noterlik kanunu tasarısının görüşülmeleri,
ilgili Hükümet ve komisyon yetkililerinin Genel
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle, erte
lendi.
7 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından
sonra toplanılmak üzere saat 18,27 de "Birleşime
son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Manisa
Kemal Ziya Öztürk
M. Orhan Bant
Kâtip
Tunceli
Kenan Aral

SORULAR
Sözlü sorular
1. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair sözlü önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/189)
2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı
iddia edilen eve dair sözlü soru önergesi, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/190)

Yazılı sorular
1. — Sakarya Milletvekili Barbaros Boztepe'nin, Türkiye Halk Bankası teşkilâtında yapılan
yolsuzluklara dair yazılı soru önergesi Ticaret
ve Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/626)
2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce
alman mefruşat ve merkez şubesince bir şahsa
açılan krediye dair yazılı soru önedgesi, Devlet
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/627)
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3. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın,
Saraçoğlu Mahallesindeki Devlete ait konutların
kullanış şekline dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/628)
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, İsparta Yalvaç ilçesi Yukarı Kaşıkara köyünün ilkokul ihtiyacına dair yazılı
soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/629)

2.— G E L E N
Tasanla/r
1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişinlik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/498)
(Bütçe Karma Komisyonuna)
2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki
ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
(1/499) (Bütçe Karma Komisyonuna)
Teklif
1. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Emekli işçi veya dul ve yetimlerine
avans verilmesi hakkındaki kanun teklifi
(2/541) (Maliye ve Plân komisyonlarına)
Raporlar
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/ 1 nci maddeleri
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5. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, Ko
caeli 'nde açılması tasarlanan iktisadi ve ticari
ilimler akademisine dair yazılı soru önergesi,
Millî Eğitim
Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/630)
6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon bölgesinde bir orman sanayiinin ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönderil
miştir. (7/631)

KÂĞITLAR
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388)
(S. Sayısı : 377)
2. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanunun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı: 378)
3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân
Komisyonu raporu (1/438 Cumhuriyet Senato
su 1/1217) (Millet Meclisi S. Sayısı: 291 e İnci
ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1605)

»>•«
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Mustafa Orhan Daut (Manisa)
.•

BAŞKAN — Millet Meclisinin 126 ncı Birleşiı.ıini açıyorum.
III - YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin düğmelere basmak
suretiyle yoklamaya jkatılmıalarını rica ediyo
rum.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır,
çalışmalara başlıyoruz efendim.
IV. - BAŞKANLIK DİVANININ
1. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çahkoğlu'nun, Tekel İdaresinin üreticiden satınaldığı şaraphk üzüm fiyattan hakkında gündem dışı de
meci.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Çâlıkoğlu, şa
raplık üzüm konusunda gündem dışı söz tale
binde bulunmuşadır.
Buyurunuz efendim.
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) —
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar;
İnsanlar emeğinin [karşılığını alamadığı za
man sosyal yaşantıda birçok huzursuzluklar
meydana gelir. Bu, bazan kendi hatasından,
bazan afetlerden, bazan da yetkili organların
hatalı görüş ve hareketlerinden ileri gelir.
Kendi hatalsmdan doğan huzursuzluklarda
ıstırap ve adcısını yakınacak bir merci bulamaz,
içine gömer. Sel, dolu, don gibi âfetlerden
ileri gelen sıkıntı ve üzüntülerde de kendi ha
tasından doğan üzüntüler gibi boynu bükük
kalır. Bunda yetkili kimselerin ilgisi, teselli
yönü olur, ama yetkili mercilerin, yani Hü
kümetin ilgisizliği ve hatasından doğan huzur
suzlukların yarası büyük olup telâfisi yıllara
bağlı kalmaktadır. Bu (son şıkka giren ve se
nelerce süren vatandaş ıstırap ve üzüntüsünün
nedenleri üzerinde duracağım.
Çanakkale ve çevresinde dünyanın en gü- .,
zel kokulu ve kaliteli şarap üzümü yetişir, ama

Altı sayın üye gündem dışı Isöz talebetmişlerdir. Kendilerinin isteklerini karşılama
'imkânına sahip bulunuyorum, ancak değerli
arkadaşlarımın konuşmalarında beş dajkikayı
aşmamalarını da hassaten rica ediyorum efen
dim.
ENEL KURULA ISUNUŞLARI
nedense Hü(kümet bir türlü bu bölgenin üzüm
üreticisinin sesine kulak vermez.
Yıllarca bu bölgeden Tekirdağ'la, Tekel Şa
rap Fabrikasına «Karasakız» isimli şaraplık
üzüm verilir. Tekel İdaresi her yıl kendi motorlariyle bu bölgeden^ kablarını vermek sure
tiyle 38 - 39 kuruştan üzüm almıştır. Binbir
türlü üzüntülere rağmen vatandaş ürününü sa
tabilmenin rahatlığı içindeydi. O zamanki 38 39 kuruş üzüm fiyatına karşılık, o tarihilerde
bu üzümün hastalıklarında kullanılan göztaşının kilojfcu 40 - 45 kuruş, Ikükürtün torbası 7
ilâ 8 lira, ayrıca işçi göndeliği 5 İka idi.
Aradan yıllar geçjti, Çanakkale'ye şarap
fabrikası kuruldu. Bu hal üreticiyi sevindire
ceği yerde, fabrikanın her yıl çekilen sıkıntıyı
görmesine rağmen, yeteri kadar kab temin et
memesinin verdiği eziyet üreticiye uykusuz
günler yaşatmaktadır. Zamanında ve yeteri ka
dar kab verilmediğinden ücreticinin büyük kay
bı olmaktadır. Ayrıca üzüm satmalma fiyatı
da üreticiyi her yıl yoksulluğa itmektedir.
Geçen yıl üzüm fiyatı, 43 - 45 Ikııruş arasında
olmuştur. Halbuki mücadele ilâcı olan göztaşının kilosu 4,5 - 5 lira, kükürtün torbası 40 45 lira, işçi gündeliği ise 25 - 30 liradır.
Tekel İdaresinin 38 - 39 kuruştan 43 - 45
kuruşa yükselttiği fiyatlarda 5 ilâ 7 kuruşlu|k
bir fark görülmektedir. Halbuki ilâç ve işçi
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gündeliği 5 ilâ 10 misli artmıştır. Görülüyor
2. — Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıki, bu durum akıllara durgunluk verecejk bir
oğlu'nun, YSE Genel Müdürlüğü 1971 yılı öde
durumdadır.
neklerinin yetersiz olduğuna dair gündem, dışı
Üretici icabında, bava şartları karşımda,
demeci.
geceyi gündüzüne katarak günde 3 - 4 defa has
BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu,
talık mücadelesi yaptığı halde, emek ve alın
YSE Genel Müdürlüğünün ödenekleri ile ilgili
terinin karşılığını görememenin ıstırabını yıl • gündem dışı söz istemişlerdir.
larca çekmektedir. Hiç olmazsa bugünkü Hü
Buyurunuz (Sayın Yazıcıoğlu.
kümet yetkilileri bu durum üzerine eğilerek ge
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
reken tedbirleri almalıdır. Üzüm alış fiyatıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem
nm 1 liranın üzerine çıkartılması lâzımdır. Za
dışı konuşmamın konusu köylerimizin tümünü
manında ve yeteri kadar kab temin edilmelidir
ilgilendirmektedir, altyapı 'hizmetlerinim önemli
ve bunun içinde önümüzde zaman vardır. 43 üç tanesini kapsamaktadır. Köy işleri Bakan
45 kuruşa alınan üzümden elde edilen şarap ve
lığının, yol, su, elektrik hizmetleridir bunlar.
içkilerden Te|kel Bakanlığının milyonlarda lira
1971 malî yılının 5 nci ayındayız. Köy işle
kazandığı bir hakikattir. «Biri yer biri bakar,
ri Bakanlığının Yol, Su, Elektrik, kısa adı ile
kıyamet ondan kopar» misali, bir tarafta mil
YSE il örgütlerinin çalışmaları ödeneksizlik yü
yonlar kazanılsın, diğer taraf da âdeta laçhkzünden bir ay sonra duracaktır. Köy İşleri Ba
tan (kıvranışın... Bu, sosyal adalete sığmaz.
kanlığı YSE Genel Müdürlüğünün 1971 yatırım
Hükümet en kısa zamanda gereken tedbiri
programı şöyledir :
almalıdır. Çıanakkalemizin bu talihsizliği ve
1. 'Köy yollan; 2 106 kilometre yeni yol
üvey evlât muamelesi görmesi değilsin artık.
yapımı, 2 500 kilometre stabilize kaplama, 004
«Talihsizliği» diyorum, çünkü köylünün, kent
kilometre asfalt kaplama, 10 metreden uzun 306
linin, üreticinin, elde ettiği ürünlerinden bir
büyük köprü yapımı.
türlü yüzü gülmemejktedir. Şarapkk üzümün
Bugün YSE Genel Müdürlüğünün yılda
yanında domates eker, İstanbul'da domateslin
10 000 kilometre köy yolu tesviyesiyle 4 500
fiyatı 100 kuruştan aşağı düşmez, Çanakkale' kilometrelik yolun stabilize kaplamasunı yapa
de 8 kuruşa alıcı bulmaz, tarlada oürür. En iyi
cak güçte bir makina parkı vardır. Program
kalite tütün üretilir, ama yine de en düşük fi
daki hizmetler ve mevcut araçlar için 1971 ma
yat verilir. Bu hal talihsizlik, ilgisizlik değil
lî yılında 355 milyon lira ödenek ayrılmıştır.
de nedir?
2. İKöy içme suları : 5 000 aded ünitenin
Sayın arjkadaşlar, bir konuyu daha açıkla
etüdü, 5 000 aded ünitenin projesi, 240 aded
madan geçemiyeceğim.
sondaj açılması, 2 754 aded devam eden işlerin
ikmali ve sıhhi içme suyu sağlanması.
Çanakkale'de yine çok güzel sofralık üzüm
Bu hizmetler için 1971 malî yılı bütçesi için
yetişir. Türkiye'nin her yerine olduğu gibi en
çok mahsul İstanbul'a sevk olunur. Bu mey an
de 290 milyon lira ödenek verilmiştir. H970 yı
da İstanbul'a 8 - 10 kasa üzüm gönderen Lâplında Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kurak
sekili bir üreticinin faturası geldiği zaman gö
lığın doğurduğu içme suyu bunalımının acısı
rülür ki, eline para geçmediği gibi 2 - 3 lira da
unutulmamıştır. Bu bölgenin altı ilinde tama
borçlandınlmıştır. Bu hal dünyanın hiçbir ye
men susuz köy toplamı, susuz köy ünitesi 1 247
rinde görülmemiş bir durumdur.
adedtir. 1971 yılında bu işler için 82 milyon li
Reform Hükümeti bu durumlara eğilsin, bu
raya ihtiyaç vardır.
ıstırap dinsin. Seslerini duyurmak için üreti
Bir örnek te iç Anadolu'dan, Ankara'nın ya
ci mutlaka yürüyüş yapıp, miting mi yapsın?
kınından, Çankırı'dan vereceğim.
Tarihî belde Çanakkale'nin munis ve iyi huy
27 köy kurulalı beri içme suyundan yok
lu insanlarının sabırları yitirilmiştir, ümit ve
sundur. Bu köyler tuz mağarasının çevresindeki
gözle Hükümetin yakın ilgisini beklemektedir.
tuzlu arazide kurulmuştur. Köylerin buradan
Beni dinlediğinizden ötürü hepinize teşejkkür
kaldırılıp başka yere iskânı da mümkün değil
eder, saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıraların
dir. Çünkü arazi çok verimlidir; 1 e 25 vermek
dan alkışlar)
tedir tahıl olarak, buğday olarak.
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iBaşka köylerdeki çaydan, dereden veya ku
yudan su alma olanağı burada yoktur. Bunun
için yapılmış olan Karakaya - Babsa projesi,
yapılmış olan debi ölçülerinde istenilen suyu
vermediği için 14 köye intikal ettirilmiştir. An
cak, yakınındaki Uluçay'da derin kuyular açıl
dığı takdirde öteki köylerin de ihtiyaçlarının
sağlanacağı belirtilmiştir.
Canlıya hayat veren en önemli öğelerden bi
ri de sudur. Yaratıkların en gelişmişi olan in
sanın susuz bırakılması, insan vicdanı ile bağ
daşmaz. Hele bu insanlar yurtdaş ise, bu susuz
yurtdaşların ihtiyaçları tüm öteki ihtiyaçlar
dan öne geçer. Bu açıdan, Köy işleri Bakanlığı
Y!SE Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılı büt
çesi ile konmuş olan ödeneği, bugün Türkiye'de
programa alınmış yol, su hizmetlerini karşılıyamamaktadır.
Elektrik konusuna değinmiyorum, çünkü
elektrik konusu henüz Türkiye Elektrik Kuru
mu ile Köy işleri Bakanlığı arasında ihtilaf ko
nusudur, ileriki günlerde inşallah çözümlene
cektir. Ancak, gerek personel aylıkları, gerek
akaryakıt paraları 1971 yılını, yani bu yılın
ödeneği, öyle tahmin ediyorum, en geç Ağustos
ayınım ortasında bitecek ve bütün araçlar âtıl
kalacaktır. Bu amaçla Köy işleri Bakanlığı,
zannediyorum ki hesaplarını yapmış, girişime
geçmiş olacaktır. Tahminen Köy işleri Bakanlı
ğının 1971 yılı programı içine aldığı hizmetlerin
hiç olmazsa mübrem olanlarını giderebilmesi ve
programın hiç olmazsa bir kısmını uygulıyabilmesi içim 200 milyon liranın üzerinde ek ödene
ğe ihtiyaç vardır.
ISayın Hükümetin, Yüce Meclisin bu konuyu
dikkate alarak zamanında tedbirleri almasını
diler, uyarımı dikkatle dinlediğiniz için hepini
ze saygılarımı sunarım.
3. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Malatya'da program dışı bırakılmış yollar ko
nusunda gündem dışı demeci.
BAŞKAN — iSayın Mustafa Kaftan, Malat
ya'da, program dışı kalmış yollar konusunda
gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun efendim;
Beş dakikayı geçmesin lütfen.
MUSTAFA KAPTAN (Maîatya) — Sayın
Başkan, Millet Meclisinin sıayın üyeleri;
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Kalkınma plânı dönemine girdiğimiz 1962
yılından itibaren gelmiş geçmiş bütün hükü
metler programlarında Doğu kalkınmasına
özel bir yer verirler; en cazip ve çekici kelime
lerle Doğu'nun gerikaimışlığından, az geliş
mişliğinden, süratle kalkındırılacağından söz
ederler. Plânlı döneme girişimizin 10 ncu yılı
na geldiğimiz halde Doğu illerimizde bir kal
kınma emaresi görülmemiş, maalesef Doğu,
kendi kaderine terk edilmişliğinden kurtarıla
mamıştır.
Bunu, her hangi bir şahsı veya her hangi bir
hükümeti kınamak için söylemiyorum; somut
bir Örnek vermek için, icra programlarından
aldığım bir iki rakamı gözlerinizin önüne ser
mek, Doğu'yu kâğıt üzerinde nasıl kalkındırdığımızı, fiiliyatta ise ne halde bıraktığımızı
göstermek için söylüyorum.
Malatya'nın Darende - Hekimhan ilçesi ara
sında Kuluncaklı, Ayvalı denen dağlık bir böl
gesi vardır. Ayvalı ve Kuluncağın iki ilçe üe
yol bağlantısı yoktur. Karayolları Genel Mü
dürlüğü yetkililerinin daha iyi bildiği üzere, bu
bölgenin senede en ıaz üç ay medenî dünya ile
ilişkisi kesilir. Şu günlerde, yazın en kurak ay
larında bile bir keçi ustalığı ile, canını dişine
takan bir cip şoförü Ayvalı kasabasına ulaşsa
bile, Kuluncak bucağına gidebilmek için müş
terisine garanti veremez. Yolsuzluk nedeni ile
bu bölge halkı çok şeyden mahrum kalır, oku
yamaz, okutamaz, beslenemez; canını büyük
kentlere, Almanya'ya atamamışsa yaşıyamaz.
Bu söylenenler, ilgili hükümetler tarafından
bilinir, söylenir, hattâ daha dramatik söyleyiş
ler halinde hükümet programlarında ifade edi
lir ve biraz evvel ifade ettiğim gibi, tatlı ve ca
zip kelimelerle Doğu kalkınmasından söz edi
lir.
icra programlarında «sıfır» ı bol bir sürü
rakamlarla gösterilir, ama ne yazık M, bunlar,
yukarda işaret ettiğim gibi kâğıt üzerinde ka
lır.
Muhterem milletvekilleri;
Kuluncak - Ayvalı yolu içinde durum böy
le olmuştur. Bu yol gideri için 4 800 000 lira
tesbit edilmiş, 1977 yılında, yani altı yılda bit
mesi programlaşmıştır. Bu altı yılın iki yılı geç
miş plân ve programdan bahsettiğimize göre,
plân ve program dönemine girdiğimizden söz
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ettiğimize göre, bu iki yıl içerisinde 1 200 000
lira harcamamız gerekirken, bu yola 1971 yılın
da ödenek olarak ne koymuşuz biliyor musu
nuz? Sadece 50 000 lira.
Bu para ile, yani 50 000 lira ile bu yol için
kurulacak şantiyelere çadır kazığı dahi ala
mayız. Ama Hükümet Doğu'dan bahsetmiştir,
programında Doğumun kalkındınlacağmdan
bahsetmiştir. Bunun için icra programlarına
Kuluncak yolu için bir rakam kalabalığı dol
durulmuştur; sonunda bu belde halkına veri
lecek cevap her zaman olduğu gibi şimdiden ha
zırdır; «ödenek yok, yapamadık» şeklindedir.
Bu yıllarca böyle gelmiştir, fakat böyle git
mesini bu Hükümetten beklememekteyiz.
Sözlerimi, bugün tesadüfen elime geçen ve
Sayın Bayındırlık Bakanının bir arkadaşımızın
önergesine verdiği yazılı cevaptan bahsederek
bitireceğim,.
iSayın Bakan, arkadaşımıza verdiği olumlu
cevabında, «yol yapımı sırasında sosyal, eko
nomik yarar güdülmektedir» der.
Şimdi Sayın Bayındırlık Bakanımıza sor*
mak isterim: Türkiye'de yol yapımında, ekono
mik yönden Ayvalı ve Kulumcak bölgesinden
daha önemli yerler varsa bile, sosyal bakımdan
daha muhtaç bir bölge göstermek mümkün mü
dür?
Bu kısa maruzatımla bu bölgenin çok âcil
bir hal alan yol durumuna değinmek istedim,
hepinize saygılar sunarım.
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, haşhaş ekimi ve son günlerde Hükü
metin hu konuda aldığı karara dair gündem dışı
demeci ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'mn ce
vabı.
BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, yasak
edilen haşhaş ekimi hakkında gündem dışı söz
istemişsiniz, beş dakikayı geçmemek üzere bu
yurun efendim.
ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Hükümetin ıson günlerde aldığı haşhaş ekimi
ile ilgili karar, halkımız ve üreticilerimiz ara
sımda iyi karşılanmamış, Sayın Başbakanın be
yanatı da muğlak bulunmuştur.
Aıslmda haşhaş, Türklerin ana bitkisi olup,
milâttan önce 450 yıllarında gıda olarak kulla
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nıldığı bilinmektedir. Tarih boyunca afyon sa
kızı Türkler tarafından dışarıya satılmış, fakat
hiçbir zaman keyif için kullanılmamıştır.
Afyonun asıl değeri 18 nci asırda tıp saha
sına girmekle anlaşılmıştır. Haşhaş en çok Çin,
Hindistan, İran, Yugoslavya, Mısır, (Bulgaristan,
Yunanistan ve Türkiye'de üretilmiştir. Musir,
Yunanistan, Bulgaristan ve Sovyetlerde üretilen
ham afyonun etken maddesi çok düşük olduğu
için, ekiminden kendileri vazgeçmişlerdir, Yu
goslavya'nın ham afyon sakızındaki etken mad
de misbeti normal olmakla beraber, sebebi top
rağa bağlı olarak çok çajbuk bozulduğu ve sulan
dığımdan, ekimi rağbet görmemiştir.
İran'da bir ara zamanın Başbakanı Musaddık, petrol ve afyon sakızı mevzuunda Amerika'
nın (teklifterine karşı çıktığı için koltuğundan ol
duğu gibi, nerede ise hayatını kaybetme tehli
kesi ile karşı karşıya gelmişti. Şah, tahtının
kurtarılması karşılığında haşhaş ekimini yasak
lamış, son zamanllarda yeniden ekimine başlar
ken Türkiye'de ekimin yasaklanması için Birleş
miş (Milletlerim ağırlığını koymasını istemiştir.
Dünyada en kaliteli haşhaş ve afyon sakız
ları Türkiye'de olup, içindeki etken maddenin da
yanıklılığı ve tedavide en yüksek tesir, vücut
için en /az izararlı olması dolayiisiyle dünya ilâç
yapımcıları tarafından aranır hale gelmiş, hattâ
bu mahsulün daha ucuz alınarak daha çok kâr
sağlanması amaciyle 1928 yılında alıcı ülkeler
bir kartel ikurarak, ıo zaman kilosu 45 lira olan
afyonu 5 liraya kadar düşürmüşler ve üreticiler
bu 5 liraya karşılık yine ekime, üretime devam
etmişler, yağını yeyip sakızını satarak yine de
kâr etmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, bu hususta son gün
lerde Amerika'nın Newyork Times ıgazetesinde
çıkan bir haberi okuyacağım; haşhaşlımızın, ham
afyon sakızımızın değerini yabancılar nasıl tak
dir ediyorlar, nazarı dikkatinize arz edeceğim.
«Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'de
afyon üretimine son verilmesini istemesinin en
önemli sebebi, Türk •afyonunun yer yüzünde ye
tiştirilen afyonun en iyisi olmasıdır, özellikle
Afyon ilindeki güneş ve toprak, en yüksek kali
teli ve en fazla miktarda morfin temin eden bir
afyon oinsi yetişmesine elverişlidir. Bu yüzden
Türk morfini, tıbbi amaçlarla kullanılmakta ve
bütün dünyada aranmaktadır. >*
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Bunu /ben söylemiyorum, (bizim (basın da söy
lemiyor, Amerika'nın Newyork Times gazetesi
söylüyor.
MJuhterem arkadaşlarım,
iSeıntetik ilâç ısanayii doğuncaya kadar bu
bitkinin yasaklanması hakkında hiçbir teşebbüs
görülmemiştir. Amerika hükümetlerini baskı al
tında tutan sentetik ilâç yapıımcıları, piyasada
mağlubedemedikleri Türkiye ham afyonuna dip
lomatik yoldan ilk darbeyi indirmişler, dolayısiyle kendi imal ettikleri, sıhhat için afyona gö
re daha çok zehirli olan LSD, Demerol, Oxymorfan, (Methadone gibi ilâçların durumunu yük
seltmişlerdir. Bu maddelerin son bir hafta içinde
karaborsaya düştüğü Newyork Times gazetesi
tarafından da haber verilmektedir.
ISaym milletvekilleri,
Amerika, insanlıktan çok daima kendi çıkar
larını her şeyin üzerinde düşünen bir devlettir.
Dünya çapında kanser yapmak kabiliyeti çok
yüksek lolan Amerikan tütünlerini, özel propa
ganda ile kurduğu kaçak şebekelerle geri kal
mış ülkelere sattığı malûmdur. Hattâ Türkiye'
de hailen bâzı milletvekilleri ve bâzı bakamlar
da şu anda fau /tip sigaraları içmekte olup, sağ
lık için dünyanın en az zararlı kendi tütünlerini
tercih etmemektedirler.
Amerika, haşhaş mevzuunda sözünü ancak
Türkiye'ye geçirebildiği için, Amerikan halkına,
kamuoyuna bir iş yapmış «görünmek istemekte
dir; yoksa, Türkiye'den açılacak yeri Birmanya,
Iran, Hindistan, Laos, İKomünisit Çin, boîbol dol
duracaklardır.
Asıl dünya gençliği için tehlikeli afyon, Ko
münist Çin'in devlet eliyle yetiştirip, özel orga
nizasyonla büyük devletlere soktuğu, bu suretle
tarihî afyon harblerinin intikamını aldığı af
yondur.
Çin afyonunda bulunan phenantren ve
isoquinonin grupu alkaloidler. Çin toprakları
nın verdiği gizli ve özel bir yapıya sahiptir. İş
te bu etken maddelerin insan beyninin kabuk
ve düşünme, karar verme merkezlerindeki hüc
relerinde yaptığı biyolojik değişmeler, sonunda
gençliği felâketlere sürüklemektedir. Bu gibi
zararlı durumu yaratacak bir yapı asla Türk
afyonlarında mevcut değildir. Kısaca, mahsu
lümüzün değerini bilmemekte ve Allah'ın top
raklarımıza verdiği bu lûtfu takdir edememekte
olup, Amerikan gençliğinin sarf faturasını fa— 245
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kir halkımıza ödetiyoruz. Bunun sorumlusu el
bette biz değiliz.
Sayın Hükümet Başkanından şu hususların
açıklanmasını ve haşhaş üreticilerinin durumu
nu daha açıklığa kavuşturmasını bilhassa rica
ediyorum.
Üreticilere ödenek, tazminat ne ölçüde ola
caktır? Kararnamede bu açıklanmamıştır. Bu
yardım ne kadar devam edecektir?
BAŞKAN — Sayın Mutlu, süreniz doldu,
lütfen cümlenizi bağlayınız.
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Toplu
yorum, efendim.
Yapılacağı söylenen yardım Hazineden mi
ödenecektir?
Tazminatın üreticiye ödeme şekli nasıl ola
caktır?
Köylü haşhaşı en iyi toprağına münavebe
ile ektiğine göre bu yıl ekim sırası gelmiyen
üreticilerin durumu dikkate alınacak mıdır?
Ekimi yasaklanan diğer iller üreticilerinin
bu yardımdan istifade edemeyişlerinin sebebi
nedir?
Haşhaş ekimini yasak ettiğimize göre yerine
yeni bir hububat cinsi Hükümetçe tâyin edil
miş midir?
Hükümeitmizin bu tutumundan madem ki
Amerikan halkıı memnun olmuştur, bizim de
memnun olmamız için haşhaş ekiminden açıkta
kalan 1 milyon işsizimize kendi işçileri ölçüsün
de, kendi memleketlerinde iş verebilecekler mi
dir? İyi niyetli iseler göreceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi toplu
yorum. Haşhaş, rasgele kaldırılacak bir bitki
değildir, yıllarca 9 milyon kişinin hücresine
işlemiş bir beslenme gıdasıdır. Birden bire bes
lenme tekniğini değiştirmek, haşhaş yağından
bu halkı ayırıp, yüksek hücreli, «ne idüğü be
lirsiz» margarin yağlarına itmek, beslenme tek
niğinde çok büyük yaralar açacaktır. Bunun
göz önüne alınması lâzımdır.
Bu sorularıma açıklık getirilmedikçe, haş
haş üreticilerimizi memnun edici kararlar alı
nıp uygulanmadıkça sayın Hükümete bir vazife
düşmektedir; o da, Afyon ilinin adını değiştire
rek ilk reform hareketinin adımını atmış olma
sıdır.
Saygılarımı arz ederim arkadaşlarım. (Al
kışlar)
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cağımız tedbirlerde elbette ki bizim için müra
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kitaplı,
caat
edilecek kaynak olacaktır. Bu hususu
buyurun.
belirterek ve bilhssa tekrar ederek arz ede
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI
yim ki, bu bölgelerdeki vatandaşlarımız zarar
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
dide olmıyacaklardır, Yüce Meclise saygılarım
larım;
la sunarım.
Kıymetli arkadaşımızın endişelerini haklı
bulmamak mümkün değil. Ancak, huzurunuza
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
çıktığımda, Hükümet programında bu mevzuSayın Başkan, Sayın Bakandan bir sual sora
dan şöyle bahsetmiştik : «Bütün dünya gençli
bilir miyim?
ği için kahredici bir âfet halini almış olan afyon
BAŞKAN — Yok efendim, usulde böyle bir
kaçakçılığının her şeyden önce insanlık duygu- I
şey
yok.
larını incittiği inancında olan Hükümetimiz, bu
mesele üzerine önemle eğilecektir; afyon üreti
5. —• Maraş Milletvekili Mehmet Özda&'ın,
cilerine daha iyi bir geçim alanı gösterecektir.»
Maraşhn Pazarcık ilçesinde vukubulan deprem
Bu hüküm, Hükümet programı içinde yer
felâketine dair gündem dı.p demeci
alarak yüksek oylarınızla tasvip gördü.
BAŞKAN Maraş'in Pazarcık ilçesinde vâki
Takdir edersiniz ki, Hükümetimiz bu böl
olan deprem sebebiyle gündem dışı, Sayın Meh
gemizin üreticilerinin endişelerini çok yakın
met özdal, buyur m efendim.
dan takibetmiştir. Alacağı kararlarda, yine
MEHMET ÖZDAL (Maraş) — Sayın Baş
takdir edersiniz ki, bu endişeleri giderici ted
kan, muhterem milletvekilleri;
birleri de beraber getirecektir. Nitekim, gerek
Burdur ve Bingöl illerimizde vukubulan ve
Başbakanımızın beyanatında, gerekse radyo
bütün ulusumuzu kedere boğan yer sarsıntıla
daki her haber bülteninin sonunda verilen
rından sonra, 29 Haziran 1971 günü, Maraş'm
anonslarla,, meselenin kısaca aslı ifade edilmek
Pazarcık ilçesinde de oldukça hasara yol açan
tedir.
ve Dedepaşa, Osmandede,Ördekdede, SakızlıArkadaşlarımızın endişesi olmasın; afyon
obası, Kirni, Çatalhüyük, Evri, Taşbiçme, Beüreticilerinin, bu kararımızdan dolayı her han zolar, Akdemir, Çiçek;, Hanobası, Hanzikanlı, Cengi bir zarara uğramaları bahis konusu değildir,
netpmarı, Eylen, Narlıçerkezleri, Haydarhüyük,
hattâ her ihtimale karşı zarardide olmamaları
Karahüyük, Karaçay, Emiroğlu köylerinde ol
nı temin halanımdan her gün radyo ile ken
dukça ağır hasara sebebolan yer sarsıntısı vudilerine durum hatırlatılmaktadır; bu operas
kubulmuştur. Can kaybı olmamıştır.
yondan zrara uğramadan çıkabilmeleri için
Özellikle, Evri ve Ördekdede köylerinde
afyonlarını Toprak Mahsulleri Ofisine teslim
evler oturulamıyacak ölçüde harabolmuştur.
etmeleri istenilmektedir. Ayrıca, gerek vilâyet
Can kaybı olmadığı için çok şükretmekteyiz.
ler kanaliyle, gerekse tarım teşkilâtı yoliyle
Ancak dikkatlerden uzak kalmıştır. Bu neden
kendilerine bu durum iletilmiştir.
le evsiz kalan köylülerimiz günlerden beri açık
Afyon üretiminden mahrum bırakılan çiftçi
ta ve çoluk çocuklriyle perişan hale düşmüş
lerimize gerekli tazminat ödenecektir. Bu taz
lerdir.
Maraş valiliği durumu ilgililere duyur
minatlar içinde, bahsedilen afyonun sakızın
masına
rağmen 9 günden beri tek yardım yapıl
dan başka, diğer gelirler de değerlendirilecek
maması, bunu Yüce Meclis önüne getirmeklitir. Bu bölgede yapılacak olan ziraat afyonun
ğime yol açmıştır. Vilâyet 500 çadır istemiştir.
zirai ve iktisadi değer içerisinde özel bir ça
Bu, sağlanamıyacak bir yardımı ifade etmez sa
lışma ve özel bir programla ypılacaktır. Bu me
nırım.
sele, iktisadi yönden,, memleketimiz için hiç
bir kayıp getirmiyecektir. Bunun üzerinde Hü
Vatandaşlarımızın durumunu bizzat yerin
kümet hassasiyetle durmaktadır. Bu meseleyi
de gördüm. Gerçekten, gecenin ayazında, gün
biz bir insanlık meselesi olarak ele aldık ve
düzün yakıcı sıcağında açıkta kalmaları ken
programımıza da böylece geçirdik.
dilerini perişan etmektedir.
Sayın arkadaşımın burada belirttiği ve za
Sayın Hükümet ve ilgililerden rica ediyo
bıtlara geçmiş olan hususlar ileriye muzaf ala- | rum, Pazarcık ilçesinin felâkete uğrıyan halkı-
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Bu meslek gruplarının arasında ve hattâ ba
na gereken yardımı ve ilgiyi lütfen esirgemesin- I
şında
adliye gelmektedir. Arkadaşlarım, bir ad
leı\
liye
mensubu
olduğum için değil, benki duygu
Tanrının vatanımızı ve vatandaşlarımızı da
sal etki altında konuştuğumu kabul ediyorum
ha elim felâketlerden koruması dileği ile sizle
fakat hepimizin bildiği gibi adliye personeli
ri saygı ile selâmlarım.
yan ödemeye çok daha müstahaktır.
6. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, ad
Arkadaşlarım, «Adliye personeli» dediğimiz
liye personelinin yan ödemelerine dair gündem I çilekeş insanlar sabahın altısında adliyeye gel
dışı demeci.
mez ise, adliye 9 da işe başlıyamaz. Adliye per
soneli mesai saatinden 2 saat evvel gelir, öğ
BAŞKAN — Adliye personelinin yan öde
len tatili yoktur, diğer memurlar akşam saat
meleriyle ilgili olarak gündem dışı Sayın Tur
17,00 veya 18,00 de mesaisini bitirip evine gide
han Özgüner, buyurun.
bilir,
fakat adliye personeli gidemez, çünkü ad
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
liye
personelinin
mesaisi katiyen belli olmaz.
kan, sayın milletvekilleri;
Gündem dışı Yüce Meclise getirdiğim konu,
5005 sayılı Meşhut Suçlar Kanunu vardır.
adliye personelinin yan ödemeleriyle ilgilidir.
Arkadaşlarım, buna göre sadece nöbetçi olan
Biliyorsunuz, 657 sayılı Kanunu değiştiren
1327 sayılı Kanun yan ödemeleri tamamen kal
dırmış bulunmaktadır. Ancak, yan ödemelerin
böyle bir kanunla kalkmış olmasına rağmen,
günümüzde meslek gruplarının tazyikiyle ayrı
ayrı bakanlıklar yan ödemelerin verilebilmesi
için çalışmalar yapmaktadırlar. İlgililer beya
natlarda bulunmaktadırlar, kendi camialariyle
ilgili, personelleriyle ilgili olarak beyanatlar
da bulunmaktadırlar. Bundan analşılıyor ki,
bir prensip yoktur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın
Türkân Akyol, yaptığı konuşmasında, açıkça
sağlık personeline yan ödeme getireceğini beyan
etmektedir.
Yine ona takaddüm eden günlerde Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın ihsan Topaloğlu, Bakanlığındaki personeline yan ödeme geti
receğini va'detmektedir.
Bu, böylesine olacak ise, her bakanlık ayrı
ayn yan ödeme yapacak ise, Yüce Meclisin bir
üyesi olarak bunun prensibinin ne olacağını
sormak elbetteki hakkımızdır.
Arkadaşlarım, 1327 sayılı Kanun yan öde
meleri kaldırmıştır. Haklı veya haksız, bu yan
ödemeler kaldırılmıştır. 1327 sayılı Kanunu de
ğiştiren yeni tasarıyı burada göreşeceğiz. Haklı
olarak meslek grupları bakanlıklarını tazyik
etmektedirler. Açıkça söylemek lâzım, haklı
oldukları taraf şu : Hayat pahalılığı en azın
dan 1,5 misli daha artmıştır ve ağırlaşmıştır;
«Yan ödemeleri aldınız, 1327 sayılı Kanunla bi
ze bir şeyler verdiniz, ama elimizden toptan al
dınız, 657 ye razıyız» diyorlar.
|
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adliye personeli değil, nöbetçi olmıyanlarıda
gecenin 24,00 üne kadar zabıt tutmaya devam
eder. Bu, adliye personelinin günlük yaşantısı
dır. Ayrıca adliye personelinin pazarı yoktur,
bayramı yoktur, özellikle ceza daireleri de bu
lunan personel; bir dağın başında ceza dâva
sına konu teşkil eden olay vukubulduysa, bu
olay siabaha karşı vukubulduysa, kışın ortasın
da ayazda, karda vukubulduysa; temsili keşif
senelerce sonra dağın tepesinde, sabaha karşı,
gecenin ayazında, karın altında yapılır. Bu,
adliye personelinin görevidir.
«Adliye personeli yan ödeme ister» derken,
diğer meslek gruplarından farkh olan çilekeş
haini onun içinden gelen çokça arkadaşlarım
bildiği gibi, bu mesleğin içinde olmıyanlar da
birler ve birazını da bizlerin duyurmak göre
vimizdir arkadaşlarım.
Adliye personelinin, tekrar ediyorum, özel
likle bayramı yoktur, pazarı yoktur, öğle tatili
yoktur. Sabah herkesten evvel, gün ağırırken
yola çıkar, adlyeye gelir. Aksi takdirde mah
keme başlıyamaz. Akşam mesai saati yoktur.
Adliye personeli böyleyken, adliye personelinin
yan ödemesi, yani tazminatları alınmış, 657 sa
yılı Kanunda varken, 1327*sayılı Kanunda kı
rıntı halinde, ama üst dereceler verilmiş bâzı
haklarla yetinilmiş, fakat günümüzdeki paha
lılık zaten o verileni de çoktan almış, götürmüş
tür.
Şimdi biz, geleceğini ümidettiğimiz yeni
1327 sayılı Kanunun değiştirileceğine dair tasarı
nın gelişinden evvel her bakanlığın ayrı ayrı;
«Ben kendi personelime yan ödeme getirece-
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ğim» demesini adliye personeli için değil, ama
bakanlıklar için de bir teminat kabul etmiyo
ruz.
BAŞKAN — Süreniz doldu, tamamlayın
efendim.
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tamam
lıyorum efendim.
Yani bu, tutanın elinde kalacak.., Bu olmaz
arkadaşlarım. Hele biz, yan ödemeye en çok
müstahak, en lâyık olduğunu, tahmin değil,
içinden geldiğim için söylüyorum, ki, çoğunuz
şüphesiz hunu bilirsiniz, bu mesleğin mensup
larına yan ödemenin verileceğini mesleğin men
subu olan Adliye Bakanı Sayın İsmail Arar'm
söylemesini de beklerdik. Hiç değilse her ba
kanlık kendi mensubuna bunu vadediyor, ama
oradan ses de çıkmıyor.
Arkadaşlarım, netice itibariyle, bu çilekeş
insanların bu türlü çalışmasına Yüce Meclisin
kayıtsız kalımyacağını 1327 sayılı Kanunun ta
dili esnasında şüphesiz bir kere daha dile geti
receğiz ve şüphesiz iltifat göreceğimde tahmin
ediyoruz. Bu hususta yaptığımız bir kanun tek
lifi de var. Ancak İçtüzüğün işlemez bir halde
olması sebebiyle daha komisyona gitmemiştir.
Dört ay evvel verdiğimiz; adliye personelinin
tahsil derecesi ve diploması ne olursa olsun,
1327 saydı Kanundaki onun derecesinin bir üst
dereceden başlaması, hiç değilse bir veya iki
'kademe önden başlaması hususunda bir kanun
teklifimizin Yüce Meclisten iltifat göreceğini
tahmin ederiz, ama bu Yüce Meclise değil, içtü
züğün ağır işlemesi sebebiyle komisyonlara dahi
intikal etmedi.
Arkadaşlarım, bu açıklamadan sonra, hiç
değilse Adalet Bakanı Sayın İsmail Arar'ın da,
bâzı bakanların yaptığı gibi, bu çilekeş adliye
camiasının yüreklerine ve 'gönüllerine rahatlık
verecek bir 'beyanatta bulunmasını ve gelmekte
olduğunu duyduğumuz ve burada ayrıca tartı
şacağımız 1327 sayılı Kanunu değiştirmek istiyen Hükümet tasarısının daha bugünden adliye
personelinin bu mağdur durumu göz önünde
tutarak getirilmesini diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım.
7. — Manisa Milletvekili Hilmi OJcçu'nun,
üzüm müstahsîhmn sorunlarına ve üzüm taban
fiyatlarına dair gündem dışı demeci
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BAŞKAN — Sayın Okçu; üzüm taban fiyatı
konusunda gündem dışı söz talebiniz var, bu
yurunuz efendim.
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan,
değerli üyeler;
Huzurunuzda, üzüm müstahsılıyla ilgili bir
konu hususunda gündem dışı söz verdiği için
Sayın Başkana teşekkür ederim.
Yüksek malûmunuzdur ki, ihraç metalarmdan birisi olan üzüm, bunun unsurlarından
olan potasa mevzuu yönünden; «Potasa kara
borsaya intikal etti» diye 10 senedir gazetelerin
başlıklarını isal eder.
Tetkik ettiğime göre, üzüm müstahsili yö
nünden, potasa ile ilgili her türlü tedbirin alın
dığı ve ithalâtının yapıldığı ileri sürülür, fakat
'bilhassa üzümün sergisi anında pazarlamayı
rahat tarzda müstaJhsıla arz edemezseniz, bu se
ne de potasa yönünden gazetelerin başlıkların
da, «Potasa sıkıntısı çekiliyor» denilir. Mühim
olan husus, pazarlamada alıcıya daimiyet arz
eder şekilde bu potasa arz edilebilirse bu konu
lar gazetelerin başlıklarını işgal etmiyebilir.
Bu yönden, bu konu ile ilgili Bakanlığı ikaz et
meyi bir borç bilirim.
Ayrıca, dünya piyasası yönünden Avusturalya, Yunanistan ve Türkiye arasında icra edil
miş olan üçlü anlaşma son toplantıda, tah
min ediyorum ki, bozulmuştur. Bozulduğuna
göre, Türkiye'deki üzüm müstahsilinin malını
değerlendirmek için dünya piyasasında bâzı
hareketlere ihtiyaç vardır.
Elimizdeki stok tahmin ediyorum ki, 80 bin
tondur. Şayet ben, bu stoku eritmeye matuf
tarzda hareket edersem, bu sene istihsal edile
cek üzümün fiyatını tehlikeye düşürmüş olu
rum. Zira, «Stok fazladır» diye dampinge yakım
tarzda hareketler yaparsam bu seneki müstah
silin üzümünün değerini tehlikeye düşürebili
rim.
Herşeye rağmen, ekonomik ve sosyal hedef
olan bu taJban fiyatı teshitte Hükümetin - ki,
Devlet adına yapılmaktadır - çok dikkatli dav
ranması lâzımlgelir. Bugün özel teşeObfoüsün kur
duğu birlikler yolu ile bu müdahale alımlarını
yaptığına göre, buradaki fiyatı teslbitte dünya
fiyatlarını ve muarızlarımızın fiyatlarını dik
kate alarak hareket etmekte fayda ümidediyoruan. Bir iran, Devlet kanalı ile yapar. Bir Yu
nanistan'da müstahsil çok kuvvetlidir. Bugün
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Türkiyede, «ihracatçılar Birliği kuvvetlidir.»
sözü bir gelenek haline gelmiştir.
Binaenaleyh, bu taban fiyatı tesbit ve bir
an evvel ilân edilmesinde faydalar ümidederim.
Zira, dünya piyasası yönünden birçok ilişkilere
girmekte fayda vardır. Aksi takdirde bir Lon
dra Piyasası ve hattâ Ortak Pazar yönünden
tehlikeler ümidederim. Bu hususta dikkatli ol
malarını tavsiye ediyorum.
Maruzatım bundan ibarettir.
Hürmetlerimi sunarım efendim.
8. — Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu'nun, Çalışma Komisyonundan çekildiğine dair
önergesi (4/184)
BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır,
sırası ile arz ediyorum.
Sayın Meclis Başkanlığı Yüksek Katına
Çalışma Komisyonundan istifa ediyorum.
Gereğinin yapılmasını arz eder, saygılarımı şu
alarım.
Erzurum
Naci Gacıroğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomik
yönden tutumu, enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri,
ithalât, ihracat formaliteleri ve etkileriyle mü
temadiyen artan hayat pahalılığı ve neticelerini
içine alan ekonomik durum hakkında bir genel
görüşme açılmasına dair önergesi (8/38)
BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv tarafından
verilmiş bir genel görüşme önergesi vardır, oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Erim Hükümetinin programı Yüce Meclis
lerde görüşülüp, güven oyu almasından bu yana
geçen zaman, siyasi ve ekonomik alanda çok
kısa bir zaman olmasına rağmen, hayat paha
lılığı % 12 oranında artmıştır.
Hükümet üyelerinin Parlâmento dışında
yaptıkları birbirini tutmıyan beyanları iktisadi
çevreleri huzursuz etmektedir.
Bakanların çizdiği kara ve güvensiz tablo
lar yarınlara olan güveni azaltmaktadır.
Ekonomik hayat bu anormal vasatta gönül
açıcı olmaktan çıkma istidadı göstermektedir.
Hükümet programının müzakeresinde savunu
lan bâzı tedbirlerden vazgeçilmek mecburiyeti
nin doğduğu bir gerçektir.
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Meselelerin götürülmesindeki, acz, becerik
sizlikler, kin, haset ve geçmişe söverek kapatıl
mak istenmekte, yurdun çeşitli köşelerinde
millete gerçek dışı beyanlar kabine üyelerinden
gelmektedir.
Bakanların yerli yersiz, mesnetsiz konuşma
ları aynı kabinenin bir diğer üyesi tarafından
tekzip edilerek düzeltilmek mecburiyeti doğ
makta, bundan da vatandaş ve ilgili çevreler
güvensizlik duymaktadır.
Maliye Bakanının son enflâsyon beyanatı
ile bu konuda Sayın Başbakanın ifadelerine kar
şı Bakanlar Kurulundan sonra Hükümet sözcü
sü Adalet Bakanının düzeltmesi karşısında
Türk kamu oyu ve Yüce Meclisin Sayın üyele
ri hangi Bakana inanacaklarını kestirememektedirler.
Bu durum hükümetin ekonomik konularda
kesin bir görüşü ve tutumu olmadığı, gerçekle
rin bâzı tutarsız bakanların şahsi görüşüne göre
değerlendirildiği hakikatini ortaya çıkarmıştır.
Bu nedenle :
a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin eko
nomik yönden tutumu,
b) Enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri,
c) ithalât - ihracat formaliteleri ve etki
leri,
d) Mütemadiyen artan hayat pahalılığı
ve nedenleri, konularını içine alan ekonomik
durum hakkında bir genel görüşme açılmasını
arz ve teklif ediyorum. 3 . 7 . 1971
Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim.
10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit
etmek amaciyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/77)
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz
tarafından verilmiş bir araştırma önergesi var
dır, okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
öteden beri üzerinde durulan ve şahsan da
defaatle Meclis kürsüsünden yaptığım gündem
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dışı konuşmalarla, belirttiğim bâzı mühim ko- j hammül edilemiyecek bir seviyeye ulaştığı ko
nular halen ehemmiyetini muhafaza etmekte layca anlaşılır, öte yandan kredi politikasın
daki tutum, köylünün büyük bir kısmını yani
dir.
toprağı az olup geçim darlığı çekenleri, şehir ve
Bunlar, tamamiyle çiftçiyi ilgilendiren ve
kasabadaki tefecilerin amansız pençesine dü
çiftçinin ekonomik ve sosyal durumuna etki
yapan konulardır. Meclis kürsüsünden de ifa şürmekte dir.
de olunan bu durumlar üzerindeki konuşmalar
3. — Memleketimizin kadastrosunun yıllar
la, yapılan teklif ve temennilere sorumlular
dan beri yapılamaması yüzünden toprak mülki
olumlu cevaplar verdiği halde, kısa vâdelerde yeti sağlam bir zemine oturtulamamış, bu yüz
tahakkuk ettirilmesi mümkün olan ufak prob
den çıkan antisosyal birtakım olayların yanılemlerin, hattâ üzerine eğilinen ve köylerde ya- başında tarım, kredilerine de etki yapan bir
şıyan çiftçi halkın küçük çaptaki dertlerine de hal iktisabetmiştir.
va arayan bir sorumlu çıkmamış, vaitler hep
Müşterek veya iştirak halindeki mülkiyet
Meclis zabıtlariyle beraber arşivlerde kaybo
lerde kredi verilmesinin birtakım güçlükler do
lup gitmiştir.
ğurması, büyük bir vatandaş kütlesini krediden
Nihat Erim Hükümeti programında, (Tarım
mahrum ettiği gibi, zilyetlik esasına dayanan
kredi ve fiyat politikasındaki çelişmelerin
ve böyle tasarruf edilen toprakların sahiplerine
ortadan kaldırılması ilk görevimizdendir.)
hiçbir suretle kredi verilmemektedir.
denmektedir.
Ecdattan zilyetlik yoluyla kalan toprakla
1. — Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini rın tapuya bağlanmamasından doğan bu hal
ve köylünün bu yoldan kalkınmasının sağlan
karşısında, bu gibi yurttaşların içinde bulundu
masını amaç tutan istikrarlı bir politikaya muh- ğu durumun n<î kadar acıklı olduğunu an
tacolduğumuzu söylemeye lüzum bile yoktur.
lamak güç değildir. Bilindiği gibi, memleketi
miz topraklarının büyük bir kısmında hububat
2. — Tarım kredisi politikası, ihtiyaçlara
ürünleri yetiştirilmekte ve tarımın bu dalında
cevap verecek bir niteliğe kavuşmamış ve köy
lünün tefeci elinden kurtulmasını sağlryacak
çalışanlara tohum da, kredi ile verilmektedir.
ciddî tedbirler de alınmamıştır.
Tapu sistemindeki düzensizlik, bu alanda
çalışan yurttaşların kredi ile tohum almasını
öteden beri hükümetlere sık sık duyuruldu
engelliyen sebepler arasındadır.
ğu halde kredi yönünden toprak baremlerinde
4. — Bundan başka, kredi ile tohum veril
hakikatlere uygun veya yakın bir ayarlama
yapılmıaımıştır. örneğin, birkaç sene evvel Ka mesinde ortaya çıkan adaletsizliklerin, daha
doğrusu yolsuzlukların bâzı açıkgözleri zengin
radeniz bölgesinde toprağın dönümü çevirme
kredisi yönünden, 20 lira olarak tesbit edildiği ettiği, fakiri daha d a fakir hale getirdiği dille
halde, sonradan değişiklik yapılarak bu ba re destan olmuş hakikatlerdendir.
rem 80 liraya kadar çıkarılmıştır. Halbuki halk
Uydurma belgelerle aldıkları tohumları, to
arasındaki alım satımlarda çıplak toprağın dö
hum alamıyanlara veya yeter derecede alamınümü asgari 1 000 lira civarındadır.
yanlara, fahiş fiyatlarla satan tohum tüccarla
Üzerinde fındık veya meyva ağaçlan dikili rı türediğini bilmiyen yok gibidir. Bu işlerin,
partizanlık yoluyla yapıldığını söylemekte bir
bulunan toprakların dönümü ise 2 000 liradan
5 000 liraya kadar değişmektedir. Fakat Ziraat sakınca görmüyorum.
Ankara'nın Balâ, Haymana ve Polatlı ilçe
Bankası krediyi çıplak toprak hesabına göre
lerinde
yapılacak basit bir araştırma bu konu
vermektedir. Bilhassa para değerinde yapılan
daki yolsuzluklar hakkında yeter derecede fi
operasyondan sonra her şeyin pahalandığı dik
kir verebilir.
kate alındığı takdirde, tarlalarda gübre kullan
5. — Ziraat Bankasından 2 000 liraya kadar
maya alışmış olan halkın, gübre temininde ya
kredi alıp da, borçlu olanların bu borçlarının
hut gübre kredisi temininde çektiği güçlükler
ertelenmesi hakkında çıkarılan kanun, küçük
insana hüzün verecek bir hal almıştır. Bağ ve
çiftçileri gırtlağından tutup tefecinin merha
bahçelerin ilâç ihtiyaçları nazara alındığı tak
dirde, halkın parasızlıktan çektiği ıstırabın ta- I metsiz eline teslim eden bir kanun olmuştur,
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Zira bu kanuna göre 2 000 liralık borçlar 10
senelik taksitlere bağlanmıştır. Bu kanunun
uygulanmasının yeni krediler alınmasına engel
olmamıası hakkında yapılan tekliflerin redde
dilmesi, borçlu küçük çiftçileri 10 sene müd
detle kredi almaktan mahrumı etmiştir. Çünkü
Banka, taksitleri muntazam ödense bile, borç
ödeninceye kadar kredi vermemektedir. Bu
hal, köylüye kolaylık sağlamak değil, ceza ver
mektir.
6. — Ziraat Bankasının tarım kredileri, bü
yük çiftlik sahiplerinin kalkınmasına hizmet
edebilirse de, orta ve küçük çiftçilerin, tarım
kredilerini aslî amacının dışındaki ihtiyaçların
da kullandıklarını bilmiyen yok gibidir.
Orta ve küçük çiftçilerin bu kredilerle ta
rımsal ekonomiye katkıda bulunup bulunma
dıkları, bulunmadıkları takdirde sebeplerinin
ne olduğu üzerinde durulması gereken önemli
konulardır.
Biİhassıa köylünün tarımsal kredileri diğer
ihtiyaçlarında kullanmalarının esnaf ve tücca
ra olan borçlarından kurtulamamalarının ne
denleri araştırılarak, bunların tarımsal ekono
miye yararlı olmalarının ne gibi şartlara bağlı
bulunduğunun saptanmasının faydalı olacağı
kanısındayım.
7. — Yukarda belirttiğim nedenlerle, bil
hassa orta ve küçük çiftçinin kalkınmasını engelliyen faktörlerden biri de kanaatimce tarım
ürünlerinde uygulanan fiyat politikasının ye
tersizliğidir.
(Sonuç : Hükümet programında yer alan
kredi ve fiyat politikasındaki çelişmelerin mahi
yetlerinin ve tarımsal kalkınmanın, dolayısiyle çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi şartlara
bağlı bulunduğunun ve arz ettiğim konularda
ne gibi tedbirlere başvurulması gerektiğinin
meydana konması ve Hükümet tarafından ya
pılması düşünülen tanm kredisi ve fiyat poli
tikasında alınması gereken tedbirlere de yar
dımcı olması bakımından, kredi ve fiyat poli
tikası üzerinde içtüzüğün 88 nci maddesi gere
ğince Meclis Araştırması yapılmasını arz ve
teklif ederim.
Saygılarımla.
25.6.1971
Giresun Milletvekili
Mustafa Kemal Çilesiz
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak Ve
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim.
11. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'ntn,
Türkiye millî yatırım ve kalkınma fonunun
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/78)
BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından
verilmiş bir Meclis Araştırması önergesi vardır,
okutuyorum.
5.7.1971
Millet Meclisi Başkanlığıma
Türkiye'nin muhtacolduğu reformları ger
çekleştirerek, biram önce mlillî kalkınma ham
lesini başlataibdlmesi ve bunu başaraMmesi, şu
radan, buradan temin edeceği yabancı yardım
larla veya birltalkım paliyatif tedbirler bulmlakla, yahult da halkın istihlâk maddeleri üzerine
zaman zaman konacak perakende zamlarla asla
mümkün olamaz.
Bu amaca ulaşmanın yegâne yolu, ancak,
tutarlı millî kaynaklat bulmak ve bunların
tedbirlerini almakla mümkündür.
Bar ıruiletim. kalkınabilmesi ve çağdaş uy
garlık düzeyinde yerini bulabilmesi o milletin
bütün fentlerinin en az kendi öızel işleri kadar,
millî kaüfcınmıa işini ide aşkla benims'iyerek, se
verek vie oma »arsıfljmaz bir imanla sanılarak
katkıda bulunması ile mümkündür.
Bu da ancak, ıbir milletin yönetici kadrosu
nun, tutum, davranış, yaşantı ve siyasi eylem
leriyle, milletim Ibütün fertlerine milî kalkın
maya işifcirak haz ve katkısını yererek onlara
bu heyecan ve şevki tatitırabilmesiyle mümkün
dür.
Bugün için Türkiye'nin geri kalmışlıktan
kurtarılarak kalkımabilmesi, Türk toplumunun
bütün ferilerinin severek ve inanarak milî kal
kınma hamlesine hep birlikte sarılması ile müm
kündür.
Bu hamlemin başarıya ulaşabilmesi için de
milletçe aşağıdaki hususları tatbikat safhası
na koymamızın şart olduğu inancındayım.
Türkiye'deki mevcut para durumu :
Bugün Türkiyelde tedavülde 13 milyar 915
milyon banknot ve 320 milyon İ r a da madeni
para vardır. Mevduat olarak ıbankalardaiki bi
rikmiş para yekûnu tiee, 36 milyar 246 milyon
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liradır. Vatandaşların elindeki tahviller topla
mı da 24 mlifyar 960 mııilyıom tutarındadır.
Bu durum karşısında Türkiye'de 75 milyar
441 milyon lira para ve tahvil mevcuttur.
Çııkanlacak [bir kanunla, Türkiye'deki bu
ttun paralar ve tahviller değiştirilmeli, bu pa
ra ve tahvillerin değişimi esmasında ise, para
sını ve tahvilini değiştiren herkesten % 10 nisibetlimde, «Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma
Vergisi» kesilmelidir. Biöyle bir değişim esna
sında1 toplanacak paraların ortalama tutan*
7,5 mil/var lirayı (bulacaktır.
Türkiye'deki altın durumu :
Yapılan en ciddî araştırmalara göre, Cum
huriyetin ilânından bu yana, Türkiye'de 40 bin
kilogram Cumhuriyet altınının mevcüdolduğu,
(buna ilâveten de halikın elimde 55 bin kilogram
ziynet altını ile, 150 bin kilogram bilezik şek
limde altının bulunduğu ve 75 bin kilogram da
ziynet eşyası şeklinde altının mevcüdolduğu
öne iSürülmelktedir. Bu vaziyet karşısında Tür
kiye'de toplanı 320 (blin kilogram altımın oldu
ğu anlaşılmaktadır.
320 bin kilogram altın, 320 milyon gram al
tın etmektedir. Bugün için altımın gramını 15
İradan hesalbedeoek olursak, bu da toplam ola
rak 4 milyar 800 milyon (lira tutmaktadır.
Çıkarılacak (bir kanunla 3 ay içerisinde bü
tün Tüıikiye^deki altınlar 'Devlet tarafından
damgalanmalıdır. Altınını damgalatmıyan ve
ya damgasız altın işlyenler ağır cezai müeyyi
delere çarptıırılimalıidır. Altınımı danıgalatmıya
gelen her insandan iSıe, altının değeri nispetim
de % 10 üzerinde «Türkiye Millî Yatırım ve
Kalkınma Vergisi» kesilmelidir. Bu kesintilerin
de yaklaşık olarak tutarı yarım milyar İ r a
olacaktır.
Türkiye Idetki gayrilmenikullerin durumu :
istatistiklere göre bugün Türkiye'deki gayrîmenkulerin % 60 a yakını tapusuzdur. Bunun
haricimde tapulu ve sahipli arazilerin 300 bin
(kilometre kare olduğu anlaşılmaktadır.
Bu miktar yaJklaşık! olarak 30 milyon parse
le tekabül etmektedir. Bu duruma göre beher
parsele 10 dönüm düşmektedir.
İl ve ilçelerin belediye sınırlan içerisinde
ise, 3 milyon 334 bin parsel bulunmaktadır. Türkiyeldekü daire sayısının resmen kaç aded oldu
ğu teslbit edilmemekle birlikte, yetkililer fou^
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nun da istanbul, izmir, AmJkara ve Adana gi(bl büyük şehirlerdeki sayısının bir milyonu
aşacağını belirtmektedirler.
Tapusuz gayrimenkuller haricindeki mev
cut sahipli ve tapulu 300 bin kilometre kare
tarım arazisi 300 milyon dönüm etmektedir. Bu
tanm arazilerime bağ, bahçe ve tarlalar dahil
dir. Tarım arazisinin dönümümü ortalama bin
İradan hesalbederselk bugün, bu da, 300 milyar
Türk İrası" tutmaktadır.
il ve ilçelerin belediye sınırlan ilerisindeki
3 milyom 334 bin parselin ise, tanesini ortala
ma 200 er biner liradan hesaplarsak bunun da
tutan 666 ımfüfyar 800 milyonu bulmaktadır.
1 milyon daire de ortalama 100 er bin İra
dan hesabedilecek olursa, bumun da tutan 100
milyar etmektedir. Bütün bunların toplamı
ise 1 trilyon 66 milyar 800 milyon İ r a etmek
tedir.
Çıkarılacak bir kanunla 3 ay içerisinde bü
tün gayrimenkul tapuları değiştirilmelidir.
Bu değişim esnasında herkesten gayrimenkul
değerinin % 5'i nisbetinde «Türkiye Millî Yatı
rım ve Kalkınma Vergisi» alınmalıdır. Alınacak
bu vergilerin de tutan 53 milyar 340 milyon
lira olacaktır.
Motorlu Taşıt vasıtalannm durumu :
Bu gün Türkiyede 63 bin 510 motorsiklet,
143 bin 148 otomobil, 16 bin 202 cip, 21 bin
241 minübüs, 18 bin 308 otobüs, 47 bin 179 kam
yonet, 98 bin 47 kamyon, 81 bin 961 traktör ol
mak üzere toplam 489 bin 591 motorlu kara ta
şıt vasıtası vardır, özel sektörün elindeki deniz
taşıt vasıtalarının durumu ise şöyledir :
24 aded tanker, 82 aded büyük şilep, 518
aded orta boy şilep, ve ortalama 1 000 aded de
küçük şilep ile, motorlu deniz taşıt vasıtası ol
mak üzere 1 624 aded motorlu Deniz vasıtası
mevcuttur.
Bu durum karşısında, ortalama bir kara ta
şıt vasıtasını, 100 er bin lira üzerinden hesabedersek, bunların toplam tutan 48 milyar 959
milyon 100 bin lira edecektir.
1 624 aded motorlu deniz taşıt vasıtalan da
ortalama 1 milyon liradan hesaplanacak olur
sa, bunun da tutan 1 milyar 624 milyon lirayı
bulmaktadır.
Bunlann her ikisinin toplamı ise, 50 milyar
583 milyon 100 bin lira etmektedir.
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Çıkarılacak bir kanunla, 3 ay içerisinde i sokmadan 72 milyar 584 milyon lira civarında
bütün motorlu taşıt vasıtalarının sahiplik bel bir para toplanmış olacaktır. Bu yolda toplana
geleri değiştirilmelidir. Bu değişim esnasında cak paraların tahsilinde ise, tamamen sosyal
vasıtanın sahiplik belgesini değiştiren herkes adalet ve vergi adaleti ilkelerine bağlı olarak
ten vasıtasının değerinin % 5'i nisbetinde «Tür hareket edilecektir.
kiye Millî Yatırım ve Kalkınma Vergisi» kesil
Belki vatandaşlar bu paralan bir defaya
melidir. Kesilecek bu paraların tutarı da 2,5 mahsus verirlerken bir nebze olsun sıkıntıya
milyar olacaktır.
girmiş olacaklardır. Ama, neticede, bu para
lar
Türkyie'nin kalkınması için plânlı bir ya
Sanayii durumu :
tırıma
harcandığı an, Türkiyede sosyal. ya
•Bu gün sanayici vasfına sahip kimselerin.
şantı,
sosyal
güvenlik ve iş güvenliği şartlarının
saJhiboldukları tesislerin adedi 15 bin civarın
dadır. Bu tesislerin ortalama tanesini 3 milyon da bugünküne nazaran kıyaslanmıyacak bir şe
liradan hesabedecek olursak, bu da toplam 50 kilde zenginleştiğini ve düzeldiğini gören vatan
daşlar, o zaman bu yolda girmiş oldukları sı
milyar civarında bir para tutacaktır.
kıntıların kendilerini mutluluğa götürdüğünü
Çıkarılacak Ibir (kanunla her (sanayiciden te görmüş olacaklardır.
sisinin değerinin % 5'i nisbetinde «Türkiye
Yukardan beri sıraladığımız nedenler, Tür
Millî Yatırım ve Kalkınma Vergisi» alınmalı
kiye'nin
muhtaçolduğu reformları gerçekleştir
dır. Bunu vermiyen sanayicilerin her türlü
mek
ve
Türkiye'yi
geri kalmışlıktan kurtarmak
tahsis ve kredileri kesilmelidir. Ve bu vergile
rini 3 ay içerisinde ödemiyenlerden, bu para 3 için başvurulacak millî kaynaklarımızı gös
misli cezalı şekilde alınmalıdır. Bu kesintilerden termek amaciyle sıralanmıştır. Türkiye'nin kal
toplanacak paranın tutarı ise 2,5 milyar civa kınma hamlesini başarabilmesi için bu hususla
rın tatbikat safhasına geçirilmesi şarttır.
rında olacaktır.
Tasarruf Bonolarının durumu :
Halen Devlet vatandaşlara Tasarruf Bono
sundan dolayı 6 milyar 244 milyon lira borçlu
dur. Çıkarılacak bir kanunla 3 ay içerisinde
Tasarruf bonoları borcu «Türkiye Millî Yatırım
ve Kalkınma Vergisine» dönüştürülmelidir. Yi
ne 3 ay içerisinde çıkarılacak bir kanunla, bun
dan sonraki tasarruf bonoları da aynı işleme
tabi tutulmalıdır.
Bu işlem neticesinde de, toplanacak para
ilk etapta 6 milyar 244 milyon lira olup, on
dan sonra da her yıl 1 milyar lirayı aşacaktır.
Netice :
Böylece toplam olarak, «Türkiye Millî Ya
tırım ve Kalkınma Fonuna» 3 ay içerisinde
hemen hemen Devleti hiç bir masraf ve külfete

Bu nedenle, mevcut paraların değiştirilerek,
mevcut altınların damgalatılarak, mevcut mo
torlu taşıt vasıtalarının sahiplik belgesiyle,
mevcut gayrimenkullerin tapularının değiştiril
mesi ve Tasarruf bonolarının vergi haline dö
nüştürülmesi ile mevcut sanayii tesislerinden
alınacak vergiler neticesinde kesilecek paralar
la bir «Türkiye Millî Yatıran ve Kalkınma
Fonunun» meydana getirilmesi için bulunacak
tedbir ve çarelerin tesbiti yönünden Anayasa'nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederim.
iCelâl Kargılı
İçel Milletvekili
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim.
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V - SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce
Heyetinizin kabul ettiği esas dairesinde olmak
üzere, gündemimizin sorular kısmı na gelmiş bu
lunuyorum.
Eğer izin verirseniz sadece toplantıya katıl
mış bulunan sayın bakanlara yöneltilen sorula
rı dikkate alıp muameleye koyacağım, ve diğer
soruların tamamı ertelenmiş olacaktır. («Müna
sip» sesleri.)
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in,
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Doğan Kitaph'mn
sözlü cevabî (6/18)
BAŞKAN — Sayın İşgüzar burada. Başba
kan adına cevap verecek ilgili Bakan burada.
Soruyu okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın
Başbakan tarafından cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Sinop Milletvekili
Hilmi İşgüzar
Son günlerde Türk basınında özellikle «Hür
riyet Gazetesinde» 20 000 Yunan asıllı Rumun
tekrar Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilece
ği haberlerini okumuş bulunmaktayız. Tarihî
seyir içinde Türk'ün ve Türkiye'nin düşmanı
olan ve her fırsatta bu gayz ve kinini kusan
yunanlıların Yunasnistan'daki Türkleri imha si
yaseti ortada olduğu gibi Lozan Andlaşmalarını
hiçe sayarak Ege Adalarında yurdumuz aleyhi
ne tehlikeli üsler kurması da bunların niyetle
rini bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Yunanis
tan'daki Türkleri devamlı baskı altında tutan
Türk Kültürünü, Türk benliğini, hak ve hürri
yetlerini sistemli ve sinsice ortadan kaldırmak
için her türlü gayrimeşru çareye başvuran in
sanlık dışı hareketlerde bulunan yunanlıların
Kıbrıs Türkleri için de tutumları meydanda
dır. Kıbrıs'ta Türklerin mal, can ve ırz emniyet
lerini ihlâl eden hukuk tammıyan, anlaşmalara
saygı göstermiyen Yunan idaresidir. Yunanlıla
rın gözlen Türklerde ve Türkiye'dedir. Gayele

ri Bizans Rum İmparatorluğunu ihyadır.
Durum bu olduğu halde istanbul'daki yaşıyan Rumlar her türlü hukukî teminata sahip
tir. Rahat ve huzur içinde yaşamaktadırlar. Üs
telik de bütün ticari iş alanlarına da hâkim bu
lunmaktadırlar. Türk'ün ticari yönden kanını
emen ve sırtından milyarları vuran bu Rumlar
kazandıkları paralan Yunanistan'a aktarmakta
bize karşı düşman olan Elen milletine destek ol
maktadır. Şimdi kendi gayelerine varabilmek
için yeni bir oyunun peşindedirler.
Bu oyun vaktiyle Türkiye'de yurdumuz aley
hine zararlı hareketleri tesbit edilmiş ve bu yüz
den yurt dışı edilmiş Rumların yine tekrar Tür
kiye'ye sokulmak istenmesi oyunudur. Bu oyun
değişmez Rum - Yunan politikasının devam eden
bir kademesidir.
Bu bakımdan bu konuda Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin çok hassas davranacağını
ümidederek sorularımızın açıklanmasını istiyoIT:I.

1. — 13 Kasım 1969 tarihli «Hürriyet Gaze
tesinde» yer alan bir haberda «Türkiye tarafın
dan Yunanistan'a iade edilmiş olan Türk pasa
portlu 20 000 Rumun ikamet teskerelerinin sü
releri dolunca Türkiye'ye geri gönderilecekleri
ne ait haber Dışişleri Bakanlığının yetkililerin
ce doğrulanmıştır.» Haberinin sıhhati ne dere
ce doğrudur?
2. — Bu haber doğru ise Cumhuriyet Hükü
meti olarak bunların Türkiye'ye kabulü tasvibedilecek midir?
3. — Türk'ün ezelî ve ebedî düşmam olan ve
bu hislerini tarihin hiçbir devrinde değiştirme
miş bulunan Rumlara karşı ciddî ve kesin önle
me kararı verilmiyecek mi?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim.
DEVLET BAKANI DOĞAîT IÜTAl Lî
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgüzar'm
sözlü sorusunda bahsettiği hususlara kısaca ce
vap arz ediyorum.
Türkiye'den çıkarılan Yunan uyruklularla
ilgili sorularım üç kategoride mütalâa etmek
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mümkün. Yani, yurdumuzu terk eden Yunan
uyrukluların ayrılış sebeplerini, durumlarına
göre, üç kategoride izah etmeye çalışacağım.
Birincisi, yurdumuz aleyhindeki çeşitli za
rarlı faaliyetleri sebebiyle Türkiye'den çıkarı
lan veya Türkiye dışında ikamet etmekte olup
bu kabîl zararlı davranış ve faaliyetleri sebe
biyle yurdumuza girmesi yasaklanan Yunan uy
ruklu şahıslardır. Bu durumdaki Yunan uyruk
lu şahısların listeleri İçişleri Bakanlığımızca
tanzim edilerek hudut kapılarımıza ve dış tem
silciliklerimize gönderilmektedir.
2. Yunanistan'la aramızdaki 1930 tarihli
İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Sözleşmesinin
1964 yılı Eylül ayında, Sözleşme hükümlerine
uygun olarak tarafımızdan feshi üzerine, yur
dumuzda ikamet eden Yunan uyruklular, ika
met müsaadelerinin yenilenmemesi sebebiyle
peyderpey yurdumuzdan ayrılmak zorunda kal
mışlardır. Bunların adedinin 8 000 - 9 000 ci
varında olduğu İçişleri Bakanlığınca tesbit edil
miştir,
3. 1930 tarihli Sözleşmenin tarafımızdan
feshi üzerine, yurdumuzu terk etmek durumun
da kalan Yunan uyruklulardan çok yaşlı, hasta
ve malûl olanların yurdumuzda geçici olarak
ikametlerine insani mülâhazalarla müsaade ve
müsamaha edilmektedir. Bu durumda olup ha
len yurdumuzda ikamet eden Yunan uyruklula
rın adedi takriben 1 Û0Û civarındadır.
Bu ü<5 kategori dışında, halen yabancı mem
leketlerde çeşitli sebeplerle ikamet eden Rum
asıllı vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bunların
vatandaşlık durumları, muntazam olmak kaydiyle, Türkiye'ye geliş gidişleri konusunda her
hangi bir kısıtlama bahis konusu değildir. Bu
da, malûmuâlileriniz olduğu üzere beynelmilel
anlaşmaların icabıdır.
Maruzatım bu kadardır, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz.
HİLMİ İŞGÜZAR (Smop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Başbakan adına soruma cevap veren kıymet
li Devlet Bakanı arkadaşımıza teşekkür etmek
suretiyle mâruzâtta bulunmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım adedi 20 000 kadar
olan Yunan asıllı Rumların tekrar Türkiye'ye
iadesi hakkında Hürriyet Gazetesinde çıkan bir
yazı üzerine bu şoruvu sormuştum. Takririmde

7 . 7 . 1971

0:1

de zikrettiğim veçhile, gazetenin tarihi 13 Ka
sım 1969 dur. O tarihin üzerinden iki sene gi
bi bir zaman geçtikten sonra bugün sorumuzun
cevabını almış bulunuyoruz.
O tarihte Hürriyet Gazetesinde yer alan ha
berde 20 000 Rumun ikamet tezkerelerinin süre
leri dolunca tekrar Türkiye'ye geri gönderile
ceklerine dair bir haber vardı.
Hepinizin de bildiği gibi, tarih boyu Türk
lerin en amansız ve insafsız düşmanı Yunanlılar
olmuştur. İstiklâl Savaşında Yunan askerleri
nin Anadolu Türklerine yaptıkları şenî ve ha
yasızca çılgın davranışlarını Türk halkı daha
unutmamıştır. Yunanlılar Millî Mücadelede de
nize döküldükten sonra bir hakkın ve bir şere
fin zaferi olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin temelleri, zaferden sonra Şanlı Türklerin
şehit kanlariyle atılmıştır.
Hakkına razi olan, dünyada ve yurtta sulhten başka hiçbir emel beslemiyen asil Türk mil
letine karşı Yunan Devleti daima sinsi bir po
litika izlemiştir ve bu politikada da bizim hüİdimetlerhnizi zaman zaman maalesef oyalama
lardır, kandırmışlardır; bir farenin somunu ysdiği gibi, devamlı şekilde, Türklerin aleyhine,
kendi menfaatlerimizi yemişlerdir.
Lozan Andlaşmasını her gün ihlâl etmiş,
Türk - Yunan ilişkilerini kendi menfaatlerine en
uygun şekilde yürütmek için Türklerin zayıf
dönemlerini fırsat bilmişlerdir, işte bunun en
tipik misali Batı - Trakya Türkleridir. Biz dev
letlerarası hukuk anlaşmalarına riayet etmek
mecburiyetindeyiz, ancak Devletler Umumi Hu
kukunda misilleme dediğimiz bir hukuk anla
yışı vardır, yani âkıd devletler sözleşmeyi yürü
temedikleri takdirde başvuracakları hukuk ku
rallarından biri de misilleme hareketleridir. Yu
nan Devletinin ve takibedilen politikasının he
defini artık bugün Türkiye'de bilmiyen kalma
mıştır, fakat bizim Türk hükümetleri daima güleryüz, tatlı söz karşısında, Yunanlıların e3ki
âdetlerini, sinsi politikalarını bir tarafa ittikle
rine inanmak suretiyle onlara daima yakınlık
göstermişler, yakınlık duymuşlardır. Başbakan
larımız, zaman zaman onların sınır kapılarına
kadar gitmek suretiyle, dostluktan bahsetmiş
lerdir, fakat o sınır kapılarında başbakanların
görüşmeleri yapıldığı sırada, Gümülcine gibi,
Türklerin en çok bulunduğu yerlerde Türklere
işkence yapılmıştır ve Türkler, malları alınmak
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suretiyle oradan Türkiye'ye göç etmeye zorlan
mıştır. Ama, Yunanlıların çoğu, Rum uyruk
lu olanların, Türk vatandaşı bile olsa, Rum asıl
lı olan Rumların çoğu istanbul'da - kayıtlara
göre sabittir - istanbul ticaretinin % 95 ini elle
rinde tutmuşlar ve tutmaktadırlar.
Muhterem arkadaşlarım, misilleme hareke
tinden bahsediyoruz. Sayın Devlet Bakanı ar
kadaşımızın buyurdukları ve sayıları bini aş
mayan yaşlı olan kimselerin ikamet tezkereleri
ne müsaade verilmiş olmasını insani yönden biz
de yerinde görüyoruz, ama insan olan insanlara
insanlık yapılır.
Yunanistan'da kendi ırkdaşlanmız, kandaşla
rımız, yaşlı kadınlarımız ve yaşlı erkeklerimiz
aynı muameleye tabi tutulmamaktadır. Çünkü,
bendeniz Yunanistan'a da gittim arkadaşlarım;
arkamızda gölge gibi Yunan polisleri bizi taMbetti ve Türklerle temas ettirmemek için her
türlü çareye başvurdular. Diplomatik pasa
portlarımız olduğu halde sınır kapısından giriş
ve çıkışımıza kadar bizi gölge gibi takibeden
Yunan polislerini gördük ve bilhassa özellikle
Türklerin yaşadığı yerlere biz girsek bile, o ka
dar terör havası ve korku esiyordu ki, Türkler
bizim bayrağımızı gördüğü halde, bizim araba
mızın plâkasını bildiği halde yanımıza gelemiyorlardı, korkuyorlardı. Bir tanesi ile yaptığı
mız gizli görüşmede: «Sizin yanınıza gelmemiz
mümkün değil. Tesbit ettikleri takdirde canı
mızı, malımızı ortadan kaldırırlar, bunlar hain
millettir.» demiştir.
Türkler daima hüsnüniyetlidir ve bunun için
de daima hüsnüniyetlerinin cezasını çekmişler
dir. Tarih boyunca bu böyledir. Kıbrıs'ta da
bugün Megalo - idea'yı gerçekleştirmek istiyen
Yunanlıların takibettikleri politika, bu söyledi
ğimiz meselelerin bilhassa aydınlığa kavuşması
için açık - seçile delillerdir.
Bugün Yunanistan'da Türkçe eğitim yapan
okulların isimleri tamamen değiştirilmiş, Türk
lerin ismi «Müslüman» şeklinde ifadeye mecbur
edilmiştir. Bugün bir Türk'ü görseniz «Türk'
üm» diyemez arkadaşlarım. Yunan ülkesinde
Türk'ün kanını taşıyan bir Türk «Türküm» di
yemez. «Ben Müslümanım» diyor, o şekilde eği
tiliyor, o şekilde öğretiliyor. Gümülcine'deki
Türk liselerinin üzerindeki isimleri dahi değiş
tirmişler ve orada milliyetçi Öğretmenlere, Sno-
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sis hedefine ve gayesine hizmet etmiyen öğret
menlere, jandarma karakollarına götürmek ve
dayak atmak suretiyle işkence yapılmıştır. Kal
dı ki, istanbul Rumları ise saltanat sürmekte
dir, papaz okulları ve kiliseler, devletler huku
kunun içinde bütün imkânlarını kullanmakta ve
Türk'ün asaletinden, insanlığından, hudutsuz
müsamahasından istediği şekilde istifade ede
bilmekte ve Ada'daki papaz okulları, militan
casus yetiştirecek şekilde aleni çalışmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, kiliselerde dinî iba
det yapılması gerekmektedir. Halbuki kiliseler
de din ve ibadet kisvesi altında siyasi toplantı
lar bile yapılmıştır. Ama, oradaki bulunan ca
miye Türkler zor giderler arkadaşlarım. Ancak
Türk olmamak kayıt ve şartiyle, Müslüman ol
duğunu iddia etmek kayıt ve şartiyle oradaki
camilere gidebilirler. Aynen Bulgaristan'daki,
Filibe'deki gibi, Türk camilerinin kapılan açık
tır; politikacılar ve Sayın Başbakan gittiği za
man gösterilmiştir, ama bir tek vatandaş oraya
giremez. Girerse ertesi gün karakola veya zin
dana gider. Bu gerçektir, bunu bizzat yaşadık,
gördük, gezdik ve burada muhtelif şekillerde
de beyanatta bulunduk, bu sonunuzun içerisin
de de bunlar mevcuttur.
Batı - Trakya'nın Türk ilkokullannda Türk
çe kitaplar da artık toplattırılmaktadır arkadaş
larım. Türkçe öğrenim fişleri kaldmlmıştır, sı
nıfların Türkçe adlan değiştirilmiştir. 1954 ta
rihindeki Türk - Yunan Kültür anlaşmalan ge
reğince okullann ilkokul tabelâlanna Türkçe
«Türk» kelimesi yazılacağı âmir hüküm olduğu
halde, bunlar kaale alınmamakta ve hiçe sayıl
makta, «Müslüman» veyahut da «Pomak» adlannın verilmesini bizzat Yunan idarecileri, dikta
cıları istemekte ve bunu yerine getirmektedir
ler.
Dağ köylerinde ilkokullarda okuyan öğren
cilere ve bilhassa öğretmenlere hürriyetleri ta
nınmamakta, tahdit ve tehdit edilmektedir.
Türk azmlıklanna ait «Gümülcine Lisesi» adı
değiştirilmiş, Türk lisesi yerine «Müslüman Li
sesi» adı verilmiştir. Türkler zorlanarak başlanna sank giydirilmektedir; buna da canlı
olarak biz Gümülcine'de, Selanik'te ve Selanik
civarında, öteden beri Türklerin kesif bir şekil
de bulunduklan bölgelerde ve beldelerde şahit
olduk, gördük.

M. Meclisi

B : İ26

Öğrencisine Türkçe olarak «Günaydın» di
yen bir Türk öğretmeni derhal Yunan polisleri
tarafından alınarak feci şekilde dayak atılmış
ve dövülmüştür. Türkçe gazeteler toplattınlmıştır, yasaklanmıştır.
Gökçeler İlkokulu Müdürü bilhassa 1966 ta
rihinde okulu süslediği için, mülî bayram gü
nünde Türk Bayrağını astığı için okuldan kovulmuştur. Maarif takvimleri okuldan kaldırıl
mıştır. Türkiye'den götürülen kitaplar atılmış
ve yakılmıştır. Rum müfettişleri, çoğunlukla
baskı yoluna sapmakta ve Türk öğrencileri ve
öğretmenleri üzerinde baskı yapmaktadır. Rum
polisleri, devamlı olarak Türk köylerine baskın
yapmakta, çeşitli bahanelerle para cezaları kes
mektedir. Bankalar hiçbir şekilde Türk vatan
daşına, Türk kanını taşıyana kredi vermemek
tedir. Halbuki bizim memleketimizde Mıgırdıç
Şellefyan yüz milyona yakın parayı bu fakir
milletin bankasından almak suretiyle kaçmıştır.
(Ortadan ve sağdan, alkışlar.)
Muhterem arkadaşlarım, hiçbir Türk malını,
gayrimenkulunu çocuğuna intikal ettiremez, de
ğer fiyatı ile bir Türk'e satamaz. Ancak bir
Ruma satması Yunanistan'da müsaade edilmiş
tir. Bunun sebebi de sayılan üçyüz bine yakın
olan Türk'ün neslini ortadan kaldırmak, onları
ırgat, amele, esir haline getirmek ve gayrimenkullerini bir Türk'e satmasına mâni olmak su
retiyle bütün gayrimenkullerini Rumların eline
geçirmek politikasıdır.
Arkadaşlarım, Türk Hükümetleri daima
uyumuştur. Hangi devrin Hükümeti olursa ol
sun, Lozan'dan sonra uyumuştur. Oniki Ada
larda turistik sahalar ve büyük alanlar açılmak
suretiyle turistlerin geldiği «Hava alanları» adı
altında üsler kurulmuştur. Lozan Andlaşması
ihlâl edilmiştir. Bugün bu sahalar vardır. An
cak, Batı - Trakya'daki Türkler birbirlerine
hayvanlarını satabilirler. Gümülcine ve iskeçe
gibi Türklerin çok oldukları yerlerde vilâyet
meclisleri bir komisyon kurmuş, Türk mallarını
idare etmektedir. Halbuki Türkiye'de Rum mal
larını, Rum gayrimenkullerini kendileri idare
etmektedir. Hukuk Devleti olarak ırkdaşlarımı
zın haklarını korumalıyız, korumaktan da âciz
değiliz muhterem arkadaşlarım.
İstanbul'da böyle bir komisyon kurulmalı Rum
mallan ve Rum gayrimenkullerine, aynı Yuna
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nistan'da Türklere yapılan hareket gibi misille
me hareketleri yapılmalıdır. Bunu Türk Hükü
metinden, reformcu Hükümet yeni gelmiştir,
ondan istiyoruz.
Bugün tütün ekimleri tahdidedilmiştir. Ame
rika Birleşik Devletlerinin keyfine, Atatürk'ün
«esmer elmas» dediği haşhaşı ortadan kaldırı
yoruz. Yunanistan tütün tahdidini ortaya atı
yor. Kıbns'ta her gün bir hâdise oluyor ve
Türkleri temsil eden milletvekillerine karakol
larda dayak atılıyor. Yine bizim Türk Hüküme
ti burada nezaketi elden bırakmıyor. (Ortadan
alkışlar.)
Arkadaşlar, biz hukuku böyle okumadık.
Devletler Hukukunda, insanların şeref ve hay
siyetleri ile oynıyan devletlere misilleme hare
keti yapılır. Diplomatik nezaket çerçevesi için
de hareket, ancak öyle milletlere yakışır. Yuna
nistan'ın tarih boyunca yaptığı mezalimi unut
mak mümkün müdür? Megalo - idea'dan başka
ne düşünmektedir? Bugün fırsat bulsalar An
kara'yı işgal ederler. Nitekim bunun için Oni
ki Adanın üç adasında üsler kurulmuştur.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar bir dakikanız
kaldı.
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Bugün Türk üniversiteleri Rum öğrencileriyle
doludur. Üniversitede genel sekreterlik yapan
Rumdur, Profesör Rumdur, doktor, avukat Rum
dur arkadaşlarım. Yunanistan'da bir Türk avu
kat, bir Türk doktor göremezsiniz. Yasaklan
mıştır. Böyle eşitlik, böyle hukuk Devleti ol
maz arkadaşlarım.
Kıbns'taki durundan söylemeye lüzum yok.
Daha birkaç gün önce muhterem arkadaşlarım,
Türk yönetimi Çalışma Bakanı ismet Kotak'ın, Cumhurbaşkanı Muavini Doltifcor Fazıl Kü
çük ile Magosa köylerini gezdikten son
ra, beraberinde Türk Milletvekili Hüseyin San ve Turgut Ali olduğu halde Magosa'ya gider
ken Rumlar tarafından dövülüşü de unutulmıyan haberler arasındadır. Türk kesimine geç
meden evvel her gün Rum bölgelerinde hâdise
yaratan, Türk köylerine giden Türk doktoru
nu, kızını, karısını kesen ve ırzına geçen bu Yu
nanlılar karşısında - ister yaşlı olsun, ister genç
olsun - müsamaha etmemek lâzımdır. Müsamaha
etmediğimiz takdirde onlar imana gelecektir.
Bütün devletler böyledir, arkadaşlarım.
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Muhterem arkadaşlarım, Türk Devleti ve
Hükümeti olarak Devletlerarası hukuka saygılı
olmıyan böyle milletlere karşı misilleme hare
kete gidilmesini tekrar rica ©diyoruz. Lozan
Andlaşması yeniden gözden geçirilmeli, istan
bul'daki Rumlar tamamen çıkarılmalıdır. Bu
vatana sahibolan Türkler hür ve bağımsız ola
rak yurtlarında yaşamalıdır. Bu yönden Rum
lar üzerinde hassasiyetle durmak zorundayız.
Durmadığımız zaman işte çeşitli devletlerin ku
rulmasında, milletlerin menfaatlerini ortadan
kaldırma ve Devletli parçalamada bunlar birer
çıban başı olarak Türk Milletinin sinesinde
kanar ve bundan biz milletvekilleri olarak is-
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tirap duyarız. Yetkililerden bunu tekrar istiyo
ruz.
Ne gariptir M Rumlarla ilgili bu sözlü so
rumuza iki - üç aydan beri sırası geldiği halde,
Sayın Başbakanı burada göremedik ve yetkili
olmadığı için şimdiye kadar cevap veremiyen
sayın arkadaşımız bugün lütfettiler, sorumuzun
cevabı olmamakla beraber, «cevaplandırılsın»
diye burada konuşma lûtfunda bulundular. Bu
bakımdan kendilerine teşekkür ederim. Ancak,
bu gibi önemli, hassas, insanların şerefi, vata
nın ve milletin bütünlüğü ile ilgili konularda
müsamaha yapılmamasını tekrar istirham edi
yor ve beni dinlediğiniz için sizlere saygılarımı
sunuyorum arkadaşlarım. (Alkışlar)

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
12. -— Dış Ekonomik İlişkiler Bakam Özer
Derbil'in, bâzı ürünlerin tesbit olunan taban
alım fiyatlarına dair demeci.
iBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Dış
Ekonomik ilişkiler Bakanı Sayın özer DerM,
1971 yılı mahsulleriyle ilgili olarak Hükümetin
aldığı taJban fiyatları ilk defa Yüce Meclisimiz
de açıklamak üzere söz istemişlerdir. Kendileri
ne söz veriyorum efendim. Buyurunuz Sayın
Bakan.
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI ÖZER
DERBİL — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
Sayın Mustafa Çilesiz, Sayın Kemal Şensoy,
Sayın Hilmi Okçu ve Sayın Veli Bakirli tara
fından gündem dışı yapılmış olan konuşmalar
da değinilmiş olan önemli bir konuda açıkla
ma yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum.
Tütün, pamuk, kuru üzüm, kuru incir, zey
tinyağı ve fındık ihracatında bir dolar, 12 üra
yerine 13 liradan hesaplanarak ihracatçıya öde
necektir. Bu nedenle destekleme taban alım fi-

yatları, ürünlerin stok durumları, ihraç imkân
ları ve özellikle üreticinin yararlan göz önüne
alınarak aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş bulun
maktadır :
Ortak Ortak
içi
dışı
Kuruş Kuruş
Zeytinyağı (Ege bölgesi)
Zeytinyağı ((îüney - Doğu bölgesi)
Fındık (Sıra malı)
Kuru incir (6/A iş malı)
Çekirdeksiz kuru üzüm (No. : 9)
Pamuk (İzmir standart 1 beyaz)
Pamuk (Antalya standart 1 beyaz)
Pamuk (Adana standart 1 beyaz)

780
770
850
235
292
340
335
320

735
725
800
220
275
320
315
300

Görüleceği üzere taban fiyatları, özellikle
üreticinin yararları ve ilerde üreticiyi teşvik
edecek unsurları da göz önüne almak suretiyle
saptanmış bulunmaktadır. Bunu Yüksek Mecli
se saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
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V - SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE

2. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in,
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/78)
BAŞKAN — Sayın Bakan yoklar. Soru er
telenmiştir efendim.
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Beşten son
ra sözlü soruları görüşmüyorduk.
BAŞKAN — Efendim, bugün birleşik top
lantı olduğu için Yüce Meclisin kararına göre
vakti böldük. O itübarla devam ediyoruz.
3. — Maras Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maras Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne scafhada olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/107)
BAŞKAN — Sayın İbrahim öztürk?... Yok.
Sayın İmar ve iskân Bakanı buradalar. Soru
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Seferhisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakas'ın sözlü cevabı
(6/30)
TALÂT ORHON (izmir) — Sayın Başka
nım dördüncü sırada bulunan sözlü soruma ce
vap verecek Sayın Bayındırlık Bakanı burada
lar. Sorumun cevaplandırılmasını rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Evet, henüz geldiler efendim.
Soruyu okutuyorum.
24 . 11 . 1969
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorumun, Bayındırlık Baka
nı tarafından Millet MecMnde cevaplandırıl
ması için gereken işlemin yapılmasını saygı ile
rica ederim.
izmir Milletvekili
Talât Orhon
izmir ilinin Seferhisar ilçesini Doğanbey kö
yüne bağhyan yol, 1962 yılında Devlet Karayol

CEVAPLARI

(Devam)

larına alınmış, etüt ve projesi yapılmış, güzer
gâh tesbit olunarak kazıkları dahi çakılmıştı.
İzmir ilinin en güzel plajlarından geçen ve
ilerde Çeşme - Kuşadası arasını kıyıdan bağla
mak turistik hedefi için mükemmel bir başlan
gıç teşkil edebilecek olan Seferhisar - Doğanbey
karayolu (ki 16 Km. dir) 1967 yılında Karayol
ları Genel Müdürlüğünce emanet usulüyle ya
pılmasına karar verildiği halde el sürülmemiş
olarak durmaktadır.
Yol, karayollarına alındığı için 8 vıidır ona
rım da görmemiş, özellikle kış aylarında köy
lülerin ilçeye gelip gitmeleri de âdeta imkânsızlaşmıştır.
Bu yolun ne zaman yapılacağı, yapılmıyacak ise esaslı bir onarım düşünülüp düşünülme
diği hakkında Sayın Bayındırlık Bakanlığınca
bilgi verilmesini rica ederim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, izmir iline ait Seferhisar - Doğan
bey karayolunun ne zaman yapılacağına dair
izmir Milletvekili Sayın Talât Orhon tarafın
dan verilen sözlü soru önergesine cevaplarımı
arz ediyorum.
16 kilometre uzunluktaki Seferhisar - Do
ğanbey yolu, toprak yol olup normal yaz bakı
mı yapılmaktadır. Söz konusu yol, turistik
önemi de haiz olması nedeniyle, yapılan etüt
ler sonunda ikinci Beş Yıllık Plân içinde yapıl
ması gereken yollar kapsamına alınmıştır. Yo
lun on kilometrelik kısmının projeleri hazırlan
mış, altı kilometrelik kısmı da bölgesince etüdedilmdş'ti. Yüksek Plânlama Kurulunun turis
tik gelişme politikası esasları hakkındaki 19
Temmuz 1969 tarilh ve 57 sayılı raporunun
onanması hakkındaki 25 . 7 . 1969 gün ve
6/12 209 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gere
ğince Çanakkale - Balıkesir di sınırının deniz
den başladığı nokta ile Antalya - İçel il sını
rının denizden başladığı nokta arasındaki sahil
şeridinin üç kilometrelik derinlikteki kısmı,
turistik gelişme bölgesi olarak kabul edilmiştir.
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Bu sebeple, söz konusu olan proje, bu açıdan
daha da önem kazanmak suretiyle tekrar göz
den geçirilmektedir.
Maalesef, 1971 programı, esas itibariyle de
vam eden işlerin toparlanması şeklinde oldu
ğundan söz konusu yol bu seneye ithal edile
memiştir; fakat bundan sonraki yıllar içinde
programa, alınacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Orhon?
TALÂT ORHON (izmir) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
5. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair sorusu ve İmar ve
İskân Bakanı S'elâhattin Babüroğlu'nun sözlü ce
vabı (6/146)
BAŞKAN — ıSaym Soru sahibi ve Sayın
Bakan buradalar. Soruyu okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığınla
Aşağıda|ki önergemin îmar ve îskân Baka
nı Hayrettin Nakiboğlu tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygıla
rımla dilerim.
13 . 6 . 1970
Manisa Milletvekili
Veli Bakirli
İmar ve îskân Bakanlığının bugüne kadar
yaptırdığı 27 bin prefabrike ev ihalesinde gere
ken titizliğin gösterilmediği ve Devletin 15 mil
yon lira zarara sokulduğu doğru muldur?
Varto, Adapazarı, Bartın, Alaşehir, Salih!
ve Gediz depremleri ve Mersin ile Konya sel
felâketlerinden sonra Bakanlığınızca 27 bin
prefabrike ev inşa ettirilmiş ve bunların mon
tajının ihalesi çifti 1 225 - 1 500 lira (arasında
yapılmış, fakat son olarak Konya'da bir mütaahhit aynı evlerin ihalesini 665 liradan al
mıştır doğru mu?
Konya'da bir mütaahhidin çiftinin monta
jını 1 225 liradan taahhüdıettdği, fakat daha
sonra bir ihbar üzerine mukavelesinin feshedil
diği, aynı mütaahhidin 9 Mart 1970 tıe aynı
evlerin çiftinin montajını bu defa ortalama
665 lirayla aldığı doğru mudur? Bu mütaahhi
din size başvurup istihkaklarının ödenmediğini
ve bakanlık içinde bâzı kimselerin Ikendisine
işi 1 225 liradan665 liraya düşürdüğü için bas-
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ki yaptığını, işi bıraktırmaya zorladıklarını
bildirdiği ve sizin üç müfettişi görevlendirip
Konya'ya gönderdiğiniz doğru mudur?
Gediz deprem felâket böigolsinde, felâket
zede yurttaşlar için 14 bin ev yaptırılacağı açık
lanmıştır. Burada yaptırılacak prefabrik evle
rin montajı kaçar liradan ihale edilmiştir?
Bugüne kadar yaptırılan 27 bün prefabrik
ev kimlere ihale edilmiş, gerekli malzeme kim
lerden satınalınmış ve eski İmar ve îskân Baka
nı ve şimdiki İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu zamanında Devletin uğratıldığı 15 mil
yon liralık zararla ilgili bir isoruşturma açıl
mış mıdır?
Sayın Bajkana, bu tip ihaleler yoliyl© Dev
let eliyle fert zengin etme politikasının ne ka
dar zamana devam edeceğini açıklamak lûtfunda bulunursa kendisine teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz
efendim.
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, «ayın mıiHetvefcileri; Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakırll'nın az evvel okunan sorusunla cevap vermek
üzere huzurunuzdayım.
Bakanlığımızın, âfet bölgelerinde bugüne ka
dar yaptırdığı prefabrike konut sayısı 27 bin
olmayıp 8 089 dur. Bu konutların montajla
rında Devletin 15 milyon lira bir zarara sokul
duğu da bugün için varit değildir.
Varto ve Adapazarı depremlerinde, prefab
rike ikonut kullanılmamıştır. Ancak, soru ısahibinin düşündükleri yahut da sorularında hedef
aldıkları biçimde -tahminime göre- prefab
rike konut yapılmamıştır. Bu tarihten sonra,
prefabrike nitelik taşıyabilecek ahşap üçgen,
ya da dikdörtgen biçiminde konutlar yapılmış
tır. Ayrıca yardım kanaliyle gelen prefabrike
konutlar vardır.
Bahsi geçen diğer yerlerde prefabrike konut
montajı ihale bedelleri şöyledir:
Bartın ve Amasra'da ahşap kazık temel ve
köylere nakliye dâhil olmak üzere 1 500 Türk
lirası,
Alaşehir, Salihli ve Nevşehir'de 700 Türk
lirası,
Konya'da temel dâhil olmak üzere, bedelle
ri 665 Türk lirasıdır.
Yukarıdaki fiyatların farklı görülmesinde,
nakliyenin dâhil edilip, edilmemesi hususu, işin
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yapılacağı bölgenin ve mevsimin tesiri büyük
olmuştur. Yalnız Gediz'de monte edilenler mütaahıhitler eliyle değil, Bakanlık teknik eleman
larının gözetimi altımda ve emanet usulü ile ya
pılmıştır.
Konya'da her prefabrike konut için - bunlar
çiftlidir. - Montajının önce 1 225 liradan, da
na sonra 605 liradan ihale edildiği iddiasını so
ru sahibi ileri sürüyorlar; şimdi bu konuya de
ğiniyorum.
Birinci ihalede bâzı noksanların bulunduğu
nun ve ihaleye fesat karıştırıldığının Bakanlı
ğımıza 13 . 2 . 1970 tarihinde ihbar edilmesi
üzerine mahalline üç müfettiş gönderilmiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, İhalede Âfetler
Fonu Sarf Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 ncü mad
delerinde kayıtlı zorunluklara uyulmadığı sap
tandığından ihalenin iptali cihetine gidilmiştir.
Yeniden usulüne uygun olarak ihaleye çıkarılan
prefabrike montaj işi, bu defa rekabet sebebiyle
maliyetin daha altında 005 lira fiyatla aynı mütaahlhit üzerinde kalmıştır. Mütaahhide fiyat
düşürdüğü için Bakanlık içinde-bâzı kimselerin
baskı yapması söz konusu değildir.
Gediz'de monte edilen konutlar kendi fabri
kalarımızda imal edilmişlerdir. Mevcut tesisleri
miz, icabında ayda bine yakın konut yapabile
cek şekilde bir kapasiteye ulaştırılmıştır.
Bütün bu konuların teftiş kurulunca yapılan
soruşturması henüz sonuçlanmadığıı için, Yüce
Meclisinize bu konuda daha detaylı ve derinle
mesine malûmat arz edecek durumda değilim.
Saygılarımı sunarım.
(BAŞKAN — Sayın Bakirli, buyurunuz efen
dim.
VELt BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; Sayın Bakana, bizi ay
dınlattığından dolayı, teşekkürlerimi arz ede
rim. Yalnız, bir noktayı Yüce Meclisin dikkati
ne arz edeceğim.
iBu kürsüden biraz önce dinlediniz; Konya'daki ihalede önce 1 250 liraya bu prefabrike ev
lerin çifttçinin montajı ihale edilmiş sonra şikâ
yet edilmiş ve bu evlerin montajı 665 liraya dü
şünülmüştür. Aradaki fark çok muazzamdır.
Bu hususta Yüce Meclisim ve Sayın Bakanımı
zın bir kere daha dikkatini çekerim. Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Soru cevaplandırmıştır.
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6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin su
taşkınlarından korunmasına ve selden zarar gö
ren arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanlık
larından sorusu İmar ve İskân Bakanı Selâhattin
Babüroğlu'nun sözlü cevabı (6/145)
BAŞKAN — Sayın Karaca, burada.
Efendim sizin sorunuz üç bakana yöneltil
miş. Burada sadece bir Sayın Bakan bulunuyor
lar. Onunla ilgili kısmı bugün görüşülsün der
misiniz, yoksa hepsi kalsın mı efendim?
IGIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Bakanla ilgili kısmı görüşülsün efendim.
BAŞKAN — Görüşülsün.
«MAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN
BABÜROĞLU — Çok girift bir konu, müsaade
ederseniz ilgili bakanlarla cevaplıyalım. Çünkü
benim mâruzâtta bulunacağım iki kelimeden
ibaret.
BAŞKAN — Anlıyorum efendim; ama hepi
mizi bir arada bulmamız da mümkün değil. O
itibarla bu, soru sahibinin hakkı oluyor efen
dim.
ISoruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy işleri, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar ve imar iskân Bakanları ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz
ve talebederim.
29 . 5 . 1970
Erzurum Milletvekili
Gıyasettin Karaca
Erzurum ile Hınıs ilçesinin Güvendik köyü
339 hane olup 1 700 nüfusu vardır. 18 -19 Tem*
muz 1966 günü vukua gelen depremde büyük
ve ağır hasarlar görmüş, yıkılan evler şu ana
kadar yapılamamışken üstelik bir de Mayıs
1969 yılında bu civarda bulunan Haftrenk ça
yının kabarması ile o civarda bulunan bilûmum
tarla ve çayırlar kamilen sel baskınına mâruz
kalmıştır.
Yapılan tesbitlerde hasarların çok büyük ol
duğu bildirildiği takdirde; Hükümetçe bu köy
halkına her hangi bir yardım yapılmadığı gibi,
bir tedlbir de alınmamıştır. Bu sel baskını ve su
taşkını ile her yıl bu zararlar vuku bulmakta,
bu civarlar selgâh haline gelmiştir.
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işte bu sebepledir ki, şimdi köylülerin elin
de tapuları var, fakat arazi yoktur. Gerekli yar
dımların yapılması ve tedbirlerin alınması için
şahsi gayretlerimin dışında bu köy halkı tara
fından Erzurum Valiliğine 28 . 5 . 1969, KÖy
İşleri Bakanlığına 28 . 5 . 1969; 5.11.1009;
Âfet işleri Genel Müdürlüğüne 5.11.1909;
(Başbakanlığa 5.11.1969 ve 21.3.1970 gün
lerinde yapılan yazılı müracaatlara henüz şu
ana kadar cevap alınamamıştır.
Bu durum karşısında :
1. Vatandaşların su taşkınından korunması
için ne gibi tedbirler alınmış veya alınması dü
şünülmektedir?
2. Hali hazırdaki durumlariyle selgâıh hali
ne gelmiş tarla ve çayırların tekrar tarıma el
verişli hale gelmesi ve ekonomik güçlerini, kay
beden köylülerin kalkınmaları için ne gibi yar
dımlar yapılması düşünülmektedir?
3. Yukarda zikredilen tedbirlerin yanında
akarsuyun tahribatının önlenmesi için sed çekil
mesi veya kanala alınması için yapılmış çalış
malar var mıdır? Varsa bu çalışmalar ne mer
kezdedir ve inşa proigramma ne zaman başla
nacaktır?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN
EABÜROĞLU — Sayın Başka^n, sayın milletve
killeri; sonda özetlenmiş olan üç sual de imar
ve iskân Bakanlığı ile ilgili değil. Yalnız, giriz
gâh kısmında, «Depremden zarar görmüş olan
konutların ne olacağı» konusu dolaylı yoldan
bakanlığımla ilgilidir.
Depremden zarar görüp ağır hasarlı olarak
tesbiti yapılmış olan konutların yerine Âfetler
Kanunu gereğince, yapılması gereken konutla
rın bu yıl noksanlarının tamamlanması hususun
da talimat vermiş bulunuyorum. Hizmet bir sü
re gecikmiş olabilir; fakat önümüzde inşaat
mevsimi müsaittir. Bu konuların üzerinde ça
lışma yapılacağı ve soru saihlbinin memnun ola
cağı bir düzeye getirilecektir.
Sayın Karaca, belki sel nedeniyle taşkından
korunma konusuyla imar ve iskân Bakanlığı
nın ilişkisini düşünmektedirler. Bu konuda,
Âfetler Kanununun 1 mci maddesinde şu kısım
lar vardır: «Yer sarsıntısı, yanlgın su baskını,
yer kayması, kaya düşmesi...» buradaki, «BU
baskını», taşkından koruma, mutadolan feyezan
durumları dışındadır. Âfet biçimindeki su bas— 262
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kını olduğu takdirde imar ve iskân Bakanlığı
devreye girmektedir, Kanunun kastı bu. Diğer
işler için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
ilgilenmektedir.» ... ve benzeri âfetlerde yapı
ları ve kamu tesisleri genel hayata etkili ola
cak derecede zarar gören veya görmesi muhte
mel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlar...» hakkındadır.
Diğer bir maddesi, yine bu konuyu işlemek
tedir. Bu bakımdan Bakanlığımla ilgili olan
kısımda arzı cevabetmiş bulunuyorum, saygı
larımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurunuz efen
dim.
Sayın Karaca, sorunuzun sadece imar ve
İskân Bakanlığı yönünden olan kısmına temas
buyurunuz.
GIYASETTİN KARACA (Erzincan) — Ga
yet tabiî, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, Sayın Milletvekilleri;
Bendenizin sorusu 29 . 5 . 1970 tarihinde
Yüce Meclise takdim edilmişti. Sorum takdim
edildiği zaman 18 - 19 Temmuz 1966 tarihinde
Hmıs ilçesinde ve köylerinde vukua gelem âfet
neticesinde büyük ağır hasarlar, insan kaybı,
mal ve hayvan telefi meydana gelmiş olmasına
rağmen 1966 yılından 1970 yılının beşinci ayı
na kadar hiçbir köyde İmar ve iskân Bakan
lığı tek bir konut yapmamıştır, Meclis araştır
ma raporlarında da belirttiğim gibi, sadece
80 - 100 om. yüksekliğinde bir insanın eğilerek
zorla geçebileceği şekilde ve mahdut sayıda ku
lübeler içerisinde 1966 yılımdan bugüne kadar
vatandaşlarımız inim inim inlemektedirler. Bu
yapılmış olan tahta barakalar içinde vatandaş
lar ilkel hayat şartlarındaki esaslara dahi ria
yet edemiyecek şekilde son derece mustarip bir
hayat yaşamaktadır.
Şimdi, sayın Bakanımız, geçmişte yapılmıyan bu hizmetlerin yapılması hususunda yetki
lilere emir vermiş bulunduğunu Yüce Mecliste
beyan etmiş bulunmaktadır. Zaten, kendisinin
enerjisi, vazife anlayışı, kendine tevdi edilen
hizmetlerde göstermiş olduğu dikkat ve alâka
ile yıkılmış ve viran hale gelmiş bu köylerin
dışında kalan diğer Hınıs merkez ilçesi ile köy
lerinin de barakalarının ve evlerinin aynı şe
kilde yapılacağı hususundaki inancım tamdır
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ve sağlamdır. Kendilerinin lütfetmiş oldukları
cevaba teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sorunun, imar ve iskân Ba
kanlığı ile ilgili olan kısmı cevaplandırılmış
tı.'.
7. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, Niğde'ye bağh Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Baymlırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104)
BAŞKAN — İlgili Bakan buradalar, Sayın
Mevlüt Ocakçıoğlu?... Yoklar.
Soru önergeleri düşmüştür, efendim.
8. — Aîitalyd Milletvekili Hasan A\li Gülcanhn Elm&îı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112)
BAŞKAN — Sayın Hasan Âli Gülcan?.. Yok.
İlgili Bakan buradalar. Soru önergesinin görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir.
9. — Uşak Mületveküi Âdil Turan'ın, Uşak'a
bağh Kula - Eşme arasındaki yolun asfaltlanmasındaki teknik hatalara dair sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Cahit Karakaş'ın sözlü cevabı (6/138)
BAŞKAN — Sayın Âdil Turan?.. Buradalar.
Sayın Bayındırlık Bakanı buradalar.
Sözlü soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını
aracılığınıza saygiyle sunarım.
10 . 4 . 1970
Uşak Milletvekili
Âdil Turan
1989 Milletvekili seçim arefesinde Kula - Eş
me yolu asfaltlanmıştı. Her ne kadar asfalt, yıl
lar önce yapılan yolda hiçbir değişiklik yapılma
dan dökülmüş ise de, Esmeliler için büyük bir
nimet ve sevinç kaynağı olmnştur. Ne yazık ki
bu sevinçleri, en kısa zamanda üzüntüye dön
müş, kaybolan millî servet karşısında acı acı dü
şünmeye başlamışlardır. Çünkü asvalt yol, hiz
mete açılış yıldönümünün birinci yılını dahi dol
durmadan bozulmuş; çamur deryası haline gel
miştir. İlgililer, ikinci bir masrafla bu pisliği
kaldırmakla meşguldürler.
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Seçim propagandalarında 4,5 milyon liraya
yapıldığını dinlediğimiz, hemen arkasından bu
muazzam servetin çkr çur edilişine şahidolduğumuz acı bir gerçektir. Bu kadar bilim ve tek
nik kurallardan uzak, dikkatsiz ve tedbirsiz
yapılan yolun sorumluları baklanda ne gibi iş
lem yapıldığının açıklanması
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kula - Eşme arasındaki yolun
asfaltlanmasındaM teknik hatalara dair Uşak
Milletvekili Sayın Âdil Turan tarafından veri
len sözlü soru önergesine cevaplarımı arz edi
yorum :
1. Kula ayırımı Eşme yolu, onarım ve gü
zergâh tashihi yapılmadan tul olarak 50 Km. idi,
onarımdan sonra bu mesafe 43 Km. ye düşmüş
tür. lüzumlu temel ve kaplama altı malzemesi
yola çekilerek serilmiştir.
2. 1969 yılı Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı
başlarında bitümlü sathi kaplaması yapılmış
tım.
3. 43 Km. lik olan bu yolda toplam bozuk
yol tülü muhtelif parçalar halinde 7 Km. yi
bulmaktadır. Bozulmanın bir kısmı kış mevsi
minde normal asfalt bakımının yapılamamasın
dan ileri gelmiş olup, bir kısmı ise bilhassa köy
geçişlerinde demir tekerlekli kağnı ve at ara
baları trafiğinden ve diğer bir kısmı da niza
mi dingil sıkletinin çok üstünde yük taşıyan
vasıtaların bilhassa kış mevsimindeki yola yap
mış olduğu tesirlerden dolayıdır.
Bu yolda mevcudolan 7 km. lik bozuk kı
sım 1970 yılında yamalar halinde yapılmış ve
yol tekrar normal trafiğe açılmıştır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan.
ÂDÎL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Sayın Bakana, verdikleri bilgiden dolayı te
şekkürlerimi arz ederim.
Verilen bilgi doğrudur veya yanlıştır, bu
nun münakaşasını yapmıyacağım; yalnız, Sayın
Bakanın çok iyi niyetinden en ufak bir endi
şem yoktur. Onun için de kendilerine ayrıca te
şekkür ediyorum.
Sorumun amacı önergemde belirtilmiştir.
1969 milletvekilleri seçimi arifesinde yapılan
Eşme - Kula asfalt yolu, benim görüşüm ve
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kanımca, yürekler acısıdır. Bunun en başta ge
len delili, bir yıl içinde asfaltın tamamen bozul
muş olmasıdır. Çevrede adına «seçim asfaltı»
denilmesinin nedeni de budur. Esasen Eşme Kula yolu eski bir yoldur. Eski imkânlarla ya
pılmış, bozuk, dar, virajlı; açıkçası kötü bir
yol idi. Bunun kısa zamanda az masrafla düzel
tilmesi ve günümüzün yol anlayışına uydurul
ması mümkün idi. Maalesef bu durum hiç dik
kate alınmamış, eski yolun üzerine asfalt dö
külmüştür, dolayısiyle 4,5 milyon liraya malolduğu söylenen ve seçimlerde bir sayın adayın,
«asfalt kralı» olarak takdim edilmesine sebebolan yolun ömrü de bir yılda sona ermiştir.
Şurasını sayın arkadaşlarıma arz etmeyi bir
görev sayarım; sayın aday şimdi milletvekili
değildir, bu sözlerimden Parlâmentoda bulunan
Sayın Uşak milletvekillerini tenzih ederim.
Sayın arkadaşlarım; 4,5 milyon liralık mas
raf ve emeğin bir yılda yok olup gitmesine hiç
bir vicdan sahibi razı olamaz. Yolun yapımında,
daha doğrusu asfaltlanmasında suiistimal var
dır, demiyorum, büyük bir fedakârlıkla çalışan
teknik elemanlarımızı, ilgilileri, yetkilileri böy
le bir iddiadan kesinlikle uzak tutarım; çünkü,
bu memlekette kamu ğörevHlermin büyük ço
ğunlukla tam bir dürüstlük ve ehliyet içinde ça
lıştıklarına iman etmiş bir milletvekiliyim. Yal
nız, ortada çok kısa zamanda bozulmuş bir yol
vardır. Muhakkak ki, bunun ön sorumlusu se
çim arifesinde yolun alelacele yapılmasına emir
verenlerdir. Fakat bu kadar bilim ve teknik
kurallardan uzak yapılmış olmasını, bu konuda
teknik görevlilerin direnmemesini kınadığımı
da belirtmek isterim.
Saygıdeğer arkadaşlarım; olan olmuş önem
li miktarda ulusal servet çar çur edilmiştir. Sa
yın Bakandan ricam; Eşme - Kula yolunun ye
niden yapılması ve asfaltlanmasıdır. Şayet ri
camı kabul ederler ve bu konuya eğitirlerse ken
dilerine minnettar olurum.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
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BAŞKAN — Sayın Cen^izhan Yorulmaz?..
Yoklar. Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Buradalar.
Soru düşmüştür.
11. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/177)
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin 101 nci madesinde belirtilen, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakana yö
neltilen sözlü sorumun yazılıya çevrilmesini ri
ca ederim.
Saygılarımla.
Âdil Turan
Uşak
BAŞKAN — Sözlü soru, yazılı soru önerge
sine çevrilmiştir.
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, 16 ncı sırada benim bir sorum var, Sayın
Devlet Bakanı da buradalar, acaba görüşülmesi
mümkün değil mi?
BAŞKAN — Efendim, Sayın Devlet Baka
nı, sadece bir soru için geldiklerini ifade etti
ler, o bakımdan başka soruyu görüşemedik.
ÎMAR VE ISKAN BAKANI SELÂHATTÎN
BABÜROĞLU — 79 ncu sıradaki soruya Baş
bakan adına ben cevap vereceğim.
12. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153)
BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpınar?..
Yoklar. Sayın Bakan buradalar. Sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir.
Muhterem arkadaşlarım, sözlü soruların gö
rüşülmesi için ayırdığımız süre dolmuştur.
Şimdi, gündemimize devam ediyoruz.
IV - BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

13. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
10. — Ankara Milletvekili Cengİzhan Yonilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
rulmaz'ın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın
Federasyonunun 10 ve 11 Kastım tarihlerinde
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın . 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
dan sözlü sorusu (6/162)
masına dair önergesi (8/5)
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
I
Bu durum muvacehesinde tekstil sanayiimi
12 . 1 . 1970
zin hammaddesi olan, ihracat kalemleri içeri
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
sinde büyük bir yekûn teşkil eden pamuk ürü
Yeteri kadar krediye sahibolamıyan, mah
nünün tekrar ihyası ve teşviki hususunda şu
sulünü idrak edebilmek için bankalar vasıtatedbirlerin alınması gerekmektedir.
siyle fırsatçılara soydurulan ve her türlü is
1. — Zirai kredi kooperatiflerinin pamuk
tihsal vasıtalarını pahalıya satınalan pamuk
üretimi yapılan bölgelerde daha çok yaygın
müstahsıllan, mahsullerini pahalıya maletmeklaştırılması ve kredi hadlerinin yükseltilerek,
te ve mahsulünden kâr edebilmek için yüksek
ortakları nakit kredi yerine emtia almak mec
fiyat istiyen müstahsıllar aradıkları fiyatı da
buriyetinden kurtarmak.
piyasada bulamayınca maliyet fiyatına ve hat
2. — Bu bölgelerde sulama kooperatifleri
tâ maliyet fiyatının altında mallarını satmak
kurulmasına
öncelik verilmesi ve yaygınlaştı
mecburiyetinde kalınca zarar etmektedirler..
rılması.
Bu itibarla da her geçen sene pamuk müstahsıllarımız daha çok borçlanmaktadırlar.
3. — Pamuk üretimi yapılan bölgelerde
acele olarak toprak barem değerinin rayiç
Pahalıya mal edilen pamuk ürünlerimize
bedele yakın olarak değerlendirilmesi.
dünya piyasasında alıcı 'bulmakta güçlük çe
4. — Traktör plasmanlarının zirai kredi ve
kildiği gibi, pamuk üreticisinin ürününü değer
pamuk satış kooperatiflerine de verilmesi ve
pahasına satınalıp piyasayı Devlet adına dü
bu kooperatiflerin anasözleşmelerine göre or
zenlemesi gereken ve kuruluş gayelerinden bi
takların
traktör almalarının sağlanması.
risi de bu olan Sümerbank, Adalet Partisi ik
5. — Traktör ve ziraat aletlerinin, zehir,
tidara geçtiği tarihten bu yana piyasadan üre
gübre
dâhil Devlet eliyle ithali.
ticiden doğrudan doğruya pamuk alımı 1965
senelerinden öncesine nazaran çok daha az ol
6. — Pamuk tarım satış kooperatifleri sayı
muştur. Sümerbankın, borsadan pahalı fiyatla
larının artırılması, bizzat üreticiden alım yapçekirdekli ve işlenmiş pamuk alması mecbur I ması, yeteri kadar malî kaynak sağlanması ve
tutulmuştur. Böylece, pamuk müstahsili dahil
bu kooperatiflere doğrudan doğruya ihracat
deki en güçlü alıcısını da kaybederek bâzı fır
yapmak salâhiyetinin tanınması.
satçı pamuk alıcılariyle başbaşa bırakılmıştır.
7. — İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sü
Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine gelince;
merbankın, doğrudan doğruya üreticiden pa
pamuk üreticisinin ürününü zamanında almak
muk alması ve pamuk mubayaasına üretim
için kâfi derecede teşkilâtlandırılmadığı ve
mevsiminde aralıksız olarak devam etmesi.
yeteri kadar sermayeye sahibolmadığı gibi, üre
Bütün bu arz ettiğimiz hususların pamuk
ticiden başka aracıdan da pamuk alımı yap
üretiminin
ihyası ve teşviki için lüzumlu olup
maktadır.
olmadığının bilinmesi gerektiğinden, bu mev
Bu durum böyle devam edecek olursa, pa
zuda Anayasamızın 88 nci maddesi uyarınca
muk liretimi her geçen sene biraz daha azala
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim.
cak ve bundan tek gelişmiş sanayimiz olan
Saygılarımla.
hammaddesi pamuk olan Tekstil Sanayimiz za
Adana Milletvekili
rar görecektir. Bugüne kadar dünya pazarla
Dr. Aü Rıza Güllüoğîu
rında Avrupalıların tekstil mamulleriyle, kali
te ve fiyat yönünden rekabet edebilen tekstil
BAŞKAN — Sayın Güllü, buyurunuz efen
mamullerimiz fiyat yönünden rekabet edemiye- dim.
cek duruma gelecek ve mühim bir sanayi kolu
ALÎ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın
muzu da kaybetmiş olacağız. Zira, pamuk üre Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye'de
ticileri bu şartlar altında pamuk üretimi yap- seneler geçtikçe tekstil sanayiimizin hammad
mıyacaklardır. Bunun ilk işareti olarak Çukur desini teşkil eden pamuk üretiminin düşmesi
ova'da bu sene pamuk ekimi bundan önceki
sebebiyle teklif etmiş bulunduğum genel görüş
senelere kıyasla tahminin fevkinde azalmış bu me talebimle ilgili açıklamalarda bulunmak
lunmaktadır.
I için söz almış bulunuyorum.
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Sayın milletvekilleri; Ziraat Bankası ve ta
rım kredi kooperatiflerinden yeteri kadar kre
di alamıyan, mahsulünü idrak edebilmek için
»bütün bankalar vasıtasiyle fırsatçı tüccarlara
soydurulan ve her türlü istihsal vasıtalarını
pahalıya satınalan pamuk müstaJhsılları, mahsul
lerini pahalıya mal etmektedirler. Müstahsil
aradığı fiyatı piyasada 'bulamamakta, maliyet
fiyatına ve hattâ maliyet fiyatının da altında
malını satmak mecburiyetinde kalınca zarar et
mektedir. Bu itibarla da her geçen sene pamuk
müstahsili daha çok borçlanmaktadır. Müstah
silin bu şekilde borçlanması neticesi, her geçen
sene pamuk ekim sahası daralmaktadır. NiteMm, Devlet istatistik Enstitüsü kayıtlarına
göre 1967 senesinde 717 600 hektar olan pamuk
ekim sahası, 1968 de 712 835 hektara ve 1969
senesinde de 633 994 hektara düşmüş bulun
maktadır. Aynı şekilde 1968 de 09® 451 000 ki
logram olan tdhumlu pamuk üretimi, 1969 da
640 milyon kilograma düşerek bir senede pa
muk üretiminde 56 451 000 kilogramlık bir
azalma meydana getirmiş bulunmaktadır.
Bu arada, bütün Türkiye^de üretilen pamuk
ürününün 1/3'ine yakın (bir kısmının istihsal edil
diği Adana vilâyetinde pamuk ekim sahası her ge
çen sene azaldığı gilbi, pamuk üretimi de bir
hayli düşmüştür. 1968 senesinde 285 150 hektar
olan ekim sahası, 1969'da 048 600 'hektara düşe
rek bir senede Adana vilâyetinde pamuk müs
tahsili 36 550 hektar pamuk ekim 'sahasına pa
muk ekmemiş ve böylece aynı bölgede 1968 se
nesinde 206 400 000 kilogram olan tohumluk
pamuk üretimi, 1969 da 179 382 000 kilograma
düşerek, pamuk üretiminde yalnız bu bölgede
(bir sene zarfında 27 068 000 kilogram azalma
(göze çarpmaktadır. Umumiyetle bütün Türki
ye'de pamuk ekimi yapılan böllgelerde her ge
çen sene pamuk sahaları daraldığı gibi, pamuk
üretimi de azalmaktadır. Zira, ekim sahaları
daraldığı nisîbette beher dönümden alman pa
muğun kilosunda artış kaydedilememektedir.
ıKonuişmamın başında da belirttiğim gibi,
yeteri kadar kredi alamıyan, 'her türlü istihsal
vasıtalarını pahalıya alan ve bunları almakta
birçok güçlüklerle karşılaşan, pamuğunu değer
pahasına sataımyan pamuk müstahsili pamuk
ekimini terkederek, son yıllarda yurdumuzda
ekimi yapılan ve müs'taihsıl için daha az mas
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raflı ve pamuğa nisbetle değer fiyatına satılan,
sürüm ve alıcı müessesesi dalha müstakar olan
Meksika menşeli buğday ekimine yönelmiş bu
lunmaktadır. Bu nedenledir ki, pamuk üretimi
gün geçtikçe azalmaktadır. Nitekim, dekar ba
şına pamuğun masraf ve geliriyle, Meksika
buğdayının maSraf ve gelirini karşılaştırdığı
mızda görülür ki, Meksika buğdayı üretimi
müstahsil için pamuk üretiminden daha kârlı
dır.
Örneğin; Adana ilinde dekar başına
tohumlu pamuğun 1967 - 1968
ortalaması
171 kilogram, Meksika buğdayı dekar ola
rak 350 kilogram, içel 150 kilogram pa
muk 350 kilogram buğday, Antalya 265
kilogram pamuk, 335 kilogram buğday. Muğla
193 kilogram pamuk, 410 kilogram Meksika buğ
dayı. izmir 212 kilogram pamuk 410 kilogram
buğday. Aydın 207 kilogram pamuk. 392 kilog
ram buğday. - Manisa 204 kilogram pamuk 425
kilogram buğday. Maraş 180 kilogram pamuk,
340 kilogram Meksika buğdayı.
Bu tabloya göre aynı yıllarda tohumlu pa
muğun beher kilosu ortalama 210 kuruş ve buğ
dayın kilosu da 80 kuruş olarak hesabedildiği
takdirde dekar başına gayri safî gelirin pamuk
lehine olduğu görülür. Ancak, pamuğun masra
fının buğday masrafından fazla olması nede
niyle net gelirin buğday lehine olduğu görül
mektedir. Nitekim, Adana, İçel, Maraş, izmir,
Aydın ve Manisa illerinde durum Meksika buğ
dayı lehindedir. Sadece Antalya ilimizde pa
muk IM8ksika buğdayından daha kârlı görül
mektedir
Bu dönelerin ışığı altında Türkiye'de top
lam ipamuk alanının '1/3 ini kaplıyan Adana
ilinde dekar (başına 171 kiloigram verim ile 'pa
muk, IMeksika buğdayının dekar başına 380 ki
logram verimi karşısında çok ıgüç rekabet ede
bilecektir. Bilhassa bu Sene, 1971 senesinde Ç.ukuriovada dekar başına lortalama (olarak 400 - 450
kilogram buğday terimi karşısında gerekli ted
birler alınmadığı takdirde pamuk hiçbir zaman
Meksika buğdayı ile rekabet ledemiyecek *ve her
geçen sene pamuk ekim sahası Meksika buğda
yı lehine daralacaktır. Böylece, bir gün gele
cek IMeksika buğdayı, pamuğu 'Türkiytfde^ ko
vacaktır. Bu durum Türkiye^de iktisadi ve Sos
yal laçıdan 'önemli loJnmsuz (sonuçlar doğuracak-
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tır. Her (şeyden önce, mevsimlik de olsa, bü
yük işgücü istihdam olunan pamuğun üreti
mindeki azalma, istihdamı azaltacaktır. 'Gizli iş
sizliğin yoğun olduğu Türkye 'tarımında bu,
olum'suz (bir Sonuç doğurabilecektir.
Diğer taraftan, ihracat yoluyla 'senede bir
milyar liradan fazla igelir bağlıyarak ekonomi
mize 'olumlu katkıda Ibulunan pamuğun memle
ketimize getirdiği dövizden vazgeçmek, ekono
miye olumsuz etki yapacaktır. Zira, pamuk,
memleketimizin tarım ürünleri ihracatında başta
geldiği ıgiîbi, pamuklu mensucat ihracatı da sı
nai mamuller arasında birinci yeri işgal etmek
tedir. İBuığün yurdumuzda istlhisal edilen 450 000
ton civarındaki tohumsuz pamuğun takriben
200 000 tonu dâhildeki fabrikaların hammadde
sini teşkil etmekte, igeri kalanı ihraç edilmekte
dir. Pamuk, İhraç gelirlerimizin yüzde 29 unu
karşılar duruma igelmiştir. 'Bu arada, 1933 -1939
döneminde Devlet eliyle temelleri atılan ve tbugün gelişmiş bulunan pamuk ipliği ve mensu
cat sanayii, pamuk ürününü en başta gelen ih
racat maddesi durumuna 'getirmiştir, öyle ki,
Türkiye'nin 1968 den itibaren ihracata dönük
sanayileşme çabasında pamuklu mensucata ön
derlik verildiği de Söylenilebilir.
Öte yandan, iç talebin büyümesi de pamuk
ürününün artırılmalını igerektirmektedir. Zira,
nüfûsumuzun her sene bir milyona yakın artış
göstermesi, pamuklu talebinin senede 30 milyon
metre civarında çoğalmasına sebep olmaktadır.
Bütün ibu hususlar igösteriyor ki, memleketi
mizin iktisadi ve sosyal menfaatleri açısından
pamuk ürününün teşvik ve ihyasına büyük ih
tiyaç vardır. Hele Ortak Pazar bünyesinde sınai
mamuller bakımından rekabet durumuna girdi
ğimizde en 'büyük (başarı 'şansımızın pamuklu
dokuma sanayiinde (bulunduğu bir gerçek ol
duğuna göre, bu sanayiin hammaddesi olan pa
muğun ekiminin teşjvik ve ihya edilmesinin yurt
gerçekleri yönünden büyük Ibir mecburiyet'ol
duğu aşikârdır.
ISaym milletvekilleri; Ortak Pazar bünye
sinde diğer üye devletlerle tekstil sanayii saha
sında rekabet edebilmemiz için, özel teşebıbüs
dokuma ve iplik fabrikalarını ıslah veya tevsi
ederken aynı işekilde, ISümerbank 'Genel İflüdürlüğünün de, 'Sümerbank'a bağlı 13 fabrikayı.
ıslah veya tevsi etmekte olduğu Doğu - Anado-
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luda 4 yeni dokuma fabrikası kurulmasının da
bu yıl e'büt edileceği bilinmektedir. Hal böyle
olduğuna göre, rekabet ığüoümüzün artırılması
için, hu fabrikaların hammaddesini teşkil eden
pamuk ekiminin de teşvik ve ihyasının gerek
liliği iyice anlaşılmaktadır.
!
Bu üitilbarla, pamuk ekiminin teşvik Ve İhyası
için ilk olarak pamuk ürününün maliyet de
ğerinin düşürülmesi ve ikinci (olarak da, pamuk
ürününe değer fiyat verilmesi hususunda ted
birler alınması gerekmektedir. Pamuğun mali
yet değerinin düşürülmesi için aşağıda arz ve
izaha çalışacağımız tedlbirierin alınması igerekmektedir.
1. — Kredi politikası: Zirai kredilerin büyük
bir kısmının, takriben 3/4 nisbetinin zirai kredi
kooperatifleri kanaliyle müstahsile tevzi edil
meyip, hali hazırda olduğu gibi kredilerin bü
yük bir kısmının bizzat Ziraat Bankalar: kana
liyle müstahsillere ulaştırılmak istenmesi pren
sibinde ısrar edildiği müddetçe, zirai krediler
müstahsillere âdil bir şekilde ulaşamıyacaktır.
Zira müstahsillerimiz, çoğunun kendi adlarına
tapuları olmayıp ecdatlarından intikal eden ara
zileri işlemeleri ve yine bir çoklarının arazile
rinin kadastro tesbiti sebebiyle itirazlı olması
dolayısiyle Ziraat Bankasında, Bankanın Kuru
luş Kanunu icabı her hangi bir muamele yaptı
rmamaktadırlar. Kendi adına tapusu olan müs
tahsiller de Ziraat Bankası nezdinde toprak ba
rem değerinin düşük olduğundan ve baremle
rin yükseltilmesi uzun ve hususi formaliteleri
icabettirdiğinden zirai krediden bihakkın isti
fade edememektedirler.
Doğrudan doğruya Ziraat Bankası kredile
rinden büyük arazi sahibi müstahsillerimiz isti
fade etmektedirler.
BAŞKAN — Sayın Güllü, 5 dakikanız var.
ALÎ RIZA GÜLLÜOĞLU (Devamla) — Bu
itibarla, mevcut kredilerin adaletli bir şekilde
tevzii için tarım kredi kooperatiflerinin yaygın
laştırılmasına önem vermek gerekmektedir.
Tarım kredi kooperatiflerine ayrılan bugünkü
zirai kredi ile, müstahsillerimizi, mahsullerini
daha yeşilken satmak mecburiyetinden kurtara
nlayız. Hâl böyle olunca tarım kredi koopera
tiflerini uzun senelerden beri siyasi iktidarların
baskısı altında bulunan ve bundan sonra da
baskısı altında kalacağı aşikâr olan Ziraat Ban-
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kası Genel Müdürlüğünden ayırmak ve müs
tahsillerimizin yeteri kadar kredi ihtiyaçlarını
karşılamak üzere derhal bir zirai kredi koopera
tifleri bankası kurmak elzemdir.
Bu bankanın plasman ihtiyacının takviyesi
için de, Devletin hissesinin bulunduğu banka
larla özel bankaların her seneki kârlarının asga
ri % 25 - 30 nisbetinde bir kısmını faiz mukabi
linde bu bankaya vermelerini temin için bir
kanun tasarısının derhal Yüce Meclise şevki de
gerekmektedir.
Muhterem arkadaşlar, burada bir hususa
nazarı dikkatinizi çekmek isterim: Bilhassa
millî servetimize katkısı hemen hemen yok dene
cek kadar az olan, itibari kredi ile iş gören va
tandaşlarımız, Türkiyede kurulmuş bulunan bir
takım kredi müesseselerinden kredilerini alır
ken, memleketin % 70 ini teşkil eden ve mem
leketin iktisadiyatının anatemellerini teskii
eden müstafimi! arımız, hepinizin ide bildiği
gibi, sadece Zirazat Bankasından kredi
temin etmekte
ve yukarıda arz etti
ğim şekilde bundan da bihakkın istifade
edememektedir. Onun için yukarıda bahset
tiğim kanun tasarısının Yüce Meclise bir an
evvel şevkinde büyük faydalar vardır.
Bu arada, şunu da belirtmek isterim ki, kre
di kooperatiflerinde en yüksek kredi 25 000 lira
olup bunun da 10 000 lirası emtia olarak veril
mektedir. Genellikle müstahsillere verilen 15 000
liralık nakdî kredi yetersiz oduğundan, emtia
olarak alman suni gübrenin bir kısmı müstah
sillerimiz tarafından piyasa fiyatının altında sa
tılmakta ve bunlar kredi ihtiyaçlarını bu şekilde
karşılamaktadırlar. Sakıncalı olan bu tatbikat
tan vazgeçilerek, müstahsillerimizi emtia alma
ya mecbur etmeden kredilerin nakit olarak ve
rilmesi prensibini tatbik etmek daha faydalı
olacaktır. Aksi takdirde bugünkü tatbikat da
ha ziyade suni gübre satışı yapan kimselerin
yararına olmaktadır.
Bütün müstahsiller gibi pamuk müstahsilleri
de, arz ve izah ettiğimiz kredi güçlükleriyle
karşılaşmaktadırlar. Pamuk ürünü, yetiştirilme
si bakımından daha fazla masrafı icabettirdiğin
den kredi sıkıntısı, pamuk müstahsili bakımın
dan daha fazla ehemmiyet arz etmektedir.
Bu itibarla, pamuk üretimi yapılan bölgeler
de acele lolarak toprak İbarem değerini rayiç be
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dele yakın olarak değerlendirmek, zirai kredi
kooperatiflerini daha çofe yaygınlaştırmak ve
kredi hadlerini yükselterek ortakları nakit kre
di yerine emtia almak mecburiyetinden kurtarımıak gerekmektedir.
2. Zirai ekipman plasmanı : Müstahsilin
ürünümü ucuza mal edebilmesi için ekipman fi
yatlarının düşürülmesi gereklidir. Bmigünkü fi
yatlar üzerinden traktör ve sair ziraat âletleri
satınalan müstahsil, ürününü pahalıya mal et
mektedir. örneğin Brezilya, Hinıdistan, Pakistan
ve Mısır gibi tarım memleketlerinde aynı tip
traktörler 20 000 ilâ 30 000 lira arasında satıl
dığı halde yurdumuzda 45 000 ilâ 60 000 lira
turasında satılmaktadır. Suni gübre ve zehir fi
yatları da aynı şekilde yüksek olduğu gibi ka
litesi de gayet düşüktür.
BAŞKAN — Sayın Güllü, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Baha ne kadar zamana ihtiyacınız
olacaktır?
ALÎ RIZA GÜLLÜOĞLU (Devamla) — 15 20 'dakikaya (ihtiyacım olacak.
BAŞKAN — Yazılı metinden konuşma yap
tığınız için ısöz hakkınız 20 dakikadır. Yirmi da
kikayı doldurmuş bulunuyorsunuz. Genel Kuru
lun müsaadesini alacağım.
Efendim, 15 dakikalık süre isteğini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmdyenler...
Kabul edilmiştir. Buyurunuz efendim.
ALI RIZA GÜLLÜOĞLU (Devamla) — Bu
günkü tatbikatta tarjım araçları plasmanı Ziraat
Bankası emrine verildiğinden, karşılığında tapu
istenmektedir. Kendileri adına tapuları olmıyan
veya tapuları, tapu kadastro ölçümü sırasında
itiraza uğrayan müstahsıllarımız bu kredilerden
istifade edememektedirler. Tarlalarını işliyecek
traktöre ısahilbolamıyan müstahsıllarımız, tarla
larını yüksek fiyatla işletmekteler veyahut da
traktörü olan fbir müstahsıla ortak olarak ver
mektedirler. Tatbikatta çok defa bu ortağa ve
rilen arazi traktörü olan müstahsilin eline geç
mektedir.
Görülüyor İd, bugünkü tatbikatta orta sınıf
müstahsilin iarazisi, orta sınıfın üzerinde traiktör
sahibi müstahsilin eline geçmekte, bu ise gün
geçtikçe topraksız vatandaşın artmasına sebebolmaktadır. Bu meselenin hal çaresi, tanım âlet
leri plasmanımın tarım kredi ve pamuk satış
kooperatiflerine de verilmesi ve bu kooperatif-

— 268 —

M. Meclisi

B : 126

lerin anasözleşmelerine göre ortakların tarım
âletleri almalarımın sağlanmasiyle mümkündür.
Diğer taraftan, tarım âletlerinin ımüstahsıla
ucuza imal edilebilmesi için her türlü aracının
ortadan kaldırılması, büûmuın tarım istihsal vasitalaninm - suni gübre dâhil - Devlet eliyle yur
da ithali zorunlu görülmektedir. Yurda ithalini
mütaakıp, gümrükten geçişini mütaakıp yine
yurt sajtmnda bunun bayiliğini yapan vatan
daşlara ıbayilik, Devlet eliyle verilebilir. Bu
ithal müessesesindeki aracılar kaldırılmadığı
müddetçe - itiraz önce Sayın Hilmi İşgüzar da
konuşmalarında bahsettiler - bu vatandaşları
mız, fbu ımilletin kanını daha yıllarca sömürecektir.
Düşünülen diğer bir husus da, bu sahada
montaj sanayünden vaz geçilerek derhal, vakit
kaybetmeden yurdumuzda tarım âletleri sana
yiini kurmaktır. Bu mevzuda bir motor ve ak
tarma sanayii kurulması hususunda Meclis araş
tırması öınergemiz, Meclisimizin gündemimde bu' lunmaktadır.
Netice olarak; bütün bu arz ettiğimiz kredi
yetersizliği nedeniyle, ürün elide etmek istiyen
müstaıhısıllar, lüzumdu nakit için ibankalardan ti
cari kredi alan tüccarlara başvurarak yüksek
faizle para temin etmekte, 'böylece daha yeşil
olan ürünlerini ısatmak mecburiyetinde kalmak
tadırlar. Bir Ibaşka deyişle, toprağı olan mal,
mülk sahibi müstahsıllanmız, itibari kredi alan
bâzı vatandaşlarımıza, devletin yönetimi altın
da bulunan bankalar kanaliyle soydurulmaktadırlar. Daha açık bir ifade ile, müstahsil, bizzat
Devlet eliyle bâzı şahıslar tarafından soyul
maktadır.
Bu durumda, müstahsilin kalkındırılmasından söz etmek, kendi kendimizi aldatmaktan
öteye gidemez. Müstahsil yeteri kadar krediyi
bulamazsa ve bankalar vasıtasiyle tefeciye
muhtacedilirse, tarım âletleri plasmanı prensi
bi değiştirilmezse, tarım âletleri, suni gübre,
zehir, akaryakıt ve her türlü istihsal vasıtala
rı müstahsilin eline pahalıya geçerse, elbette
M, müstahsil, istihsal ettiği ürününü pahalıya
mal edecek ve bu pahalıya malettiği ürünün
den kâr etmek için de yüksek fiyat istemek
mecburiyetinde kalacaktır.
Bu nedenle, tarım ürünü olan mapuğun dı
şarıya ihracı da güçleşecektir. Zira, diğer pa
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muk istihsal eden memleketler aynı ürünü daha
ucuza malettiklerinden, o memleketlerin ürünü
ile dış piyasalarla rekabet edemeyeceğinden
müstahsilin ürünü değer pahasına satılamıyacak ve müstahsil zarar edecektir.
Bu itibarla, müstahsilin ürününü ve bilhassa pamuk ürününü ucuza maledebilmesi için,
yukarıdan beri arz ettiğimiz tedbirlerin alına
rak, pamuk müstahsilinin kalkınmasını temin
etmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, yakın
bir zamanda maliyet fiyatını pahalıya maletti
ği ve değer pahasının çok altında satabildiği
pamuğu istihsal etmiyecefctir.
Pamuk ekiminin teşvik ve ihyası için ikinci
tedbir olarak da, pamuk ürününe değer fiyat
verilmesi gerekmektedir. Bu mevzuda da, şu
arz edeceğimiz husus ve tedbirlerin alınması
iktiza etmektedir:
Sayın milletvekilleri; pamuk üreticisinin
ürününü değer pahasına satınalarak piyasayı/
düzenliyen ve kuruluş gayelerinden en mühimi
bu olan Sümerbankın, üreticiden doğrudan
doğruya pamuk alımı son 5 sene içerisinde bil*
hayli gerilemiştir. Hattâ bu seneler zarfında,
Sümerbankın borsadan pahalı fiyatla çekirdek
li ve işlenmiş pamuk alması da mecbur tutul
muştur. öyle ki, Sümerbank ihtiyacı olan yete
ri kadar pamuğu istihsal zamanı üreticiden satınalacağı yerde, üreticinin elinden pamuk tamamiyle çıktıktan sonra, her sene aralık ve
ocak aylarından Sümerbankın ihtiyacı olan pa
muğu üreticiden alacağı hususunda yetkili ma
kamlar beyanatlar verirler. Halbuki, bu aylar
da pamuk üreticinin elinden tamamiyle çıkarak
tüccarın eline geçmiştir. Bu tarz pamuk alimi
Sümerbanka pahalıya malolmaktadır. Böylece,
pamuk üreticisi dâhildeki en güçlü alıcısını da
kaybederek, bâzı fırsatçı pamuk ahcılanyla
başbaşa bırakılmaktadır.
Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine ge
lince; pamuk üreticisinin ürüniünü sama
nında
satmalmak için kâfi derecede bu
kooperatifler
teşkilâtlandırılmadığı
gibi,
yeteri kadar plasmana da sahip değillerdir.
Yine bu kooperatiflerin tüccardan pamuk al
mamaları ve sadece ortak üreticiden almaları
lâzımdır. Bu itibarla, pamuk tarım satış koope
ratiflerinin sayılarının artırılması, bizzat üre
ticiden alım yapması, yeteri kadar malî kay
nak sağlanması gerekmektedir.
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Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbankın sadece üreticiden pamuk mubayaa et
mesi ve pamuk alım kampanyasına üretim mev
siminin sonuna kadar aralıksız devam, etmesi
gerekmektedir.
Pamuk ekiminin teşviki hususunda etken
unsurlardan birisi de, pamuk için tesbit edilen
taban fiyatlarının tatminkâr olması hususudur.
Genellikle bugüne kadar tesbit edilen pamuk
taban fiyatları, üretici için tatminkâr olmamış
tır. örneğin, pamuk ürünü için geçen sene üre
ticiye verilen 270 - 280 kuruşluk taban fiyat*
çok azdır. Zira, Türk parasının değerinin 2/3
oranında düşürülmesi nedeniyle pamuğumuzun
kilosu dış pazarlarda 540 kuruştan 700 kuru
şun üzerine çıkmıştır. Böylece, pamuğun kilo
sunda asgari 200 kuruşluk bir fiyat artışı ol
muştur. Bir kilo tohumlu pamuğun, tohumsuz
pamuk haline getirilmesi için yapılan bütün
masrafların 40 kuruş olduğunu kabul etsek
dahi, yine de kilo başına 160 kuruşluk bir fark
vardır. Halbuki, tesbit edilen taban fiyatta ise,
bir önceki sene ile geçen sene arasında 45 - 50
kuruşluk bir fark vardır. Yani üretici, paramı
zın değeri 2/3 düştüğü hade, bir önceki seneye
rağmen pamuk ürününün beher kilosunda 45,
50 kuruş ancak fazla alabilmiştir.
İhracatçıya gelince; ihracatçı 1960 senesin
de 1 kilo pamukta asgari 30 kuruş kazanırken,
1970 senesinde 130 kuruş gibi bir kâr sağlamış
tır. Görülüyor ki, paramızın değerinin düşürül
mesiyle görünüşteki pamufif fiyatınım artışın
dan - yine her zamanki gibi - aslan payını ih
racatçı almaktadır. Akaryakıt, suni gübre dâhil
her türlü tarım istihsal vasıtalarının fiyatında
yüzde 60 - 80 artış kaydedilirken, Anayasamı
zın âmir hükümleri icabı, üreticinin alınteri de
ğerlendirilmemektedir.
Sayın milletvekilleri; bütün bu izahatımız
muvacehesinde, yazılı bir önerge ile 1970 pa
muk rekoltesi için taban fiyatı olarak 300 - 310
kuruşun tesbit edilmesini talebetmiş isek de,
o zamanın Sayın Ticaret Bakanının verdiği
yazılı cevap, müstahsilin almterinin değerlen
dirilmesi anlayışı espkisi yönünden gayet ente
resandır.
Bakanın cevabı aynen şöyledir:
«Tesbit olunan 270 - 280 kuruşluk pamuk '
destekleme alım fiyatları üreticiye garanti edi- j
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len bir taban fiyatı olup, tavan fiyatı olanak
mütalâa edilmemektedir.
Böylece, üretici garanti edilen taban fiya
tı üzerinden ürününü satmak mecburiyetinde
tutulmadığından, piyasada teşekkül eden da
ha uygun fiyatla ürününü değerlendirme imkâ
nıma sahiptir. Bu nedenle, müdahale muba
yaası çevresinde pamuk taban fiyatının 300 310 kuruşa çıkarılması düşünülmemektedir.»
Şimdi aziz (arkadaşlarım; burada dikkat
editooek husus şudur- Sayın Bakan diyor ki,
«Tesbit edilecek tabandır, tavan değildir». Sa
yın Bıakan öyle bir piyasayı kafasında yorumlu
yor ve anlıyor ki, serbest bir piyasa ve bu ser
best piyasada arz ve talep kanunlarına göre bir
piyasa teşekkül edecektir. Çiftçi de bu te
şekkül edecek olan piyasadaki fiyat üzerinden
malını satacaktır.
Muhterem arkadaşılarım, bugün Türki
ye'nin şartlarını bırakınız!... Sanayi ve zirai ,
yönden ilerlemiş olan Amerika Birleştik Devlet
lerinde, Fransa'da ve bugünlerde üyesi ola
cağımız Ortak Bazar ülkelerinde çiftçilerinin
korunması ve lalmterlerinin değerlendirilmesi
için devamlı olarak tedbirler almaktadırlar.
Ama benim Sayın Bakanım, teşefejkül edecek
piyaisa içerisinde çjiftçami tüccarla başbaşa bı- '
rakmaktadır. O zaman verdiği beyanatta
«Taban fiyat 270 - 280 kuruştur» dedi. Biz ge
çen sene, taban fiyatını 300 - 310 kuruş olanak
talebettik. Bu talebimizde ne kadar hıa(klı ol
duğumuzu, bundan 6 ay sonra piyasada pamu
ğun kilosunun 380 kuruşa satılması göstermiş
tir. Ama benim çiftçim borçlu olduğundan dola
yı pamuğunu bekletemez ve bu bekletmeye na
sıl tahammül edebilir? Binaenaleyh, Sayın
Bakanın esprisi yönünden işi değerlendirecek i
olursak, Sayın Ba|kan müstahsilimin tüccar
karşısında soyulmialsına müsaade ediyor, demek
tir.
Aynı şekilde, biraz önce Sayın Bakan, 1971
senesi pamuk rekoltesi için taban fiyatının 300 320 kuruş olacağını ve bu rakamın ontaîklar
iç'-n ise 320 kuruş olabileceğini söylediler. Yi
ne arz ediyoruz: İlk önce 297 kuruş üzerin
den tesbit edilmişti. Şimdi 320 kuruşa çıkar
mışlardır. Fakat bunu yine iddia ediyoruz ki,
verilen 320 îkuruş yine çiftçinin almlteri değil
dir. Yine bu yü çiftçinin sırtından ihracatçı
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milyonları kazanacaktır. Bu yıl asgari Ege'de
pamuğun taban fiyatı olarak 340 kuruş veril
diğini Sayın Bakan ilân ettiler. Bu, belki bu
sene Ege'de 380 kuruş veya 390 kuruş dahi
olabilir; ama aşağı kalitede görünen Adana
Pamuğuna, bugün Ege pamuğuna verilen 340
kuruşun verilmesi gerekirdi.
Konuşmamızın başından beri, Anayasa
mızın âmir hükümleri icabı, müstahsilin lalınterinin değerlendirilm^i için arz ve izaha çalış
tığımız hususların, pamuk üretiminin teşvik ve
ihyası için lüzumlu olup olmadığının bilinme
si, araştırılması ve buna göre tedbir lalınabilnıc-pi için bir genel görüşme önergesi vermiş
tim ve bu gsııel görüşme önergem üzerinde
Yüce Meclisinize izahatta bulundum. Beni din
lediğinizden dolayı sonsuz saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
önerge üzerinde şimdiye kadar sırasiyle Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen,
Adalet Partisi G-rupu adına da Sayın Kemal Gü
neş (söz almıİj bulunmaktadırlar.
Önerge, Anayasanın 89 ncu maddesmdejki
usule tabi olduğu için, şahsı adına söz istiyen şajym üyelere maalesef söz veremiyorum.
Sayın Türkmen, vakti dikkate alarak ko
nuşmanızı bitirebilecek misiniz efendim?
HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Evet, tamam
layacağım efendim..
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına
Sayın Hilmi Türkmen, buyurunuz efendim.
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA
HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Muhterem Başkan
ve muhterem milletvekilleri;
Adana Milletvekili Sayın Ali Rıza Güllüoğlu'nun, pamuk üretiminin ihyası ve teşviki
konusunda vermiş olduğu genel görüşme açıl
ması konusundaki önergesi üzerinde Demokra
tik Parti Grupu adına görüşlerimizi arz etmek
için huzurunuzda bulunuyorum.
Sayın Ali Rıza Güllüoğlu'nu dikkatle din
ledim. Pamuğun yetiştirilmesi hususunda, pa
muk yetiştiren bir ülkenin çocuğu olarak, gayet
güzel deliller ve dokümanlar ortaya koydular.
Ben de aynı muhitin ve ülkenin bir çocuğu ola
rak, pamuk müstahsilinim derdini ve ihtiyaç
larını çok yakından bilen ve bunlara kâmil
mânada vakıf bir kimseyim. Şayet genel görüş
me sizlerin yüksek reylerinize mazhar olur da
açılır ise, o zaman bizlerin de bu mevzuda söy
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leyecek pekçok şeyleri vardır. Ancak bu arada
bir iki tanesini hatırlatmaktan veya sizlere ar
zu malûmat etmekten kendimi alamıyorum.
Bizde pamuk üretimi hususunda hükümet
lerce müstahsıla karşı takınılan çok tavırlar
vardır. Deniliyor ki, «Efendim, biz sanayii teş
vik etmek için bu şekilde hareket ediyoruz ve
ya bu şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz.
Tekstil sanayiini teşvik etmek için, bütün dün
yada bizim övünebileceğimiz, diyebilirim ki, en
büyük ihraç maddemiz pamuktur, öyle olunca,
pamuğa son derece kıymet ve ehemmiyet ver
mek mecburiyetindeyiz. Pamuğa, kıymet ve
ehemmiyet vermek, pamuğun maddesine değil,
bu maddeyi yetiştiren çiftçiye gerekli kredinin,
yardımın yapılmasıyla mümkündür. Maalesef,
bugün çiftçilerimize gerekli kredi ve yardım
hükümetlerce yapılmamaktadır. 100 dönüm tar
lası olan bir çiftçiye ancak 10 000 liralık bir
kredi hakkı tanınıyor ve bunun da 5 000 lirası
kesildikten sonra kalan 5 000 lirası teslim edi
liyor. Halbuki diğer tarafta 100 dönümlük tar
lası değil, 1 dönümlük tarlası bile olmayan her
hangi bir tüccara 100 000 veya 200 00 lira, hat
tâ daha da fazla kredi açılıyor, yardım yapılı
yor.
Muhterem milletvekilleri; 1970 senesi için
de yapılan devalüasyondan sonra pamuk fiyat
ları haliyle artmıştır; fakat burada bir kısım
çiftçilerin nazarı dikkatini çeken bir hâdise
olmuştur. Bu hâdise, pamuk fiyatının dolar
açısından 12 liradan tutulurken, pamuğu imâl
ederek ve iplik haline getiren fabrikaların; ya
ni sanayi tesis sahiplerinin mallarının 15 lira
dan muamele görmesidir. Burada 12 lira ile 15
lira arasında 3 lira gibi bir açıklık vardır. Bu
rada belki sanayicileri ihya durumu vardır; fa
kat sanayicileri ihya edeceğiz derken, diğer ta
raftan bu sanayicilere ham mal yetiştiren, mah
sul meydana getiren müstahsili ve çiftçiyi ez
mek ve mağdur etmek neden?..
Muhterem milletvekilleri; iste bütün bunla
rın gereği gibi anlaşılabilmesi için bu hususta
bir genel görüşme açılması mübremdir ve za
ruridir.
Çiftçinin aldığı her şey pahalı; malı, aldığı
her şeye nisbetle çok daha ucuz. 1952 senesinde
çiftçi pamuğunu 185 kuruşa satarken, 1971 se
nesinde ne acı bir gerçek ki, 3 liradan 310 ku
ruşa satmaktır. 1951, 1952 senesinde 180 kuruşa
271 —

M. Meclisi

B : 126

7 . 7 . 1971

0:1

müstahsıldan alman pamuktan imâl edilen be I göstermeden sorumlularını sorguya çekip, ceza
landırmak tekliflerini izhar etmişizdir. Şunu bil
zin metresi o samanlar 55 kuruşa satılırken, bu
hassa hepimiz çok iyi biliriz; güzel bir ata sözügün 3 liranın üzerinde satılmaktadır. Bu çift
müzdür. : «iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına
çiye reva görülecek bir hâdise değildir.
batır.» Aynı şerait içinde ben olsam ne yapabi
Çiftçinin yetiştirmiş olduğu pamuğun mey
lirdim diyerek karşımızda hesap sorduklarımız
dana getirilebilmesi için, pek büyük bakıma
dan bu insaf ölçüsü içerisinde hesap istiyelim
ihtiyaç vardır, gübreye ihtiyaç vardır, suya
ve bu suretle taleplerimiz de efkârı umumiyeihtiyaç vardır ve bilâhara haşarattan onu kur
nin vicdanında istenilen yerini bulmuş olsun.
tarabilmek için çeşitli ilâçlara, zehirlere ihti
yaç vardır. Bundan üç sene, beş sene evvelkine
Hepinizin hatırlıyacağı gibi, bundan 15 gün
nisbetle gübremin, ilâçların fiyatına bir göz ata
önce Meksika bıığdayı hakkında eski Adalet
cak olursak, pamuk fiyatı ile kabili telif olmıPartisi Tarım Bakanlarından Sayın Bağdaş
yan bir durumun gayet zahir bir şekilde ortada
hakkında Meksika buğdayının bu memlekete fe
olduğunu görürüz.
lâket getirdiği mülâhazası ile bir Meclis Araş
İşte, bütün bunların lâyıkı veçhile anlaşıla
tırması hakkında tartışma yapılmıştır. Bugün
bilmesi için, genel görüşmenin açılmasını De
I Sayın Ali Rıza Güllü arkadaşımız gayet realist
mokratik Parti Grupu zaruri görmektedir. Bu
| bir görüş ile gerek pamukçuluk ve gerekse
bakımdan görüşmenin açılmasına taraftarız.
Meksika buğdayının Çukurova bölgesinde,
Grupumuz adına hepinizi hürmetle selâm
Ege'de ve Antalya mıntakasmda Türk çiftçi
larım.
sine pamuğu dahi tercih ettirebilecek kadar
bir verimlilik içerisinde bulunduğunu ve tercih
İBAŞKAN — Sayın Güneş, buyurunuz.
edilen bir zirai hububat çeşidi olduğunu izah
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL
ettiler. Bunu söylememideki kasıt ve mâna, dai
GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın mil
ma aynı partinin içerisindeki arkadaşlarımızın
letvekili arkadaşlarım;
dahi bir mevzu hakkında muhtelif görüşlerinin
'Adalet Partisi Grupu adına sayın teklif sa
olması ve burada icabetmediği halde Yüce Mec
hibi Ali Rıza Güllüoğlu'nun Millet Meclisinde
pamukluçuluğumuzun geliştirilmesi hakkında lisin - Bekliyen çok mühim kanunlar ortada du
rurken - günlerce işgal edilmesi olduğu için arz
ki Meclis Araştırması önergesi üzerindeki gö
etmiş bulunuyorum, işte bu ölçüler içerisinde
rüşlerimi arz ediyorum.
ben
görüşlerimi herhangi bir şartın müdafaası
Muhterem arkadaşlarım; tenkid ve temenni
nı
yapmak
için değil, mevcut durumun teknikler yapıcı olduğu müddetçe ister muhalif, ister
man izahını yapmaya çalışacağım.
muvafık olsun daima faydalı olmuştur.
!Sayın milletvekilleri; az gelişmişlikten kur
Yalnız, şunu belirtmek lâzım ki, her neden
tulmak
için kalkınma hamlesi yapmak zorunlu
se bizde muhalefet daima her devirde suçlar
luğunda
bulunan memleketimiz her şeyden ön
bulma çaba ve gayretlerini göstermiştir. Bu,
ce
tarım
alanında gelişmeye mecburdur. Bu
belki memleketimizde cari seçim sistemlerinin
mecburiyet
ekonomik olduğu kadar, sosyal ve
icabı, seçmene hoş görünme ve onların dert ve
politik sebeplerle de kendisini hissettirmekte
dâvalarına, bölgesine sahip çıkmanın öncülüğü
dir.
nü almak istenişindendir.
Yüce Parlâmentoya intisabımdan bu yana
müşahedem, bu tutumun maalesef çoğunluğumuzca benimsenmiş olması ve politikanın bir
icabı sayılmış olduğudur.
'Kıymetli arkadaşlarım; memleketimizin sos
yal ve ekonomik bünyesini sanki hiç bilmiyormuşuz gibi, her teklifimizde daima samimiyet
le dünyada bulunanın en iyisini ve en güzelini
teklif ve temenni etmişiz ve bunun olmasını he
men arzu ederek, neticeyi beklemeye tahammül

Tarımımızın hızla ıgelişmesi, ancak pamuk
ve benzeri gibi polikültür ziraatin genişlemesi
ile mümkündür. Yurdumuz iklim bakımından
pamuk kuşağının içinde bulunduğu gibi, top
raklarımız da bu bitki türü için elverişlidir ve
âzami 'verimi kaldırabilecek potansiyele haizdir.
Hem sanayimizin ihtiyacını temin etmek, hem
de zorunlu bulunduğumuz dövizi karşılamak
durumundayız. Nüfusumuz yılda '•% 3 e yakın
artmakta 've bunun 36 milyona varmış bulun-
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duğunu hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan ha- I
yat şartlarımızın İner geçen yıl yükselmesi ile
nüfus başına pamuk tüketimimiz 1950 de 2,6 kg.
iken, 1068 ide 15 kg. ı bulmuştur. tBu artışı kar
şılamak 'için, Ortak Pazar muvacehesinde ihra
catta artışı da \g'öz önünde tutarak, pamuk üre
timini de çoğaltmak mecburiyeti vardır. Halen
Türkiye'de en az 300 bin aile pamuk üretimi, iş
lenmesi ve sanayi imalâtından geçimini temin
etmektedir. 'Bu suretle pamuk üretiminin artı
rılması ile diğer ürünlere nazaran daha fazla
ailenin daha iyi şartlarda geçimini sağlamak
mümkün olacaktır. IHalen 600 bin tonu aşan »pa
muk çekirdeği, bitkisel yağ imalâtındaki bü
yük payı dolayısiyle ayrı bir önem taşımakta
dır. Bu yöndeki üretim artışı ile margarin ya
ğı ithali büyük ölçüde kısıtlanacaktır. Geriye
kalan küspenin 'hayvancılığımızda hayvanların
beslenmesindeki hissesi de ayrıca önem taşımak
tadır.
Sayın arkadaşlarım; Türkiye'mizin kalkın
masını yapabilmenin temel işartlarından birincisi,
tarımsal üretimi artırarak yatırımları biran ön
ce tahakkuk ettirmektir. Halen pamuk kadar,
pamuklularımız da dış pazarlarda rağbet gör
mekte ve aranmaktadır. Bu durumda muhtacolduğumuz dövizin 'temininde İhalen 150 milyon
dolar civarında bulunan ve 1 milyar 750 milyon
lirayı aşan pamuktan elde edilen döviz gelirle
rini, istihsalimizi teşvik ederek % 50 artırmak
mümkün görünmektedir. Memleketimiz şartları
pamuk 'üretimini gittikçe artıracak bir durum
dadır. Bu artış ekim sahalarının çoğaltılması
ile 'olabileceği ıgibi, birim sahadan alınacak ve
rimi 'çoğaltmak 'suretiyle ide mümkündür. Pamuk
ekim sahamız ısoın on yılda '681 bin hektardan
T20 bin hektara yükselmiştir. 'Önümüzdeki sü
rede yeni sulama sahaları ve Fırat projesi uygulamasiyle !200 ilâ '250 bin hektarlık elverişli
sahanın pamuk ekimine tahsisi mümkün olacak
tır. Bu suretle tüm üretim alanının 850 ilâ 900
bin hektarı bulacağı umulmaktadır.
Tohumluk çeşitlerinden daha erkenci ve ve
rimli varyetelerin elde edilmesi neticesi çiftçi
lere daha vasıflı tohumluk verilmesi Tarım Ba
kanlığınca temin edilmektedir. Pamuk verimi
miz hektara kg./lif 'olarak 1958 de 285 kg. iken,
1969 da 626 kg. a, 1970 de de 763 kg./lif e yük
selmiştir. Bu haliyle Türkiye'miz dünyada 600
bin hiktar ve daha fazla pamuk eken memle-
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ketler arasında dördüncü sırayı almıştır. Keza,
pamuk 'ziraatinde sulama uygulamaları gittikçe
genişlemektedir. (Meselâ, (Çukurova bölgesinde
1962 de sulanan saha % 28 iken, 1969 da % 66
ya yükselmiştir. IGübre tatbikatı da muazzam
artış göstermiştir. (Bugün sulanan pamuk ekim
sahalarının % '90 mda gübreleme uygulanmak
tadır. Çeşitli polikültür tedbirler pamuk verim
ve üretiminin artışını etkilemektedir.
Diğer pamuk ihracatçısı memleketlerde ol
duğu gibi, memleketimizde fiyatlarda daha faz
la bir indirim yapmak suretiyle dış pazarlarda
sürekli bir rekabet yapılması imkânları yok
tur. Esasen üretim için gerekli suni gübre, trak
tör, alet, malana, ilâç ve akaryakıtını yüksek
fiyatlarla ithal zorunluğunda bulunan, henüz
temel yatırımlarını tamamlamamış ve amorti
edememiş memleketimizde daha düşük maliyet
ile üretim yapabilmemiz düşünülemez. Bâzı gir
dilerde fiyat indirimleriyle daha az maliyet ile
üretim yapılması imkânları araştırılmalı ve ya
pılmalıdır. Demek oluyor İd, zor ve zahmetli
bir ziraat kolu olan pamukçulukta Devletçe
güdülen müdahale, fiyat politikası pekçok
önem arz etmektedir. 1966, 1967 den bu yana
% 10 artırılan fiyatlarla üreticilerin ağır du
rumları kısmen hafifletilmiş olmakla beraber,
yine de bu fiyatlar işçi ücretleri artışı nisbetinde husule gelen maffiiyet artışlarımı genel ola
rak karşılar durumda bulunmamaktadır. Bu
na rağmen küçük ve orta çiftteller aile işgücü
nü değerlendirmek ve geçimlerlini sağlamak
maksadiyle pamuk! ziraatime devam etmekte
dirler. Bu şarltflar muvacehesinde fiyat - mai
yet münasebetlerinin bâzı tedbirlerle dengeye
getirebileceği uygun düşünüOimeklfcedir.

Sayın milletvekilleri; yukardam beri izaha
çah'ştığıım nedenlilerle Türkiye'nin pamuk üreti
mi politikasını anahatlariyle şöyle özetliyeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanızı
rica ediyorum.
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL
GÜNEŞ (Devamla) — Bir dakikada tamamlarım.
BAŞKAN — öyle mi efendimi buyurun.
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL
GÜNEŞ (Devamla) — Pamuklu sanayiimiz ve
diğer ev ihtiyaçlarımızla zoruMu yatırım ve tü
ketim maddelerinin ithali için lüzumlu dövizi
| temin için ihracata elverişli kalitede kendi ih-
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tiyaıciimız fazlası pamuk üretimini teşvik etmek,
yeni sulama sahalarında öncü ve kârlı 'bir ürün
olan pamuğu bilhassa1 ele almak, kârlılığını'
kaybeden ürünler yerine yüksek gelir sağlıyan
pamuk ile daha fazla nüfusun daha iyi şartlar
da geçimini sağlamak, pamuğun yan ürünü;
çiğidi bitkisel yağ 've hayvan besiciliğimde kLymeltlendinmıek..
iSulama, gübreleme, iyi tohum, hastalık vle
zararlılarla mlücaldele ve leğitinııe önemle devam
olunması j yıllarca üistb üste ekimi yapılan pa
muk 'zriraaibinide, münavebeye gitme zarureti
doğmuştur. Fiyat - maliyet ilişkilerinde etera*.
jgenin tenim!! içlin mâkul fbir kâr marjı içinde
kalınarak, pamukta destekleme alımüarı pneoısffibii ttam olarak /benimsenmelidir.
Vergi iadesinin devamında pamuk üretiminli teşıviık ycanünden fayda vardır. Pamuk çi
ğidi taban filyaJtî tatbikatının da bütün Tür
kiye'de uygulaması faydalıdır. Bunun için
araştırma, deneme ve yayın faaliyetleri ile pa
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muk ziraatinin ıg'eıli^tirülmesine çalışılırken, çift
çinin girdilerini en müsait şartlarla karşılamak
içici ide gerekli tedbirleri almak lâzUmdır. Ay
nıca çırçırlamla, sitandardizasyon ve ihracat
safhalarında da daha sıkı kontrollara gitme1
politikasının da izlenmesi zoruaüu bulunmaktaidır.
Daha fazla sabrımızı (taşırmadan, gayet ge
niş ve mühim olan bu konuda sözlerime son
verir, genel görüşımle açılmasına lüzum olma
dığını arz elder, hepinüze grupum adına saygı
lar sumarjum.
BAŞKAN — Efendim, önerge ile ilgili ko
nu üzerimde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına Sayın Yusuf Ziya Yılımaz'ın sözcü oldu*
ğu bûdiiriHmüıştir.
Vaktimiz »dolmuş fbuluoıduğundan; 8 Tem
muz Perşembe saat 15;00 ite toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum efendim.
Kapatma saaiti : 19,03

......
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Çarşamba

Saat :
I
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Adana MilleJtveikilJi Ali Rıza GüllüoğkL'aıun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5)
'2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi. (10/20)
İ3. — İçel Milletövekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7)
4. — Sivas Milleıtvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21)
İ5. — İçel MÜfltetlvelkili 'Celâl Kargılı'nm,
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8)
6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin
kazancının üreticiye bırakılması için alınması
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9)
7. — Sinop MMelttvekıili Bilmd İşgüzar'in,
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/22)
8. — İçel Milleitıvekili Celâl Kargılı'nm,
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23)
9. — İçel Milletvekili
Celâl Kargılı'nm,
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/11)
10. — Sirvas Milleitiveküi Ekrem Kangal'ın,
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 ned madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/24)
11. — İçel MMelttveMli Celâl Kartgılı'nın,
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25)
12. — Traibzon MMeltivekili Alhm&t Şener'in,
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu,

depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26)
13. — Bursa Milletvekili ıSadretitin Çanga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytiın Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin-tutum
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27)
14. — Manisa Milletvekili Muammer Erten
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28)
,15. — Kayseri Milletvekili Turthıan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin tahan
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere • Anayasannı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına
dair önergesi
(8/12)
,16. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm,
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13)
17. — İçel Mfflletveküi
Celâl Kargılı'nm,
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini
sağlamak ve alınması gereken ted'birleri tesbit
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair
önergesi (8/14)
118. — Manisa Milletvekili Musfbafa Ok ile
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere

ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/31)
19. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/30)
20. — Erzurum Milletvekilli Gıybettin Karaca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/29)
121. — Ordu Milletvekili Memduih Ekşi'nin,
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meelis araştırması yapılma m a dair öner
gesi (10/32)
22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/15)
23. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergesi (10/33)
24. — Sinop Mlletlvekili Hülmi Işgüzar'm,
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiasiyle, inceleme yapmak üzere
Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/34)
25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge*
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16)

- â 26. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi
(8/17)
27. — îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18)
28. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19)
29. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20)
30. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21)
31. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/22)
32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik
edilmemesinin nedenleri konusunda "bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/23)
33. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel g/örüşme
açılmasına dair önergesi (8/24)
34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35)

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın,
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğumu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
dair önergesi (10/36)
36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergesi (10/37)
37. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uy
sal ile Baribaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38)
38. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39)
39. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm,
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili
kararın resmen ilânından önce duyulduğu iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi
(10/40)
40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergesi (10/41)
41. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm,
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sülatle düşmesini Önlemek için alınması gereken
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43)

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair
önergesi (10/44)
43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclîs araştırması açılmasına dair
önergesi (10/45)
44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46)
45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47)
46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/48)
47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49)
48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını
gerçek fiyatlar üzerinden
satmalınabilmesini
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci

maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50)
49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
tatbik .edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51)
50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi.
(10/52)
51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53)
52. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi. (10/54)
53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55)
54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/56)
55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/57)
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56. — Adana Mille^-vefkili Ali Rıza Grüillüoğlu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58)
57. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59)
58. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Tapulama ve Kadastro işlerimin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60)
'59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un,
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi. (10/61)
60. — Bursa Milletvekili Kasım (İnaldım'm,
TRT Kurumunun yayınlarınım, düzenlenmesi, ıslah
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi. (10/62)
61. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün,
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
(10/63)
62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi (8/29)
63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nım,
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve
bu konuda alınmış olan tedlbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
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38 nci maddesi uyarınca ıbiır Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/68)
64. — Samsun Milletvekili Kâmran Evldyaoğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedlbirlere ışık tutmak maksaddyle Anayasanın 88 nci
madldesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi. (8/26)

05. — Maraş M]ilıle(ttve(kili İbrahim ÖKtürik'ün,
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci madldesi uyaranca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65)
66. — Sivas Milletvekili Vıahit Bozatlı'nm,
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini,
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın -88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27)
67. — içel Milletvekili Turhan Özrgüner ve
iki arkadaşının, imar ve iskân Bakanlığı imar
Genel Müdürlüğü tarafından içel iline bağb
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılmasa
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66)
68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler
Konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28)
69. — istanbul Milletvekili Eşref Derünıçay'ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırman acılmasma dair önergesi. (10/67)
70. — Kayseri Milletvekili Turlhan Feyzioğlu'nuın, Resmî Gazetede yayımlananı «İSTİ yılı
programı» adlı resmî belgede, lktis>adi Devlet
TeşeldriiHeriuia özel kuruluş vıe gaflusiaria 9/Ptakhk veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkjnda bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyanınca bir Meclis
araştaması açılımıasıına dair önergesi (10/09)

71. — Maraş Miılletvekili İbrahim Özıtürk'üm,
son günlerde meydana gelem olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilirimde iç ve
. dış örgütlerin etkili olup olmadığını teribût et
mek maksadiyle Anayasanın • 88 nci maddesi
uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/70)
72. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ım, som günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ilhlâl ©den
kanh olaylar medeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
dair önergesi (8/30)
73. — Maraş Milletvekili İbrahim Özıtürk'ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için ıhangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbiıt etamek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına dair (önengesi (B/31)
74. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın,
Türkiye'deki gençlik hareketlerinim medenileri
ni tesıbiıt etmek ve bunların çözüm yollarının
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 tnci maddesi uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32)
75. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz'türk'ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve
Parlâmentonun nasıl bir tutum *,e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/33)
76. — Komya Milletvekili Özer ÖHçımen'im,
halen yurt dışında hayatlarımı kazamımıak laorunjda olan Türk vatandaşları ile ailelerinim sosyal
ve ekomıomiık soruınlıarımın meler oflJduğumu teslbilt
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıciı maddesi
uyaranca bir Meclis araştırmıası açıülmasıma dair
önergesi (10/71)
77. — İçel Milletvekili Turhan Özigüıner'iin,
İçel'in Arslamköy bucağımda 1969 yılımda yap
tırılan konutlarım yapımımda meydana geldiği
iddia olunan yolsuzluklaın tesbit etmek maksıadiyle Anayasanın. 88 nci maddesi uyarımca bir
Mecls araştırması açılmasına dair önergesi.
u (10/73)

78. — Adıyaman Milletvekili Kâ'mil Kırıkoğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ım, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi.
(10/74)
79. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin
ulusal ekomoımiye katkısı hakkımda Anayasamın
88 mci maddesi uyarımca bir gemel görüşme
açılmasına dair ömergesi. (8/37)
80. — Gazinatep Milletvekili Şimasi Çoilakoğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidoılan
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel
bankalarım kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarımı, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını teslbit eltimek maksadiyle Ana
yasanın 88 mci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/76)
81. -..— İçeıl Milletvekili Celâl Kargılı'nıaı,
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit" etmek ve serbestleştirilmesini
sağlamak amaciyle Amayasamım 88 nci mad
desi uyarınca bir IMeclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4)
2. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın,
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18)
3. — İzmir Milletvekili Talât Orh'on'un,
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO
tatbikatımda zarara uğrıyam köylülere dair
Millî Savunana Bakamımdan sözlü sorusu. (6/29)
4. — tamir Milletvekili Talât Orhom'un,
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğıambey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30)
5. — Izımir Milletvekili Talâ/t Onhon'un,
İzmir süt f abrikasıma dair. Tarım Bakamımdan
sözlü sorusu (6/31)

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, I nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü soİzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge I rusu. (6/80)
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara
19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
dibeyoğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabrika
sözlü soıusu (6/32)
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
7. — tamir Milletvekili Talât Orbon'un İz
dan sözlü sorusu. (6/81)
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş20. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seybaücaıı ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu [ dibeyoğlu'nun, Kastamonu
Abdurrahmanpasa
(6/37)
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/82)
8. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğha'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana
21. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruıkçu'getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah
(6/39)
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu. (6/84)
9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in,
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet
22. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'Bakanından sözlü sorusu (6/46)
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyla açığa alınan
öğretmenlere
10. — Sivas Milletvekili Mustafa Keımal Padair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
(6/90)
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52)
23. — Afyon Karaıhilsar Milletvekili Süley
11. — İstanlbul Milletvekili Eşref Derinçay'man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91)
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56)
24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
12. — Siniop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
rusu (6/92)
lü sorusu (6/62)
25. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Il
13. — Konlya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
zdraete elverişli topraklara dair Maliye Bafcanmnaklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94)
daın sözlü sorusu (6/64)
26. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ak
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınsözlü sorusu (6/65)
iam sözlü sorusu (6/95)
15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, İçel'
27. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ıaı, İlk
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
kandan sözlü sorusu. (6/66)
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından
16. — Orfdu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun,
sözlü sorusu. (6/96)
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü
28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülsorusu (6/74)
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
17. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in,
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu.
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
(6/98)
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri
29. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GülBakanından sözlü sorusu. (6/78)
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt
18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu.
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri(6/99)

.30. — İstanbul Milletvekili Eşref Derimçay'm, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100)
31. — Afyon Karalhisar Milletvekili Hamdi
Hamamejopu.'mra, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerin© dair Ticaret Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/1Ö1)
32. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güloan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı Mm.
köylerin sel felâketinden korunmasına dair
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanımdan sözlü
sorusu (6/102)
33. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/103)
34. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104)
35. — Ankara Milleltvekili İbrahim öüceoğlu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105)
36. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106)
37. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü
sorusu (6/107)
38. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın,
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P.
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108)
39. — Adana Milletvekili Turgut Topalloğlu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/109)
40. — Anltallya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110)

41. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111)
42. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütleğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112)
43. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113)
44. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114)
45. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115)
46. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/116)
47. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'niıı,
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünüıvün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117)
48. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in,
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Bakaamdaiı sözlü sorusu. (6/118)
49. — Çorum Milleltvekili Cahit Angı'nm,
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119)
50. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlıyan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120)
51. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair UlaşUlaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121)
52. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fen
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122)
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53. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu. (6/123)
54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
•sözlü sorusu (6/124)
55. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125)
56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaoa'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bİT lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Balkanmdan söz
l ü sorusu (6/127)
57. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Erzurum'un Araş budağıma bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılınıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128)
58. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129)
59. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racanın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların
asıi kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne
düşünüldüğüne
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130)
60. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul
ile köyü iıçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/131)
61. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racanın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132)
62. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racanın, Hınıs'ta meydana gelen depremden
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134)

63. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135)
64. — Tokat Milletvekili Reşit Önderin,
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot
bölge haline konulup konuimıyacağına dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136)
65. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan
Avşargü'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/137)
60. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm,
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun asfaltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorasu (6/138)
67. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar'bakan
larından sözlü sorusu (6/139)
68. -— Konya Milletvekili İrfan Baran'ın,
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140)
69. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın,
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu
(6/141)
70. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma
Bakanından sözlü soru (6/142)
71. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar
istihsali ile şelker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144)
72. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji

ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve İskan bakanlıklarından sözlü sorusu (6/145)
73. — Manisa Milletvekili Veli Ba'kırlı'mn,
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yaptınlan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (G/146)
74. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zarara uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147)
75. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde yavınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148)
76. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağlûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/149)
,
77. — Çorum Milletvekili Cahit Aııgı'nın,
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Bakanmdan sözlü sorusu (6/150)
78. ~ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin,
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haşhaş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151)
79. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatandaşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/158)
80. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/154)
81. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm,
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının (ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156)
82. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah&a, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi verilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so-
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] öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü».
i sorusu (6/158)
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

j
I
j

84. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/159)
85. — Antalya Milletvekili Ömer Bu'yrukçu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindekilerin lağvedileceğine dair Millî (Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160)
86. — Tralbızon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161)
87. — Ankara Milletvekili öemgizhan Yorulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162)
88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpıııar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/163 v

89. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
I bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
I lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164)
I
'90. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'I nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165)
I
91. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitimprojelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166)

92. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm,
Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
I
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
I ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167)
I
!Ö3. — Samsun 'Milletvekili Ilyas Kılıç'in, İs
TUŞU (6/157)
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele
83. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak've yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
ın, devalüasyon kararını bir şahsm önceden | dan sözlü sorusu (6/168)

94. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/169)
'95. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından sö>lü sorusu (6/170)
96. — Kayseri Milletvekili Tufan Dbğan
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yan?
Kayseri Millî Eğitim örgütünde y a p ^ n nakil
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/171)
97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Belediye Başkam yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ^çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172)
98. — Malatya Milletvekili Mustafa Raftan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174)
99. — İçel Milletvekili Turhan Özigüner'in,
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu.
' (6/175)
100. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu. (6/176)
101. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/177)
102. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/178)
103. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uraner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeeeğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179)

İ M . — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/180)
105. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181)
106. — 'Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm,
Fransa'dan 'ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182)
107. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmam
ın, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına dair
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/184)
108. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıiıarm bulunup 'bu
lunmadığına dair Çalışma Başkanından sözlü so
rusu (6/184)
109. — İçel Milletvekili Turban Özigümer'in,
depremlden ızarar [gönenlere yandım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair ıGümrük ve TekeT
Bakanından sözlü sorusu (6/186)
110. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm, bir gazete haberine ıgöre, bâzı artist acentaları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve
İçişleri bakanlarınidan slözlıi borusu (6/187)
111. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
kürtajın serbestçe yapılıp yapılımıyacağma tâair
Adalet ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım bakanların
dan sıözlü sorusu (6/188)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK
VERİLEN İŞLER

KARARI

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa-
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ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156)
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970)

V
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

(Millet Meclisi 126 ncı Birleşim)

