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II. — Geîcp kâğıtlar
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207:258
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III. — Yoklama
IV. — B a ş k a l ı ğ ı n
nuşları
A)

Genel Kuruüla su-

Gündem dışı konuşmalar

258
258

1. — Giresun Milletvekilli İ. Ethcım Kılıçoğlaı'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı
halkkıında gündem dışı demeci.
25:8:260
2. — Tclkat Milletvekili Feyzullah De
ğerlenin, halen görev başında bulunan
14 'bin civarındaki vekil imamın durumu
hakkında gündem dışı demeci.
I2'60â61
3. — Burdur MiUetve'kili Ali San
lı'nm, yapılmıakta olan küspe ihracının
m'aıhzurları Ikonusunda gündem dışı deımıeei.
261:262
B)

Tezkereler ve önergeler

1. — Bursa Milletvelkili Sadreittin Çangamm vefatına daiır Başbakanlık 'tezke
resi. (3/160)

263

263

Sayfa
Milkt Meelisâ tarafından Anava2.
sa Mahkemesi yedek üyeliiğine seiçilm'iş
'olan üyenin lemeikllye ayrılması nedeniyle
boşalan üyeliğe yenisinin seçilmesine dair
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı teskeresi.
(3/158)
(J) Çeşitli İşler
1. — Bursa Milletvekili Sadretti'n Gan
ga'nın vefatı münasebetiyle saygı duruşu.
V. — Ctensoru,
Meclüs Araştırması

Gclnıcû

263
263
263

Görüşme V3
263

A) Öngörüşmeler
263
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına, Kayseri Milletvekili Mehmet .
AllLnışyedioğlu ve 2 'arkadaşının, rüşvet
ve yolsuzlukla mücadele için -gerekli! ted
birlerin saptanmasa aımacıyle Anayasaİnin 88 niei maddesi uyarınca bir Meclis
araştım'ması açılmasına
dair
önergesi
(10/4)
263:269
VI. - Sorular v: covap?ar
280,284
A) Sözlü sorular ve cevapları
269
1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Türkiye'de suçların önlenmiesi bakı-
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Sayfa

Sayfa
1

fmından .almam tedbirlere daür sorusu ve
İçişleri Balkanı MrJkadd'OT Öztelkim'imt BIÖZlü cevalbı. (6/1)
2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
im, Kaçakçılığın önlenmesi için alman
tedbirlere dair sorusu vıe İçişleri Bakanı
Mukadder öztekin'in sözlü ceıvaibı. ('6/2)

vm

2m
278

3. — Ankara Milletveikili Rauf Kandemir'im, Ekmelklik buğdayım ofisleree fı
rınlara tahsisine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/4)
278
4. — Adana Milletvekili Osman Oıtırık'ın, Basımda ye'r alam Devlet orman
larınım nüfuzlu kişliler tarafımdan payla
şıldığı iddialarına dair ısorusu ve Oırman
Bakam İsa Hisan Bingöl'üm sözlü cievahı
-(6/5)
273:!2T6
5. — Kars Milletvekili Hasan Yı:HırHn'ın, Halen hizımiette bulunan halkım ve
savcılara dair sorusu ve Adalet Bakanı
Hayri Mumcuoğlu'nun sözlü cevabı. (6/6) 276*:
279
6. — Kars Milletvekili Hasam Yıldıran'ın, Arnika ra veya İzmir Beledi ye
şimce Göltaş Şirketine temrkıat melktubu
verilip verilmediğine dair Başbakandan
ısözılü soru önergesi. (6/7).
279
7. — Muş Milletveikili A. Hamdi Çclelbi'min, Muş - Bulanık karayoluna dair
Bayımdırlılk Bakanımdan sözlü soru ömerigesi. (6/8)
•8. — Muş Milletvekilli A. Hamdi Oe'lcbi'nin, 1978 yılında Doğu ve Güney-

279

doğu illerine kuraldık medeniyle yapıla
cak yardımlara dair Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/9)

279

9. — Bingöl Mille tvekili Hasam Celâlettin Ezim an'm, Doğu - Anadolu'da çeİdlen yem sılkmtısına dair Tanım Baka
mımdan sözlü soru önergesi. (6/10)

279

10. — Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmaz'ın, Nusaybin İlçesi Mezrilk Kö
yünüm jandarmalar tarafından usulsüz
aıramdığıma dair Başbaikandan sözlü soru
üm'e'ıgesl. (6/12)
279
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz
un, Türkiye'de su ihtiyacınım (karşılan
ması içim yapılan çalışmalara dair ısorusu
ve Köy İşleri Bakamı Orhan Kürümoğlu'nıım sözlü* cevalbı. (6/3)
279:284
12. — Adama Milletvekili Osman Oıtiii'i'k'ın, Çalıçlma Balkanlığı hasım uzmanı
Gökhan Evlâyaoğlu'na dair Çalışma Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/11)
284
B)

Yazılı sorular ve cevapları

284

1. — Aydın Milletveikili Kemal Ziya
öfltünk'ün,
İzmir İhracatçıları
Birliği
Yönetim Kurulu tarafımdan1 almam ka
rarın
Anayasaya aykırı olup olmadı
ğıma dair sorusu ve- Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in yazılı ceıvaibı. (7/1)1
284:i286
2. — Kars Milletvclkilji Hasan Yıldı
rım'm, Kars Millî Eğitimi Müdür Yardımcıisı Turgut öztüı'k'e dair sorusu ve
Millî Eğitiını Bakanı Orhan Dengiz'in ya
zılı cevalbı. (7/8)
285:286
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I. — GEÇEN TUTANAK öZETt
Antalya Milletveikili Ihsam At at öv'ün, Nemehatıım'u ikonu alarak saraylarda çevrilmek
listenen bir film hakkındaki 'gündem düm (ko
nuşmasına İdareci Üye Sami Kumlbaöar cevap
verdi.
İzmir Milletvekili N-ccear Türkcan, 1973 1974 de'rs yılı başından beri Eğitim Enstitüsü

öğlencilerime burs veriliimeimiş olması ve özel
yuvtlarm denetimi ve
Malatya
MJİlfetve'kili Ilüsey'imı Doniiz de,
14 . 1 . 1974 tarihinde, genel idare sınıfımda
çalışan ımemuı:.ların maaşı ile ilgili olanak aıhnan Balkanlar Kurlu kararı konularında gümıdeaı dışı Ibiror Ikonuşima yaptılar.
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€ . H. P. Grup Başkanv ekili Selçuk Erverdi'nin, Avrupa Konseyi Istişarî Meclisime katılaedk Tüılk Parlâmento Heyetime C. H. P.
Meclis Grnbunca tespit 'edilen iki asıl ve bir
yedek üyemin isimlerine dair ömeırigesi Genel
Kurulun ıhiigisine sunuldu.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğlu
ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
enerji ve enerji kaynaklan konusunu incele'mdk, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
(10/2) ve
•Cumhuriyetçi Gür m Partisi Grubu adına
Ağrı Milletvekili Rıza Polat ve 2 arkadaşının,
Türkiye'de yetişmiş İnsanlarım, özellikle tekîiJk elemanlarımızın yurt dışıma göç,!1!!elerini
önlemdk ve ıbu hususta gerekli tedbirleri al
mak (10/3) amıacıyle Anayasamın 83 nci mad-
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desi -uyarınca birer Meclis araştırıması açılma
sına dair önergeleri, yapılan görüşmieleriden
sonra ireddedildi.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına,
Kayseri Millet vekili Mehmet Altmışyedioğu ve'
2 arkadaşımın, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
için 'gerekli tedbirlerim saptanması aımacıyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca ibir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/4)
üzerinde de ibir süre görüşüldü.
22 . 1 . 1974 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşiıme saat 19,30'da son ve
rildi.
Balkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
İçel
Memduh Ekşi
Oval Mavioğlu
Divan Üyesi
Siirt
îdris Ar ikan

II. — ıGELBN KÂĞITLAR
Tasarı
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kamun tasarısı (1/44) (Bütçe Karma Komisyo
nuna)

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 sayılı Kanun
hükmünde kararnamelerle değişik bâzı maddele
rinin değiştiirilmcc'ine dair Kanun Hükmünde
Kararname (1/46) (Plân Komisyonuna)

Teklifler
2. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile
C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'mn, 1177
sayılı Tübün ve Tütün Tekeli Kanununun
46-52/3 maddesi dolayıısıyle 100 ,ncü maddesi ge
reğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına
dair kamın teklifi (2/71) (Adalet Komisyonu
na)
3. — İzmir Milletvekili Cemâl Tercan ve 4
'arkadaşının, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununun 46 - 52/3 maddeci dolayısıyle 100
ncü maddesi gereğince mahkûm olan tütün ekici
lerinin affına dair kanun teklifi (2/72) (Adalet
Komisyonuna)

Teklifler
3. — Malatya Milletvekili Mehmet İDelikaya
ve 210 arkadaşının, İnönü Üniversitesi açılması
hakkında kanun teklifi (2/73) (Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarına)
4. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyamçian ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı Bağ - Kur Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren ve yeni
maddeler ilâvesini öngören kanun teklifi (2/74)
(Plân Komisyonuna)

21 . 1 . 1974

PaısaırtM

Tasanlar
1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı (1/45) (Bütçe Karma Komisyo
nuna)

Tezkere
5. — Anayasa Mahkemesinde boşalan yedek
üyeliğe seçim yapılması hakkında, Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/153) (Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyona)22 . 1 . 1074 -Sak
Tasan
1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin dçğiş-
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değişiklik yapılması, bir bendinin kaldırılması
ve bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkım
da kanun teklifi (2/77) (Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarına)

tirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/47)
Savunma Komisyonuna)
Teklifler
2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973
yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçe
sinin «T — Cdtvelıi» nde değişiklik yapılması
lıaıkkında kanun teklifi (2/75) (Bütçe Karma
Komisyonuna)
3.. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanunu tek
lifi (2/76) (Anayasa ve Plân komisyonlarına)
4. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkında Kanunun bâzı mad
delerinde ve bu kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde

Yazılı sorular
5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgesine Ziraat Banka
sınca yapılacak kredi yardımına dair yazılı soru
önergesi (7/26)
6. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel'in, Ege elkici tütün piyasası .açılmadan önce-Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp, açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Teköl Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/27)

»>»•«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma sa&ı'l : 15,00
BAŞKAN •: BalttoıiıvTCÖJli Kieimal Zi'ya ÖatriMs
DİVAN ÜYELERİ : iMdhidi KesMa (KaisıtajMUu), Tufan Doğan Av§ar$il (Kayseri)
BAŞKAN — Millet Mıeelisinin 32 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin isimleri yazılı plâ
kalar üzerindeki beyaz düğmelere basmalarını
ıriea ediyorum efendim.

;BA|ŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır,
ça lış mala rım ıza b aş.lıy oTOZ.

IV. — BAŞKANLIĞIN &E2TEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

1. — Giresun Milletvekili t. Ethem KılıçoğIn'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında gün
dem dışı demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri var
dır; sıraısıyle üç sayın üyeye gündem dışı söz
vereceğim efendim.

KONUŞMALAR
Sayın Ethem Kılıçıoğlıı, Diyanet İşleri-Baş
kanlığı haklkmda gündem dışı söz istiyorsunuz.
Biliyorsunuz gündem dışı
kika ile kayıtlıdır.
•Buyurun efendim.
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t ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın
[Başkan, muhterem milletvekilleri;
önemli addettiğim bir konuda maruzatta bu
lunacağım. Hac .faırlizeslrni ifa ederek yurda dö
nen Diyanet İşleri Sayın Başkanının ismi âli
lerinden, her zaman olduğu gibi, son zamanlar
da da sık sık bahsedilmektedir.
•Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasanın 154
ncü maddesinde, genel idare içimde yer almış
bulunmakta ve 2 Temmuz 1965 tarihli Resmî
Gazetede neşredilen 633 sayılı Kanunla, vazife
lerinin ve kuruluşun ne olduğu detaylarıyle
tespit edilmiş bulunmaktadır.
Mezkûr kanunun 1 nci maddesinde, aynen
şöyle yazılmaktadır.: «İslâm dininin inançları,
ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürüt
mek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve
ibadet yerlerini yönelmek üzere; Başbakanlığa
bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.»
Yine aynı kanunun 3 ncü maddesinde, «Di
yanet İşleri Başkanı, kuruluşun bütün çalışma
larını düzenlemek, yürütmek ve denetlemekle
görevlidir» denilmektedir.
Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 2
nci maddesi Cumhuriyetin niteliklerini şöy^e ta
dat etmiş 'bulunmaktadır: «Türkiye Cumhuriye
ti, insan haklarına ve 'başlangıçta belirtilen te
mel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik
ve sosyal Ibir hukuk devletidir.»
Yine Anayasamızın «Vicdan ve din hürriye
ti.» başlıklı 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasın
da; «Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî ve
ya hukukî temel düzenini, 'küsmen 'de olsa, din
kurallarına dayandiirma veya siyasî veya şahsî
çıkar veya nüfuz sağlama amaeıyle, her ne su
retle olursa olsun, dinî veya din duygularımı ya
hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez
ve 'kötüye 'kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan
veya başkaisımı bu yolda kışkırtan gerç'eik ve tü
zeli k'işiler hakkında, kanunun -gösterdiği hüküm
ler uygulanır ve siyasî partiler Anayasa Mah
kemesince temelli kapatılır.» denilmektedl'r.
Muhterem milletvekilleri, bu kısa maruza
tımla, mer'i mevzuatımızda Diyanet işleri Baş
kanlığının yer ve görevlerinin 'neler olduğu hu
susunu kısaca arz etmiş bulunmaktayım. Bü
tün 'bunlara rağmen, günlük gazetelerimizden
(birinden 'büyük puntolarla yazılmış "bir (başlık
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ve bir iki cümleyi aynen aktarmama müsaade
'buyurmanızı -rica ederim.
<«Kıral Faysal ile görüştükten Sonra Suudî
Arabistan'dan dönen Diyanet İşleri Başkanı;
(Araplar bize ucuz petrol verecek.).
«Lütfü Doğan, Arapların da bizden bâzı iıste'kleri olduğunu söyledi.»!
Devam 'ediyor. «iSuudî Arabistan'a ucuz pet
rol bulmak (için, gizli arabulucu olarak gön'dcrilen Diyanet İşleri Başkam bize verdiği de
meçte...» «... Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Do
ğan, seyahati ile ilgili olarak şunları söyledi:
(Bâzı temaslarım oldu. Ama bana verilen, ucuz
petrol temini için özel ve gizli ıbir devlet göre
vi idi. Bunu nasıl öğrendiniz şaşuyorum.)»
işte bu şaşkınlığa uğrayanlardan Ibirisü de
'bendemiz olduğum için, bu konuyu aynen Yük
sek huzurlarınıza getirmiş (bulunuyorum. Yap
tığı temasların ne zaman hayırlı sonuçlar vere
ceği sorusuna da; «Bu, yeni Hükümetlin kurul
masına bağlıdır.» cevabını vermiş bulunuyor
lar.
'Gazetenin, 'bu konudaki istihbarat ve habe
rinin ne derece sağlam olduğunu bilmiyorum.
Tekzip edilmediğine göre sormak ve öğrenmek
istediğim hususlar şunlardır:
1. Türkiye Cumhuriyeti lâik bir Devlet mi
dir, değil midir?
2. Anayasası, Diyanet işleri Kuruluş ve
Teşkilât Kanunu, Memurin Kanunu, Ceza Ka
nunu var mıdır, yok mudur ?
3. Özel ve gizli Devlet görevini veren 'kim
dir?
Petrol kelimesi yüksek malûmları' okluğu
üzere, çok netameli bir konudur. Bu konu file il
gilenip de kokmayanları ben şimdiye kadar gör
medim.
Muhterem milletvekilleri, asıl merakım ve
üzerinde durmak istediğim husus; özel ve gizli
petrol işiyle ilgili emir alan bir zâtın, günün
birinde din ve diyanet işleri konusunda da özel
ve gizli bir görev alabileceği kuşkusu ve endi
şesidir.
içtenlikle arz edeyim ki, Müslümanların Al
lah'tan ve O'nun Kitabından başka e!mir alacak
ları hiçbir merci yoktur. Eğer Türkiye'de ibiir Hü
kümet varsa, eğer Diyanet işleri Başkanlığının
bağlı olduğu bir makam varsa, biraz önce kı
saca arz ettiğim mer'i mevzuat bükümleri i'çin-
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de kendilerine düşen vazifeyi yapmalarını haıtırlaltıyor, hepinize saygılar sunuyorum,
Teşekkür ederim, (D. P. sı rai arından' alkış
lar.)
2. —• Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'
nin, halen görev başında bulunan 14 bin civarın
daki vekil imamın durumu hakkında gündem dışı
demeci.
BAŞKAN — Sayın Feyzullaih Değerli, ha
len görev başında bulunan ve sayıları 14 bine
yaklaşan vekil imamlar konusunda gündem dışı
>süz istemişlerdir.
5 dakikayı aşmamak kaydıyle buyurunuz
efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın
Başkan, yüce Meclisin muhterem üyelerij
Sayılları 14 bin civarında bulunan vekil imam
ların mağduriyet ve mahrumiyetlerini belirtmek
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Efendiler, bir şeye kıymet ve ehemmiyet ve
rilmesi, onun memlekette ve toplum içinde öne
mini anlamaya bağlıdır. Eğer bir şeyin ehemmi
yeti iyice ibraz edilmediyse, ona değer veril
me?:, ona kıymeti bahşedilmez.
Bu sclbeple olacak ki, din 'görevlilerine ve Di
yanet müessesesine, özellikle İslâmm anaprensiplerine, memleketin iktisadî, içtimaî sahada
kalkınabilmesi için hüyük önemi olan bu unsur
lara uzun zaman ehemmiyet ve kıymet verilmenıiştir. Birçok yanilış telâkkilerle, maksatlı çev
reler, halk içinde itibarı daima yüksek tutulması
icalbeden din görevlileri ye Diyanet müessesesi
ni, her vesile ile tezyif, tahkir sahalarına iterek,
igözden düşürme ve küçültme çaibasmı gütmüşler
dir. Ancak, birçok: telâkkiler de, yine din ıgörevlilerini, sadece ölü kaldıran, cenaze namazı kıl
dıran ve. Kur'an'ı da «'ölü kitalbıdır» diye telâk
ki cdeteek derecede idraksizliğin içine düşmüşler
dir. (M. S. P. sıralarından alkışlar.)1
HÜSAMETTİN AKMUMCU (Ankara) —
Komünist ve masonlardır onu yapan,
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bi
naenaleyh, bu itibar ve ehemmiyet uzun zaman
anlaşılmamış din ve din görevlileri elin tersiy
le itilmiştir. Bâzı sıkışık zamanlarda ise bunlara
müracaat edilmiştir. Daha dün denecek kadar
yakın tarihte, Kore'de, bir kumandan, bir türlü
nizam ve intizama girmeyen asker karşısında;
«.Nerede din görevlisi subay?» diye görevliyi ça-
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ğırmış ve gelen din «görevlisi de; «Asker; harp
halinde kumandana itaat ibadettir, sizi emre
itaate davet ediyorum.» demek suretiyle onları
kısa zamanda nizam ve intizama sokmuştur.
Birçok sıkışık 'zamanlarda ve kargaşalıklar
da; «Şu bölgeye din görevlisi gönderelim, • orayı
ancak onlar ıslah eder.» denilmiş ve bunun lü
zumuna inanılmıştır. Ama, işler bitince, lüzu
muna da artık inanılmayarak bir badireye itil
miştir.
BAŞKAN —• Saiym Değerli, bu kimselerin
mağduriyetleri hakkında söyleyecekleriniz için
zamanınız kalmıyor; lütfen sözleriniz,! toparla
yınız efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan.
4SİÖ5 senesine kadar bu böyle devam etmiş
tir. Ancak, 19105 senesinde, 633 sayılı K,anun ile
Ibunlarm da diğer Devlet memurları gibi yüzleri
gülmüş ve o haklara sahip olmuşlardır. Bu zih
niyet ve bunu yapan iktidarlara teşekkür etim'ek
lâzımdır. (A. P. sıralarından alkışlar.)
Ayrıca köy imamları mevzuuna da eğilmiş,
köylünün sırtında, büyük bir külfet olan imanı
•ücretini kaldırmıştır. Köylere imam kadrosu
vermek suretiyle, imamları, sırtlarına çuvalı
alıp harman zamanı kapı kapı dolaşıp hakkullalh toplamaktan kurtarmış ve köylüyü de bu kül
fetten azade kılmıştır. Bu da şayanı şükrandır.
Bunlarla beralber, acı bir gerçektir ki, tama
mı istenilen sosyal haklara kavuşamamıştır. 14
•bin civarındaki din giörevilisi, bütün sosyal hak
lardan mahrum olarak, bugün perişanlık içeri
sinde vazife yapmaktadır.
Arkadaşlar bu vazifeler devam edecektir.
Din .güreivlisi bu-vazifeleri seve seve yapacaktır,
yapmıştır da. Binaenaleyh, bunların sosyal hak
lara kavuşabilmesi için lâzım gelen tedbiri al
mak lâzım diı'.
M. NECATİ KALAYCUOĞLU (Konya) —
Kanunlar var, kanunlar var.
BAŞKAN —• Müdalhale etmeyiniz efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu
din görevlilerinin yerini doldurmak da, vekil
leri asile çevirmek de güçtür. 1951'de açılan ve
ıliS'70'den sonra Saym Erim Hükümeti tarafın
dan (beyin Hükümeti ismini alan) imam - ha
tip okullarının, kapatiılma'sıvfle, vekillerin yerini
dolduracak asillerin menibaı da kurutulmuştur.
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• • ORHAN:' BİRGİT
(tstanibul) — Partine
söyle,' partine.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — İn
şallah bu Meclis buna yine çare bulacaktır.
l(0. H. P. sıralarından gürültüler.) Onun için...
BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanızı
(rica ediyorum beyefendi. Sayın Değerli, size
(hitap ediyorum efendim..
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) —
Efendim?..
BAŞKAN — Konuyu çok dağılttınız efendim,
«.üreniz de dolmuş bulunuyor. Lütfen tamamla
yınız efendim.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — To
parlıyorum, 'bitiriyorum.
Onun için muhterem arkadaşlarım, bu arka
daşların mağduriyetini mutlaka gidermemiz ve
ıbunlara her memurun hak ettiği sosyal haikları
vermemiz lâzımdır. (M. S. P. sıralarından gü
rültüler.) Bu bakımdan sizi bu salhaya eğilmeye
davet ediyorum. (M. S. P. sıralarından «Orhan
Oğuz beye söyleyin bunları.» ve C. H. P. sıra
larından «Bu millet bütün hakları verecektir.»
sesleri.)
Huzurunuzu işgal ettiğim için özür dileyip,
bu. konuşma fırsatını bana bahşeden Sayın Baş
kana ve dinleme lütfunda bulunan arkadaşları
ma sayıgılai' sunuyorum.
'Sağolun arkadaşlar. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Değerli.
3, — Burdur Milletvekili [Ali Sanlı'nın, yapıl
makta olan küspe ihracının mahzurları konusun
da gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, Üçüncü Beş
Yıllık Plâna ve 2 . 4 . 1 9 7 3 tarihli protokol hüikümılerine aykırı olarak yapılan çiğit küspe ih
racı hakkında gündem dışı söz istemişlerdir.
(Buyurunuz efendim.
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milleitlvekilleri;
(Mersin limanından Son olarak 5 333 000 liraıbk çiğit küspesi ihraç edildiği öğrenilmiştir.
Hayvancılık sektörünün iktisadî kalkınmada
üzerine aldığı fonksiyonlar, kalkınmamızın
plânlı döneminde de önemlidir. Beslenme, sana
yie hammadde sağlama ve ihracatı geliştirme,
'bölgeler arası dengeli kalkınma gibi görevlerini
.öncelikle söylemek yeter sanırım.
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Toplumlar, kişi başına düşen millî <gelir üze^ririden değil de, saihip oldukları yeraltı ve yer
üstü varlıklarının gerçek değerine göre sınıf
landırılmış olsalardı, belki de ülkemiz en varlık
lı ve geleceği en elverişli bir toplum olarak sa
yılabilirdi.
Ülkemiz 73 milyon hayvan varlığı, doğal
şartları ve hava şartları ile büyük bir üretim
potansiyeline sahiptir. Hayvansal üretim, geniş
pazarı olan bir sanayi niteliğini kazanmıştır.
Kişi başına düşen millî gelir arttıkça hayvansal
'gıda maddelerine de talep artmaktadır. Den
geli beslenme zorunluluğu ve hayvansal protein
kaynaklarının önemi anlaşıldıktan sonra, bütün
dünyada alıcı bulalbilen protein kaynakları, ileri
endüstrilerin artık pazar bulmakta güçlük çeıkıtiıkıleri ürünlerden daha değerli ürünler haline
(gelmiştir. Ülkemiz için bu özellikler büyük bir
şanstır. Fakat, tüm bu olanaklara rağmen, Türk
:halkı protein açlığı çekmektedir. Kişi başına dü
şen et tüketimi düşüktür. Sağlıklı, yaratıcı, ya
pıcı ve zinde kuşaklar yaratmak istiyorsak, kişi
ıbaşma düşen et tüketimini artırmaık zorunda
yız.
Yurdumuzun büyük şehirlerinin birer has
taneler şelhri olması ve her köşe başında açılan
eczaneler bu olumsuz gelişmenin yarattığı so
nuçlardır, külfetlerdir. Gerçekte hayvansal üre
tim, petrol kadar stratejik bir sektördür. Mev
cut potansiyelimizin verimli bir hale gelmesi,
hayvanlarımızın dengeli beslenmesine bağlıdır.
Mevcut yerli hayvan ırklarımız, genellikle kü
çük cüsseli ve verimleri düşüktür. Gerçekte, ge
netik vasıflarının böyle olmamasına rağmen,
yem kıtlığına adapte olmuşlardır. Biyolojik ku
ral olarak, hayvan, yedirilen yemi evvelâ yaşa
mı için kullanır, artanını o oranda verim için
sarfeder. Kısaca söylemek gerekirse, ileri ülke
lerin bir hayvandan aldığını, biz 4 - 6 hayvan
dan temin etmekteyiz. Bu da, mevcut hayvan
sayımızla 4 katı farklı güdümüzün bulunduğu
nu gösterir. Bu sanayi dalının makinesi hayvan,
hammaddesi yemdir. Hayvanlarımızın yem kay
naklan ise; kafba, tane yemler, yağlı tohum küs
peleri ve hayvan menşeli yem üretimidir. Tür
kiye'de kafoa yemin % 63,7'si, protein kıymeti
olmayan, dolgu maddesi olarak değerlendirile- ,
bilen saman ve kalıntılardır. Tane yem üretimin
de büyük bir gerileme- vardır. Plânda öngörülen
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hedefte bile, % 50 açık normal kabul edilmekte
dir.
1973''be çok kurak bir ilkbahar ve yaz geçir
dik. Yem fiyatlarının anormal artışı, üretimin
düşük olduğunu göstermektedir.
Yağlı tohum küspeleri üretimine gelince : De
ğişik kaynaklara göre. farklı olmakla beraber,
594 bin ton civarındadır. Küspenin, çok yük
sek seviyede protein, mineral ve vitamin ihtiva
Gitmesi nedeniyle, hayvan beslemekteki önemi,
insanın hayvan ürününe olan ihtiyacı oranında
dır. Küspe üretimimiz, hayvan varlığımız karşı
sında semboliktir. örneğin; 1971 yılı küspe üre
timi olan 5G6 200 ton küspe, ancak 1 0313 211
>baş sığıra yeterlidir. Hayvan varlığımıza göre
Ibirim hayvan başına düşen miktar da sembolik
tir.
tüçün'cü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, plân
lı dönemde, yem açığı devam etmiş, bileşimi de
yeterince iyileştirilememiştir. öngörülen üretim
kederlerinin gerçekleştirilmesinde, en önemli
(gereklerden birisi yem olmaktadır. Yem denigesi
taiblosunda görüldüğü gibi,
üçüncü dönemin
sonunda yem açığı olmayacağı tahmin edilmiş
tir. Bu tahminde, mevcut yem kaynaklarının ta
mamen kullanılacağı, küspe, kepek, karma yem
ler ve benzeri maddelerin ihraç edilmeyeceği ve
yem üretimini geliştirme projelerinin uygulama
ya konulacağı var sayılmıştır denilmektedir.
Yine Tarım Bakanlığı, 1973 yılında, hayvan
'varlığı, yem dengesinin kurulması için sanayici
<vo ihracatçı oda temsilcileriyle üreticileri topla-.
nıış, bir protokol düzenlemiştir. Sayın Bakan da,
bu oturumların üçüne riyaset etmiştir. 2 . 4 . 1 9 7 3
tarihli Protokolün 4 ncü maddesine göre, iç piya
sa ihtiyacı karşılandıktan sonra, sezon itibariyle
30 bin ton küspenin ihracına müsaade edilebileıcektir. Fakat, uygulamalar, plân ilkelerine ve
protokol hükümlerine aykırı olarak sürdürül
mektedir. Örneğin; 1972 yılında Plânda ihraç
için öngörülen miktar 150 bin ton iken, gerçek
leşme, '% 133 artma ile 349 bin ton olmuştur.
1 Ağustos 1972'den 1 Ağustos 1973 tarihine ka
dar 410 bin ton küspe ihraç edilmiştir. Halen
do kotarılmaktadır.
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Besiciliğin hızlı bir gelişine.içinde olduğu ve
her yıl bir milyon civarında sığırın besiye alın
dığı, kesif süit işletmeciliği projelerinin uygu
lanmaya başladığı, köy hayvancılığı geliştirme
projelerinin uygulamaya geçmek üzere olduğu
ve yine Şeker Şirketinin 19G9'dan beri uygula
makta olduğu besiciliğin gelişmekte olduğu ve
afyon ekiminin yasaklandığı bölgelerde bu yıl
uygulanacak olan yeni besi projesinin yapıldı
ğı ve. üstelik de 'böylesine kurak ve yem sıkıntı
sı çekilen bir dönemde, yapılan bu uygulama,
hayvancılığa indirilmiş bir giderayak darbesidir.
Bu sorun millî ve önemli bir sorundur.
iBugün piyasada sunî bir et bolluğu vardır.
Bu, yem bulamayan yetiştiricimin,
damızlık
hayvanını dahi yok pahasına pazara sürmesin
den ileri gelmektedir. Bu kaynak tükenince,
önümüzdeki aylarda büyük bir et sıkıntısı ile
karşılaşılacaktır. Bu hale ne belediyelerin tan
zim satışları, ne de fiilî fiyat uygulamaları bir
çözüm bulabilecektir.
ıÇağımızm milliyetçiliği, doğal kaynaklarımı
za sahip çıkmakla özdeşleşmiştir. Uygulamanın
skandal ölçüye vardığı bu tuttum özetlenirse1;
îbir ülke ki, hammaddesi üretilen herhangi bir
sanayi dalındaki hammaddeyi içeride işletme
potansiyeli varken, dışarıya satmaktadır; öyle
ise Ticaret Bakanlığının bir avuç ihracatçının
çıkarlarına yarayan bu tutumunu değiştirmesini
istemek görevimizdir.
Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar. )
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı.
Sayın Sanlı, konuşmanızın bir kısmını sizin
adınıza tavzih etmek istiyorum.
Bahsettiğiniz konu ile ilgili yetkiler Yem Ka
nunu (gereğince Ticaret 'Bakanlığına değil Ta
rım Bakanlığına ait bulunuyor. Arz ediyorum
efendim.
ALİ SANLI (Burdur) — Teşekkür ederim.
BAŞKAıN — Muhterem arkadaşlarım, diğer
sayın üyelerin ^gündem dışı söz isteklerini .gele
cek ^birleşimlerde karşılama imkânını arayaca
ğım efendim.
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TEZKERELER

1.— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın
vefatına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/160)
BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır;
sırasıyle arz ediyorum.
(Bursa (Milletvekili Sayın Sadrettin Ganga*
otıın "vefatına dair Başbakanlık tezkeresi vardır,
okutuyorum efendim.

22 . 1 . 1974
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ÖNERGELER

ğı Hacettepe Hastanesinde 13 . 1 . 1974 günü
vefat ettiği İçişleri Bakanlığının 14 . 1 . 1974
tarihli ve Sulbe Müdürlüğü 430. 301. 4 - 434 sa
yılı tezkeresiyle bildirilmiştir.
Teessürle arz ederim.

iMillet (Meclisi Başkanlığına
Bursa [Milletvekili Sayın ISadrettin Çanga'
nm ıgeçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldıC)

Başbakan

ÇEŞİTLİ

1. — Bursa Milletvekili
Sadrettin Çanga'
nm vefatı münasebetiyle saygı duru§u.
BAŞKAN — Vefat eden değerli arkadaşıımız (Sadrettin Çanga'nın aziz hatırası önünde
B) TEZKERELER

Naim Talû

İŞLER

muhterem Heyetinizi bir dakikalık saygı duru
şuna davet ediyorum efendim.
/(iSaygı duruşu yapıldı.)
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin.

VE ÖNERGELER

2. — Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkeresi yedek üyeliğine seçilmiş olan üyenin emekUy e ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe yenisinin
seçilmesine dair Anayasa Mahkemesi
Başkanlığı
tezkeresi. (3/158)
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının (bir yazısı vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (1488
sayılı Kanunla değişik) 145. ve Anayasa Mahkemesimin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hak
kındaki '2'2 . 4 . 1962 ıgünlü ve 44 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi gereğince Millet Meclisi ta-

(Devam)

rafından Anayasa 'Mahkemesi Yedek Üyeliğine
seçilmiş olan Fazıl Uluocak yaş haddi sebebiyle
13 . 7 . 1973 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
Bu suretle açılan Anayasa Mahkemesi Yedek
üyeliğine, yukarıda anılan Kuruluş Kanunumu
zun 12 nci maddesi uyarınca, yenisinin seçilmesi
ni ve sonucunun bildirilmesini rica ederim.
iSaygılarımla.
Muhittin Taylan
Anayasa Mahkemesi Başkanı
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır; «bilgilerini
ze sunulur efendim.

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖN GÖRÜ Ş31 ELER

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğlu
ve 2 arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/4)
BAŞKAN — Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
için gerekli tedbirlerin saptanması konusundaki

Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesine de
vam ediyoruz efendim.
.Söz sırası, Adalet Partisi Grubu adına Sayın
İhsan Ataöv'de, buyurunuz Sayın Ataöv.
Hükümet yerini almıştır.
A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım;
Meclisimiz faaliyete başlayalı beri denetim
yollarından Meclis Araştırması konusunda dört
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tane önerge verilmiştir. Bu önergelerden üç tanesi igtörüşülmüş, bunlar 'araştırmaya tabi tutulımamıştır. ıŞimdi dördüncü önerge ıgörüşülüyor.
[Benden önce, saym gruplarımızdan üç grup bu
'konu üzerinde 'görüşlerini serdettiler. Müstakbel
or;Cak, Cumlhuriyet Halk Partisi ve Milli Selâmet
Partisi bu önergenin de ıgündeme alınmasına ve
araştırma yapılmasına lüzum olmadığına dair
oy vereceklerini açıkladılar.
'Demokratik Parti sözcüsü 'arkadaşımız, hu
kukî delillerini 'öne .sürerek hakikaten değerli
bir konuşma yaptı.
Şimdi, iben Adalet Partisi Grubunun bu ko
nudaki 'görüşlerini arz edeceğini. Yalnız bunu
arz etmeden önce, yapılan beyanlarda araştır
maya niçin lüzum olmadığını ifade eden karşı
ıgörüşleri bir nebze dile (getirmekte fayda var.
iHer konu, beyin ıgöçü, resmî israfın önlen
mesi, enerji ihtiyacı konuları memleketin bu
gün üzerinde durulması .gereken anameseleleridir. Böyle olduğu da grupların bütün beyan
larında açıklanmıştır. Bunların büyük mesele
ler olduğu 'açıklanmıştır ancak, «Meclisin zama
nını israf etmemek için (genel (görüşmeye, araş
tırmaya lüzum yoktur» denmiştir.
iSeivıgili arkadaşlarım..
HASAN CERİT (Adana) — Sizin hükü
metleriniz ıbu konuda ne yaptı ?
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Ibu Hü
kümet meselesi değildir. Hükümet olduğunuz
zaman da ıgöreceğiz. Aslında Hükümet olmadan
bunlar araştırılmalı, tedbir bulunmalı ki, Hükümet olduğunuz zaman kolaylık olsun. Eğer şim
di Hükümet olmadan bunları araştırmazsanız
bu, Hükümet olduğumuz zaman da araştırma
yalım demek mânasına gelir.
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İHİSAN ATAÖV '(Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, araştırma önergeleri ikonusunda
meselelerin ciddiyetine 'ehemmiyet vereceksiniz,
konuşmalarınızda (bunların 'memleketin büyük
I meseleleri olduğunu söyleyeceksiniz, bunlar
memlekette vardır diyeceksiniz, 800 bin memu
run büyük bir kısmının bu işi yaptığını bâzı
örneklerle anlatacaksınız, hem. de ıbir memurun
100 lira rüşvet aldığını, bu memurun 750 lira ge
liri olduğunu, 375 lirasını ev kirası verdiğini,
almış olduğu 100 lira rüşvetten dolayı igözyaşınızı beyaz kâğıda akıta akıta «Mahkûm ettik;
aıma adalet dağıtmadık» diyeceksiniz, hem de
ondan sonra araştırma yapmayalım diyeceksi
niz. Bn beyanla, ibu oy izharı kabili telif değil
| dir.
I
Biz diyoruz iki, rüşvet, iltimas, yolsuzluk
(bugün dünyadaki bütün devletlerin, bütün hü
kümetlerin ızdıratbmı çektiği bir konudur.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Nasıl da bi
liyorsun.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu her yerde
vardır.
BAŞKAN — Saym Birgit, rica ediyorum.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bana aşağı
dan sataşmayın. Çünkü, olmaz. Aşağıdan sözü
mü kesmeyin.
Sevgili arkadaşlarım, tutanaklar burada
dır. Tutanakları açlığımız zaman Ibu yaptığım
(beyan, şimdi söylediğim «sözlerin burada da ol
duğunu (göreceksiniz. Burada hem öyle şeyler
göreceksiniz ki, 750 lira alan bir memur, 2 /mil
yon liralık ıbir evraka imza atarken.. ı(C H. P.
I
sıralarından ı«|Siz neredeydiniz» sesleri).

ORHAN BİRGİT ı(tstanbul) — Bıraktıkları
nızdan çok ders aldık.

'BAŞKAN — Rica ediyorum 'efendim, yok
böyle bir usulümüz, ımümkün değil beyefendi.
( C H. P. sıralarından «Meclise hakaret ediyor»
sesleri).
Rica ediyorum efendim, müdahale etmeyi
niz.

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, aşağıdan..
BAŞKAN — Sayın Ataöv anlıyorum efen
dim, lütfen siz de cevap vermeyiniz.
Muhterem arkadaşlarım, araştırma önergele
rinin ıgörüşülmesi mümkün mü, değil mi; ibu ka
bili münakaşa bir husus değil, İçtüzüğümüz sa
rih, rica lediyorum müdahale etmeyiniz.
Buyurun Sayın Ataöv.
II

İHSAN ATAÖV '(Devamla) — 750 lira alan
Ibir memur.. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan
ihir (müdahale).
BAŞKAN — Yok böyle bir usulümüz efen
dim, mümkün değil...
ıSABRl TIĞLI (Kastamonu) — Bu kadar
senedir neredeydin?
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum ımüdahale etmeyiniz..
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ondan da
ıbahsedeceğim,
75'0 lira alan ıbir memur 2 milyon liralık bir
paraya tek imzasıyle tasarruf eder, böyle oluiiı>ca insanın doğal içgüdüsünü frenleyip, bu
önünde'ki ıbüyük yemi yeme, aç kal demenin
olanağı yoktur.
Arkadaşlar, Türkiye'dûki memurların hepsi
vazifeleri icabı, alımış oldukları
maaşla ne
olursa o'lsun bâızı imzalar atarlar, yani .maaşı
küçü'k olan herkes büyük imza attığı zaman
önündelki büyük yemıi yemesi mi lâzım..
'Sevgili arkadaşlarım, benim ıbunu söylemek
ten maksadım, bu ıbeyanlar neden olmuştur, ni
çin 'bulgun Türkiye'de rüşvet vardır, niçin bu
gün Türkiye'de yolsuzluklar vardır, !ki biz bu
nu Adalet Partisi Gnılbu olarak Türikiye'deki
800 bin memura böyle foir ithamda bulunmayı
sureti katiyede (mütalâa etmiyoruz. Bir beledi
ye reisinin çıkıp da, «Bütün (belediye memurları
hırsızdır» diyecek kadar bir duruma düşmesini
kalbul etmiyoruz. «Hırsız» diyen insan, hırsız
dediğinin hırsızlığını yakalayıp adalete teslim
•eder. Eğer adalet bunu mahkûm 'edemiyorsa,
Od, bir ıgrup sözcüsü arkadaşım «Mahkûm ©de
miyor» diyor, geliniz bunu araştıralım, bulalım
da adaletin hırsızı mahkûm edeceği tedbiri
Yüce Meclise getirelim. Adalet Partisi bunu is
tiyor.
OEHAN BİRGİT (Istanibul) — Parmak
kaldırmıyorsunuz ama iSaym Ataöv.
BAŞKAN — Efendim rica .ediyorum beye
fendiler, ıböyle !bir müzakere uısulümüz yoktur,
rica ©diyorum, yani beni • zorlamayınız disiiprini
temine, rica ediyorum.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, şurasını -size hatırlatayım İd, 12
Mart itan sonra işbaşına gelen bütün hükümet
ler, Devletin bütün arşivlerine elkoydukları
halde, ondan önce kendilerinin yaptılkları iddia
ların bir tanesinden bir santimini su yüzüne çı
karamamışlardır; iftiranın ömrü bu kadar sü
rer.
Zaten bugün bu araştırmaların diğer grup
lar tarafından istenmeyişi, veyahut da bizim
ve sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi tarafın
dan istenmesinin bir sebebi vardır: Türkiye'de
bugün iftira, her devirde olduğu gibi fikren,
ilmen, ahlaken, hizmet yönünde yenemediğiniz
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Devlet adamlarını, iftira suretiyle yıpratmak
ve yenmek için 'kullanılan bir silâh lolarak tu
tulmaktadır. Bıı silâhın elden alınması lâzım
dır. Geliniz araştıralım, tedbir bulalım, bu si
lâhı alalımı ki, bundan sonraki Devlet adamla
rı, bundan sonraki hükümet -edecekler, bundan
sonra vazife deruhte edecek olan insanlar böy
le bir silâhla yıpratılma yoluna gidilmesin.
<(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale
ler.)
' ıSayın Başkanım, burada koro idare etmiyo
ruz, burada Meclis mıüzaikeresi yapıyoruz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fediniz Meclisimizin çalışımla ahengini 'bozmayı
nız, buna hakkınız yok efendim.
'Sayın Ataöv, ıbuyurunıız ve lütfen siz de
lütfen cevap vermeyiniz.
'İHSAN ATAÖV (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 27 Mayıs'tan önce bu silâh kulla
nılmıştır. 27 Mayıstan önce, Kızılay Meydanın
da herkes koluna girdiği kimseye; «Bu sunun
dur, Ibu 'bunundur, bu hırsızlıktır.» diye bir tez
gâh işletilmiş, sonu bir ihtilâle varmıştır. 27
Mayıstan sonra yüce divanlar, yüce Meclis
ler bütün dosyalara elkoymuş, bir tane hırsız
bulamamıştır, insanlar şereflerini .kurtarmış
tır. Ama, Devlet mekanizması, Devlet mercileri
yara almışlar, rencide '0'lmuışlardır. Bugün eğer
Türkiye'de mekanizma işlemiyorsa., 27 Mayısta
yara alan Devlet mekanizmasıdır bu işlemeyen.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Neden
iade etmediniz?..
BAŞKAN — Sayın üye, muhterem arkada
şım, rica ediyorum, Millet Meclisinin bu tarzda
ıbir çalışma usulü yoktur, bu tarzdaki hareket
lerin disiplin e ezasını -ger ektirdiğini hatırlatı
rım efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şiırndi muh
terem arkadaşlarım, Meclisin kıymetli zaman
larını heder etmemek için bu önergenin görü
şülmemesini isteyen sayın grup sözcüsü arka
daşlarıma şunu hatırlatayım; Meclis araştır
ması önergede gayet güzel yazılmıştır, Türkiye'
delki bütün otoriteler, hukuk otoriteleri, üni
versiteler, çeşitli kuruluşlardan fikir alınmak
suretiyle kurulacak komisyonlarla bir hazırlık
yapılacaktır. Bunun, Meclisin zamanını alması
•mevzubahis değildir. Bıralkınız, Meclis vazife
yaparken zamanda harcasın.
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1965 -1971 Adalet Partisi İktidarı dönemiinde bu Mecliste yapılmış olan denetim yollanyle'
(Meclisim ne kadar zamanının alındığı hatır
latmak: isterim.
Ya'ssııada mahkemolerindelkl ımuhakelnıe dos
yaları, önerge adı altında, 500 sayfa oıl'arak !bu
meclislerde (bir haftada okunmuştur. (€. H. P.
«ıralarından; «En talbiî halktır, engellenemez» se
si)
En talbiî (haktır, engeli enemez, aıma, ondan
sonra, büyük seçimlere 'gitmeden evvel ibâzı (ka
nunlar 'burada konuşulacağı zaman, burada beş
kişi (kalmıştır, »onlar da «Çoğunluk yiofc» diye
ayağa kalkarak Meclis Çalışmalarını engellenmiş
tir.
Bu 1965 - 197İ1 döneminde 101 gensoru veril
miş, 68 Meclis soruşturması, 60 genel görüşme,
116 araştırma, 1lfl'7 sözlü soru, 2 141 tane ide ya
zılı soru verilmiştir.
Bütün bu denetim yollarında çalışılırken za'manın iktidarı en küçük şekilde bunların üze
rinde durmalmış ve (bu 'denetim yapıi'mıştur. Ama
ıo zaman hu denetimi yapanların, geçilişte ha
yatî (kanunlar varken! memleketin beklediği 'bü
yük meseleler varken, .onları bırakıp ta en ön
de 'bu denetimli yapanların, şimdi, Meclis günde
mlinde hiçbir şey yokken ve tam manasıyle çalı
şılacak: bir devredeyken; «Meclisin zamanını al
mayalım, hu araştıırmayı yapmayalım.;» delmele
rine dikkatimiz çekilmiştir; neden?.
DOĞAN ARASLI (Kars) — Bizim iktidarrmızda rüşvet alınmaz Ataöv./
BAŞKAN —. Beyefendi, rica ediyorum, mü
teaddit kereler dikkat ediyorum, zatiâliniz mü
temadiyen söz atıyorsunuz, rica edeceğim, tekr a r etmeyiniz.
(İHSAN ATAÖV (Devamla) — Valahi, fon
«iktidarlar, 1965'ten sonraki İktidarlar
zama
nında değil, Il'9ı50 senesine kadar da Türkiye'de
iktidarda olan bir parti vardı, o zaman milyo
ner olan 'biraderler vardı, 1961'den 1965'e ka
dar Türkiye'de bir parti iktidarda idi, o zaman
d a bu lâflar ediliyordu. «Bizim iktidarımızda
Türkiye 1de rüşvet olmaz.» diyen insan doğru
söylemez, gelin araştıralım, var mı, yok mu?
(Buyurun, oylarımızı verin, araştıralım. Adalet
Partisi Grubu her devrin, her anın, her zama
nın, her olayın araştırmasına taraftardır, ge
lin oyunuzu verin araştıralım. Buyurun, eğer
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yarın iktidar oldiığunoız zaman Meclisin zainıanını almamak için diye kendi kendinize alıştır
ma yapıyorsanız, şimdiden teamül kurmak isti
yorsanız, bundan cayınız, 'buyurunuz araşturalum; sizin iktidarınıza hizmet ediyoruz, yar
dımlarımız, sizin 'iktidarınız zamanında ibu me
selelerin olmaması içindir.
ORHAN BİRGİT
(İstanbul) — Geçmişin
araştırması yapılır, ilerinin araş tınması olmaz.
BAŞKAN —• Sayın Birgit, 'size bir uyarma
da 'bulunuyorum efendim.
İHjSAJN ATAÖV (Devamla) — Sayın Orhan
Birgit, siz aşağıdan söylemeyin, bugünlerde
Hükümet lolac aksınız, isminiz Bakanı 'olacaklar
arasında geçiyor, biraz daha ağır oturunuz.
Ağırbaşlı ol Orhancığum, azıcık daiha ağırbaşlı,
oil, çünkü Hükümet üyesi olacak insanlar aşa
ğıdan lâf at!mazlar.
ORHAN BİRGİT (İstanbul),— Barbakan
zatiâliniz değilsiniz.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, dikkat ettim, Selâmet Partisinin söz
cüsü olan değerli arkadaşüm; «Bu suiistimal
Türkiye'de oluyor, ama hu yalnız madde ile önlenimc:;, maneviyatla, ahlâkî cepheden önlenir.»
'diyor. Doğrudur ve (biz de Ibütün kalbimizle ka
tılıyoruz, ama (bunun da öyle 'olduğunu, tespit
'edebilmek için araştırmaya ihtiyaç vardır.
Ankara Belediye'sindeki bütün .(memurların
hırsız olmadığını, Tüıküye'deki 800 000 memu
run bu çirkin danuganın aılltmdan çıkarılıp on
ların şerefli insanlar olduğunu tespit edebil
mek için hu araştırmaya ihtiyaç "var. Yok!s!a
kalkıp burada herkesin yüzüne,'«Rüşvet almış
yürümüş, memleket 'batıyor.».diye damgayı vırrup, 'ondan sonra da araştırmadan kaçmak
suretiyle dâva 'halledilmez. Geliniz, Meclisçe
(bu hayatî ve önemli] meselenin üzenine m üsteneIkon eğilelim, tedlbirlertini müştereken bulalım,
Ibunun içine politika sokmayalım.
Amerika öumhuıibaşkanı için söyleniyor,
oradan haşlanmış, Türkiye'de, Allattı gani gani
rahmet eylesin, yattığı, yer nur 'olsun, İsmet'
Paşa'nın Devlet Başkanlığından, biraderinden, '
evlâtlarından, Demirel'den, kardeşlerinden, hep
sinden, bahsedilmiş. Kendisini şimdi TanrıiMîi
rahmetine verdiğimiz Sayım İnönü (buraya çık
mış ; «Benim için hu lâflar .söylendi, araştırma
teklifi yapıldı, lüzum görülmedi, mesele bitti»
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demiştir. Demokrasiye.iJnanan bir kafanın sözü
dür bu.
Bu Parlâmentoda kalkan parmaklar eğer
hissi 'kakıyorsa, üç. gün sonra Hükümet olaca
ğınız zaman hissi olarak ıgüven <oyu vereceksiniz demektir. Demokrasinin iea'bı, 'budur, 'bunu
anlayacafcsıınz, Ibuuu Öğreneceksiniz. Kalkan
parmaklar milletin parmaklarıdır. 'Milletin ver
diği k a r a n parmak oyuyla reddettiniz dernek
'suretiyle cerhetimek, demokrasiyi inkâr etmek
tir.
Bu iti'barla sizi biraz sonra, bu önergenin oy
lanması sırasında müstakbel ortağımızla bera
ber 'bu, önergenin reddi için parmak kaldırdı
ğımız zaman, laİzin kaldırdığınız parmaklara 'hür
met etmeyelim. mi? Çoğunluğun parmağı mı
diyelim? îtÜbar 'etmeyelim mi? Hukulk dışı mı
sayalım hunları
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ben is
tediğim gllbi oy veririm, itham edemezsin.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin
rica ediyorum.
IBRAHÎM AKDOĞAN (Kocaeli) — İstedi
ğim gibi oy veririm.,
BAŞKAN — Beyefendi, müdahale etmeyi
niz efendim. Hakikiniz yok o şekilde müdahale
ye.
ÎDRAHÎM AKDOĞAN (Kocaeli) — Benim
oyumu itlham iedemez.
İHSAN A11AÖV (Devanda) — Sayın Baş
kanım...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Demokraside
meselle parmaklarla hallediliyor. Bu Parlâmen
toda kanunlar parmakla çıkıyor. Parmağa hür
met etmeyen milletlin oyuna hürmet 'etmez. Ne
kadar geliyorsak, millet o kadar yolluyor. Par-.
mağa hürmet etmek, milletin iradesine hürmet
etmektir. Bu itibarla «Parmaklarınızla iheraet
•ettirdiniz» «Par'maklarınrzl'a suçladımız» gübi
demcikrasi ile çelişen bir duruma düşmekten si
zi uzak görmek isterim sevgili arkadaşlarım.
Adaüet Partisi Meclis Gruibu, müstakbel or
taklara der ki, diğer partilerin sözcüleri' görüş
lerini açıkladılar (ki, 'aynı görüşü taşıyoruz)
müstakbel ortaklara der ki..
iSABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Meclis itham '
ediliyor- Sayın Başkan.
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Lütfen din
leyin, bir dakika dinleyiniz beyefendi Sayın
Başkanım...
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Meclis itham
ediliyor.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kardeşim çık
lütfen dıışarı içini btaşait.
BAŞKAN — Beyefendi rica ediyorum, Mec
lisin itham edilip 'edilmediğini iben düşüneceğim
sizden önce beyefendi.
İHSAN ATAÖV ' (Devamda) — Çık dışarı
içini 'boşalt da gel.,
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ama doğru
konuşsun.
BAŞKJAN — Sayın Ataöv, konuşmanızı ta*
maml'ayifnız lütfen efendim.
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Mec
lis itham ediliyor.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sussun d a
tamamlayayım.
Muhterem arkadaş, ar, geliniz .efjbirliğd ile
(Her ne kadar 'sözcüleriniz Ibuna ret oyu 'vere
ceğiz demişiler'se de) meselenin ehemmiyetine
'binaen, Türkiye'de ibüyük otellerdeki müşteri
lerin hepsinin karanlık işler peşlinde cilmadığınu teispilt için, Ankara Belediyesinin memur
larının hepsinin hırsız olmadığını tespit için,
Türkiye'deki D'svlet memurlarının böyle gladîbeden tenzih edil'mesini tespit için, Türkiye'de
'bu işleri yapanların, yüce hâkimler önünde
(Mevzuatta eksiklik varsa onları da tamamla
yarak) suçluları, gvz yaşı ile hapis görmeden
onları da mahkûm edecek tedbirleri almak için
'bu araştırmayı yapalım.
Adalet Partisi Meclis Gruibu, Yüce Meclisi
Türkiye'deki 'bu çok kötü bir meseleyi 'gün ışı
ğına çıkarmak için araştırma önergesine müs
pet oy vermeye çağırır. Adalet Partisi Gruibunun vicdan vazifesini "bu hayırlı yolda yapa
cağını beyan ederek, Yüce Mecıl'isi saygı ile selâmilıarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
BıAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ata
öv.
Cumhuriyetçi Güven Paılaisi adıma Sayın Ta
lât Oğuz, buyurunuz efendim.
C. G. P. GRUBU ADINA TALÂT OĞUZ
(•Mardin) — Çek muhterem Başkan, saygı de
ğer arkadaşlarım;
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Cumhuriyetçi Güven Partisi Grujbu adına I
rüşvet, irtikâp ve yolsuzlukla ilgili ömomg-e üze
nimde görüşlerimizi arza çakışacağız.
Devlet ve milletim hayatımda faziletin ve ah
lâkım hâkim olmasının bir Devlet ve 'mlkJte me
ler kazandırdığı, maddî ve manevî yönden sayrsız faydalar sağladığı aziahjban varestedir. Devlet
ler ve milletler vi'yasî, .IçtÜtadî, sosyal her yönlü
politikalarım dürüstlük üzerine kurdukları, ida
rede, adalette fazileti 'hakim kıldıikları zaman
fflfcÜbar sağlarlar, güçlü olurlar. Devlet ve millet
hizmetinde çakışanların millî ve manevî değer
lere, ahlâk 'kuralılarına 'bağlı olmaları İh alimde
I
Devlet sağlamlık kazanır.
'Toplulm hayatimizin % 70'lnl teçkil .eden köy
lü vatandaşlaıımıızıın; % :30'unu tenkil edem şe'hir ve kentli yııı t d aşlarımızın işlerinim sürat
le, güvemle görülmesi, adlî, idarî, malî her tür
lü muamelelerin her şeyden evvel toplum niza
mınım fazilet ve ahlâk esaslarına istinat 'ettiril
mesinle bağlıdır.
Vatandaş haklı ve kanunî işlerinin gördü
rülmesi için kimseye menfaat vermeye zıorlammaim'alıdi'r. Kamım ve nizama aykırı davranış
ve hareketlerin; rüşvet, irtikâp, ihtilas gibi
âfetlerin ibir ülkemin /bünyesini ma ölçüde talıııllbettiği malûmdur. Gerçekler üzerime eğilip d-artİcrim çarelerini .elbirliğiyle aramakta yarar var'dır, fayda mevcuttur.
Rüşvet, irtikâp, yolsuzluk mevzuunda 'bir
Meclis Araştırması Komisyonu kurulması zaru
retime grup claı'ak (inaımmaiktay:^. Araş-tnraıa
yapmak Ibelli bir yolsuzlukla ilgili soruşturma
değildir. Elbette kazaî sorutturma, Meclis SG-ruiştuıtnası yolları kelli olaylar içim daima açık
tır. Araştırma clbjcktif ve 'genci olarak suçları
önleyecek tedbirler üzeriııide çalışmak demclktir. Böyle bir araştırmada me kadar yarar ola
cağımı konu üzerimde yapılan, müzâkereler gös
termiştir. Bu vesile ile konuya İşık tutuca k ve
önergemizi de^tcîklcr mahiyette konulma yapan
sayım sözcülere teşekkür etmeyi İbir 'borç kllirim.
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me ve kültür araştırmalarınım tutumu ile ya
kındam ilgisi mevcuttur. Komünün ücret ve per~
•öc/nıel sistemi ile ilgisi vardır. Kamu idaresi düzomlenmesl ile ilgisi mevcuttur. Bu 'konu teftiş
ve demetim 'mekanizmasının işleyişi ile de ya
kındam. ilgilidir ve bağlantılıdır. Nihayet, ceza
mevzuatı ve usul kanunla riyle, zaibılta ve «ada
let .teşkilâtımın işleyişi ile de ilgillidir. Halita ya
kımda görüşülecek olan af konmsuyle de yakın
danı ilgilidir.
Önergemizde belirliliğimiz 'bir gerçeğe iha
net etmeden geçemeyeceğiz. Bâzı ülkelerde re'smî hayatta rüşveti ve yolsuzluklar]! sıöküp at
mak için gerçeği söyleyen, kesin delillerle hür
yolsuzluğu ispat od-en 'kişileri takip 'korkuşum
dan kurtaran, .'böylece gerçeğin delililerle aydıınlanmıa.sunı kcuayltaştıran İlginç hukukî usul1er ortaya atılnrij bulunmaktadır. .Son zaman
larda bir ülkede, Devlet Başkana yardımcısının
yolsuzluğu böyle bir hukukî usulüm uygulan'•masiyle kesin delillere 'bağlaıralbiiımlştir. Bu gi(
bi usullerin mukayeseli hu'kıık açışımdan incelen
mesinde, hukuk sistemimize ve millî bümyemaze uygum olabilecek yeni hukukî usullerin aramım ası uda. rüşvclt, ihtilas, irtikâp gibi âfetlere kar
gı daha -etkili mücadele balkımımdam fayda var
ili-.
Kurulacak kir Meclis Araştırması Kamisyor/a Ceza Hukuku, Mukayeseli HukıJk açısından
konuya ışık tutafbileeek ilim 'adamlarını., bu ko
nu ile ilgili teerülbeti hâkim ve 'savcıları, Dev
le fn teftiş kadrolarında tecrübe kazanmış seç
kin kişileri komisyon huzuruna davet edc'jitir.
İKİ .uıii'jyond.a cğitimcileıim,dim âlimlerimin, halk
eğitimi uzmanlarınım, personel
derneklerinim'
görüşleri alımalbilir. Objektif, ciddî 'bir Meclis
araş tn m asının Yüce Meclisin (bu konudaki ça
lışmalarına ışıik tutacağıma kaani fculümmaktayıız, Cumhuriyetçi Güvem Partisi, hu konuda
daima çak flitiz faaliyetler göstermiş bir siya
sî teşekküldür. Yüce; Meclisi teşkil öden grup
ların yersiz -mülâhazalara kapılmayarak huı mil
lî .dâvanın bir M.ecllıs Kjomlsy onumca lâyik ol
duğu önemle ele alınmasına yardımcı .olma
larında yarar görmekteyiz.

Biz Cumhuriyetçi Güvem Partisi Grubu ola
rak 'konuyu tek yönlü mütalâa etmiyoruz. Ko
nunun çok çeşitli yönleri ve cepheleri mevcu'tEle aldığ'.imız komu, geriye ve. ileriye doğItıır. Bu konunun .eğitimle, millî ve manevî de
ru olmak üzere- yılların (konusudur. Önemli bir
ğerlere saygılı inîsan yetiştirmekle İlgisi ortakla
dır. Konumum halk eğitimi ile ıbüitün ha'berles- I millet davasıdır. Konuya, bu 'seviyeden ve bu
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açıdan (bakılmalıdır. Badece ceza müeyyidesiyle değil, aynı zamanda millî ve manevî 'de
ğerlere 'bağlılıkla derdin köküne inıileıbileco
ği görüşündeyiz. Meselelere sadece materyalist
açıdan bakmak ve 'bu konunun ciddiyetiyle ve
önemiyle 'bağdasınayan düşüncelere iltifat et>mjek fayda sağlamaz. Tekrar edelim ki, rüşvet
ve yolsuzlukla, irtikâp ve ihtilasla, 'bunların
Ibüyüğü ve küçüğüyle her tüılüsüyle mücadele
ke'Jiıı bir zorunluktur.
Bir kısım yurtdaşun, hattâ Devletin, rüşvet
ten memnun olduğu iddiasına katılmak müm!kün değildir. Bu çeşit yolsuzluklar, Devlete
ç/clk pahalıya mal olur ve vatandaışı canından
'bezdirir, idareye karşı güvenli sansar. Bu mü
cadele ne kadar zor, ne kadar girift olursa
•olsun, mutlaka ısrarla yapılmalıdır. Bu mü
cadele çok yönlü tedbirler ve devamlı takip
İsteyen 'bir mücadeledir. Ciddî ve ofbjektif bir
Meclis Araştırmaısınliiı ne kadar fayda sağlaya'büleccğini şu, kısa müzakere .bile göstermiş
tir.
Önergemizi destekleyeni!<ere, te!şeik!kür ebni'cyi 'bir borç (biliriz. Önergemiz kaimi edilse de
edilmese de 'biz ibir memleket hizmeti yaptıığı'miz dnancmdayiiz. Zaman Ibizc halk verecek,
Meclis araştırmasında yanar görenlerin düşüneeöl'ndeki isaibeti ortaya çıkaracaktır.
duimihuıüy-eliçi Güven Partisi olarak, bu ve
'benzeri 'önemli yurt sorunlarını Yüce Meclisin
önüme getirmekte devam edeceğiz.
Takdir Yüce Meclisindir. Hepinizi Cumhu
riyetçi Güven PaıitiJi Grufbıı adm'a saygılarla se
lâmlarım. (C. G. P. sıralarımdan alkışlar.)
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BAŞKAN — Sayın Oğuz-, tefekkür ederim.
;Şöz sırası, önerge sahiplerinden ilk imza sahi'bi Sayın Mehmet Altmışyedioğlu'nda, Buyu
runuz Sayın Alfcmışyedioğlu.
MEHMIET ALTMIŞYEDİOĞLU
(Kayseri)
— Sayın Başkan, sayın milleltveikilileri;
Huzurumuza getirmiş olduğumuz önerge hu
susunda siyasî paı tilerin grup sözcüleri (mese
leyi kâfi derecede aydınlattılar. Fazla vaktinizü almamak için önerge salıilbi olarak ayrıca
bir konuşma yapmak istemiyorum.
Siyasî parti grup sözcüsü arkadaşlarımın
'hepsine te'şekkür ederim. Çoik kıymeti vakitle
rini harcayarak önergemiz hakkında (kıymetli
konuşma yapmışlardi'r.
Yüce Meclis önergemizin kıymetini takdir
eder ve lehinde oy verirse teşekkür ederim;
aleyhte oy veren arkadaşlarımıza da yine te
şekkür ederim. Anayasamın '88 nci 'maddesi ge
reğince huzurunuza bir Meclis araştırması ge
tirmiş (bulunuyoruz. Bu araştırma önergemize
oy vereceğiniz .ümidiyle Yüce Meclisi saygı ile
selâmlıyorum efendim. (C. G. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Altmış
yedioğlu.
Söz sırası Hükümetindir. Hükümet adına,
Hükümeti temsıllen konuşacak üye?.. Yok.
Bu itibarla önerge üzerindeki müzakereler
tamamlanmış bulunmaktadır muhteııem arka
daşlarım.
Araştırma yapılması veya yapılmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğimi.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadıele için gerekli
tedbirlerin saptanması ile ilgili Meclis Araştır
ma önergesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Araştırma yapılması kabul edilmemt'ştir.

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

1. — Mardin Milletvekili
Talât
Oğuz'un,,
Türkiye'de suçların önlenmesi bakımından alı
nan tedbirlere dair sorusu ve İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin'in sözlü cevabı. (6/1)
2. — Mardin Milletvekili Talât .Oğuz'un, Ka
çakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlere dair
sorusu ve İçişleri Bakam Mukadder
öztekin'in
sözlü cevabı. (G/2)

VE

CEVAPLARI

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
demimiz gereğince soru önergelerimin görüşül
mesine geçiyoruz.
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada, önerge sa
hibi Saym Oğuz?.. Burada.
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Oğuz'un,
gündemin sorular bölümünün birinci ve ikinci
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sırasında Sayın İçişlerü Bakanına yöneltilmiş I
Alınan karar gereğince Sayın Talât Oğuz'un
iki sorusu mevcuttur.
Bakanlığımıza tevcih buyurduğu her iki soru
İçtüzüğümüz gereğince bunların birlikte gö
ya da sırası ile cevap vereceğim.
rüşülmesi mahzurludur; ama gündemimiz ve ha
ISayın Talât Oğuz'un, sosyal ve elkonomik!
zır bulunan »ayın balkanların sayısı itlibariyle
yönden gelişim içinde bulunan ülkemizde kamu
ikisinin birlikte mütalâası mümkün görülmekte
düzenini, huzur ve güveni bozan olayların artışı
dir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul
yönünden bir •karşıla^tınm'a yapmanın «mümkün
»edenler... Kabul (etmeyenler... Kabul 'edilmiştir.
olup olmayacağına ve «uçların önlenmesi yö
nünden İçişleri Bakanlığının ne gibi önleyici
Her iki önergeyi okutuyorum efendim.
I tedbirler düşünmekte bulunduğuna
ilişkin
12
.
ıll
.
1973
tarihli
soru
önengesirii
önce
ceMllıet Meclisi Sayın Başkanlığına
vaplandiıracağiım.
Aşağıdaki sorumun Saym İçişleri Bakanı
Bilindiği gibi, yurdumuz hızlı bir nüfus artı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasuna de
şı ile karşı karşıyadır. Ayrıca kırsal bölgeler
lâletlerinizi arz ve rica edenim.
den şehirlere, daha doğrusu sanayileşen yörele
12 . 11 . 1973
re doğru bir göç de, kaçınılmaz bir durumda
Mardin Milletvekili
!
Talât
süregelmektedir. Nüfus artışı, suçların artma
]flİH^:
°£ uz sında ve toplumdaki moral değerlerin değişme
1. — Türkiye Sosyal ve iktisadî yönden geli
sinde başlıca etken olmaktadır. Şehirleşme akı
şim içinde bulunan bir ülkedir. Atatürk'ün ifa
mının doğal /bir sonucu -olarak gecekondu semt
desiyle Türikiye Bata Uygarlık düz'eyine ulaşma
lerinde oturan yurttaşlarıımızın şehre uyumsuz
yı amaç. edirıımiş bir devlettik*.
lukları da bâzı suçların artmasına yol aç/maktaSosyal ve iktisadî yönden 'gelişim içlinde bu I dır,
lunan bir ülkede içtimaî nizamı, huzuru, sükunu
Durum böyle iken, jandarma ve polis bölge
bozan fiilleılin artışında geçen yıllara nazaran
sine ait suç istatistikleri incelendiğinde, suçlar
bir mukayese yapmak mümkün müdür?
daki artışın, nüfus artışı, göçler ve şehirleşme
Suçların öulenmiesi bakımından Bakanlığı
akıımı ile" orantılı olarak artmadığı, hattâ bâzr
nız önleyici tedbir olarak ueiler düşünmekte
suçlarda azalmalar okluğu görülmektedir. Ger
dir ?
çekten yurt ölçüsündeki asayişe etkili suçlar;
gasp ve soygun, öldürme, kolluk (kuvvetleriyle
çarpışma, kolluk kuvvetlerine toplu saldırı, ce
zaevlerinden toplu kaçış, kasıtlı yangınlar, si
lâhlı kız ve kadın 'kaçırma, aorla ırza geçmek,
meskene silâhlı saldırı ve 'büyükbaş hayvan hır
sızlığı gijbi suçlardır. Bu durumu incelediğimiz
de karşımıza şöyle bir ta)blo ç;lkmaktadır :

Millet Meclisii Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederiim.
12 . 11 . 1973
Mardin Milleitvekili
Talât Oğuz
Hudut mıntıkalarında kaçakçılığın önlenme
si bakımından bugüne kadar nıe gibi tedbirler
alınmıştır ?
Alman .tedbirler kaçakçılığı önleyebilmiş
midir? Devletin mes'ul Bakam olaraik bu güme
ikadar alınan tedbirler dışında neler düşünüyor
sunuz ?
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nuz efendi'in.
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER Ö2TEKİN (O. Senatosu Adana Üyesi) — Saym Baş
kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri;
J

IİÖS9 yılında olay sayısı '5 030, 1970'te 5 255,
ıl'DTİl'de 4 611, 1972'de 3 019, lS73^te de 4 440
tır.
Kuşkusuz bu sonucun alııi'masmda özellikle
son yıv'arda gerek polis ve gerekse jandaruıa-.
Imızm personel,' eğitim, araç ve gereç yönlerin
den güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar başlıca etken olmuştur.
.Yüce Meclislerin tanıdığı olanaklarla kolluk
kuvvetlerimiz her geçen gün personel, araç ve
gereç yönlerinden sürekli olaraik güçlendiril
mekte ve eğitimlerine büyük önem verilmektedir. Bunun yanında Toplantı ve Gösteri Yürü-
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yüşleri Kanununda, Dernekler Kanununda, Po
lis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Yüce Mec
lislerde yapılan son değişiklikler de polis ve
jandarmamızı gerek önleyici kolluk tedbirleri
ni alma ve gerdkse suçları önleme yönlerinden
çok daha etkili, duruma getirmiştir.

D - Sınırlarda, ihracat 'Olanaklarını artırmak
için, yeni sınır kapıları açılmışıtır.
(Sınır (birlikleri personel yönünden güçlendi
rilmiş ve görevli personel gerekli kurslardan'
geçirilerek görevlerinde başarılı olmalarının
teminine! çalışılmıştır.

Kolluk kuvvetlerimizin her yönden güçlen
dirilmesi çabalarının plânlı ve programlı Ibir 'bi
çimde sürdürülmesinin gerektiğine inandığının-»
zı bu vesile ile Yüce Meclisin ıttılaına saygı ile
arz ederim,
İSayın milletvekili arkadaşımın ikinci sorusu
na da arzı cevap edeceğim.
Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz'un,
sınır bölgelerinde kaçakçılığın önlenmesi yönün
den bugüne kadar ne gilbi tedbirlerin alındığı
na, alınan Ibu tedbirlerle kaçakçılığın ünlenebil
miş olup olmadığına ve bu konuda daha ne gi
bi tedbirlerin alınılmasmm düşünüldüğüne iliş
kin 12 . 11 . /1973 günlü sözlü sorusunu da şim
di cevaplandıracağım.

ISmır birlikleri modern silâh ve araçlarla do>natılmnş ve örgütlenme yönünden reorganize
eîdilmiştir.
(Sınır ve kıyılarumuzdan kaçakçılık grafiği
nin yoğun olduğu illerden İstanbul, İzmir, Ada
na, Hatay, Edirne ve Diyarbakır illerinde malî
piolis şubeleri; Muğla, Antalya, Urfa, Mardin
ve Zonguldak illerinde malî polis şeflikleri ku
rulmuştur.

«Bilindiği üzere, kaçakçılık 'bütün dünyada
görülen, ancak özellikle koşulları bizimkine
uyan ülkelerde daha da önem kazanan ve önü
(
bir türlü alınamayan büyük bir sorundur.
Ülke ekonomisi ve güvenliği ile çok yakın
dan ilgili (olan bu sorunun çözümü ve kaçakçılı
ğın önlenmesi, hiç değilse en düşük düzeyde tu
tulması için bütün hükümetler tarafından çaba
gösterilmiş ve çok yönlü tedbirler geliştirilmiş
tir.
Bilindiği üzere, Bakanlığımız kaçakçılık ko
nusunda görevli tek kuruluş değildir. Gümrük
ve Tekel Bakanlığınca da bu hususta gereken
tedbirler alınmakta ve her iki Bakanlık arasın
da koordineli .çalışmalar yapılmaktadır.
Bakanlığımazca alınmış olan tedbirleri çiok
genel deyimlerle şöylece özetleyebiliriz :'
A - Sınırdan başlayarak 100 - 3Ö0 metre de
rinliğinde bulunan arazi kesimlerinin belirli
yönleri kamulaştırılmıştır. Buralar da dahil ol
maz üzere, Güney sınırı 'boyunca mayın döşen
miş ve tel engeli yapılmıştır. Güney bölgesinde
bâzı kısımlar mayınsızdır.
B - 7 ve 10 sayılı tebliğ yürürlüğe konarak
5 ve 10 Km. lik emniyet bölgesi kurulmuştur.
C - Canlı nayvan kaçakçılığını önlemek amacıyle sınır bölgelerinde yer yer Et ve Balık Ku
rumuna bağlı şulbelerin açılması sağlanmıştır.

Sınır ilçelerimizin kendi aralarında ve illeri
ile, illerin de merkezleriyle halberleşmelerini
sağlama amacıyle telsiz çevrimleri kurulmuş ve
çalışmaya geçirilmiştir.,
Kuşkusuz, alınan bu tedbirlerle kaçakçılığın
tüm olarak önlenebildiğim söylemek miümkün
değildir. Ayrıca, kökleri ülkemizin sosyo - eko
nomik yapısına dayalı kaçakçılık sorununun
sadece kolluk tedbirleri ile çözümlenemeyeceği
de bir (gerçektir. Ancak, alman tedbirlerle ka
çakçılık olaylarının artış ve gelişme hızının durdurulabildiğini kesinlikle arz edebilirim.
Önümüzdeki dönemde alınması yararlı olabi
lecek 'tedbirleri de şöylece özetlemeye çalışaea-,
ğım i
(Sınıra paralel ve dik yollarm yapımı için
Köy İşleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile koor
dineli çalışmalar yapılmaktadır.
ISmır bölgelerindeki, il ve ilçe merkezlerin
de, Et ve Balık Kurumu ve iSüimerbank'a bağlı
yeni şubelerin açılması yerinde ve isabetli ola
caktır.
ıSmır hattında kritik bölgelere gözetleme ku
lesi yapımı bir plân çerçevesinde sürdürülecek
ve bu yerlerin, (gerektiğinde geceleyin aydın
latılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.
(Sınır birlikleri emrine verilen .helikopterle
rin sayıca artırılması plânlanmıştır. Halen malî
polis teşkilâtı bulunmayan sınır ve kıyı illerimizde malî polis sulbe şeflikleri faaliyete geçi
rilecek ve .modern araç ve gereçlerle donatılma»*
•sı (gerekecektir,
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Görevli personelin meslekî yönden eğitimle
rine titizlikle devam olunacaktır, ilgili diğer
bakanlıklarla koordineli bir çalışıma yapılarak
kaçakçılık mevzuatındaki boşlukların doldurul'masma çalışılmalıdır.
ISmır bölgelerinde doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak kaçakçılığın önlenmesi konusun
da diğer ekonomik, sosyal ve kültürel tedbir ve
tertipler üzerinde de önemle durulması ve ilgili
Bakanlık ve kuruluşlarla bu amaçla yapılmak
ta olan ortalk çalışmaların sürdürülmesi yerinde
(olacaktır.ı
Çofk önemli bir ülke sorununa çok geniş çiz
gileri ile değinmek fırsatını veren sayın arkada
şıma teşekkürlerimi arz ederim.
iSaygılarımla.
BAŞKAN — Bayın Bakan, teşekkür ederiz.
Bayın Oğuz, görüşecek misiniz efendim?
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Eıvet Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TALAT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem
arkadaşlarım, memleketin çok önemli bulunan
iki sorunu üzerimde Sayın İçişleri Bakanının
ariz ve aanilk vermiş olduğu detaylı cevaplara
teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Sayın arkadaşlarım, bir mutlu Türkiye ya
ratmanın çabası içerisinde bulunan bizler, bir
memleketin gerçieğimi, bir memlekettin asıl so
runlarını bilmediğimiz takdirde ve bunlar üze
rine ciddî olarak eğilmediğimiz takdirde-sorun
lara bir cevap bulacağımıza kani bulunmamak
tayım. Ben de Sayın İçişleri Bakanı gibi, her
.ilki soruyu tüm olarak mütalâa edip görüşleri
mi arz etmeyle çalışacağım.
Muhteremi arkadaşlarım takdir ederler ki,
bugün Güneydoğu mıntıkasında kaçakçılık bü
yük bir ıstırap kaynağı hailine gelmiştir. 1950'den, 19571den 19'611den bu yana İçişleri Bakan
lığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından
alman tedbirlerin tamamı kanıma göre, palyatif tedbirler cümlesindendür. Hiçbir zaman Gü
neydoğu mıntıkaısındaki kaçakçılık sorunu kol
luk tedbirleriyle, zabıta tedbirleriyle halledile
mez, Bu meselenin halledilebilmesi için belli
başlı tedbir ve çare, iktisadî tedbirlıerdir. İste
diğimiz kadar zalbıta tedbiri alalım, zabıtayı
her yönden takviye edelim, kaçakçılık sorumu
nu çözmeyle imkân yoktur. Nitekim Güneydoğu
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mıntıkasindıa bulunan zabıtamızın vazife mesu
liyetini, cidden büyük bir huzur içinde, büyük
bir vecd içinde idrak etmenin gururu içinde
yiz. Her türlü fedakârlık ve her türlü feragat
le vazifelerini sabahlara kadar ifa etmektedir
ler. Her türlü vasıtadan yoksun olarak, sabah
lara kadar uykusuz kalmak suretiyle hudut
mıntıkalarında vazife beki emektedirler. Fakat
bu vazife bekleme durumu, kaçakçılığı önleme
ye matuf değildir.
Sayım İçişleri Bakanınıız her halde hatır
larlar. Sayın Hıfzı Oğuz Bekata zamanında,
1962 - 1963 senelerinde bir müşterek pazar ko
nusu önerilmişti. Bu öneri, 1936 senesinde bu
rejim Türkiye'de tatbik edilmişti. Suriye Irak - Türkiye arasında haftanın muayyen gün
lerimde, her türlü resim ve vergiden muaf ol
mak suretiyle mallar pazara getirilip, bu mal
larla müşterek pazar kurulur ve bu malları al
mak isteyen vatandaşlar; gerek Suriye'den ol
sun, gerek I r a k s a n olsun ve gerekse Türkiye'
den olsun, bu pazarlara gider, bu malları alır
ve memleketlerine dönüş yaparlardı. İşte 1936
ve 1938 istatistikleri nazarı itibaıre alındığı tak
dirde, bu tedbirlerin Türkiye'nin sosyal ve ik
tisadî hayatında kaçakçılığı önlediği gerçeğini
ortaya koymuş olacaktır.
Bu balkımdan, mazide biz bu soruyu önerdi
ğimiz zaman mesul bakan müşterek pazar ha
zırlığı içinde bulunulduğunu, İçişleri Bakanlı
ğının Gümrük ve Tefeel B alsan lığı ile gerekli
teması kurduğunu ifade etmişlerdi. Gönül arzu
ederdi ki, Sayın Bakan bu kürsüde, İçişleri Ba
kanlığının bu görüşün içerisinde olduğunu ve
komisyonun kurullması ihtimalimin bulunduğu
gerçeğini söylemiş olsun, ama bu müşterek pa
zar konusunu dile getirmediler. Yine de kendi
lerime teşekkür ederim.
Yine muhterem arkadaşlarım, suç işleme
durumuna gelinee; bizim, kanımız odur ki, Tür
kiye'de sosyal ve iktâsadî tedbirler derinliğine
alındığı takdirde suçların önlendiği görülecek
tir. Bunun çaresi üzerinde ciddî olarak durul
ması iktiza eder. Bugün suçların önlenmesiyle
ilgili olarak, vazife ve mesuliyet mevkiinde bu
lunan bütün makamilar, maalesef suç işlenme
den evvel huzuru, asayişi, güveni bozucu hare
ketlerin adlî safhaya intikal etmemesi durumu
na yetişememenin ıstırabı içindedirler. Çünkü
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mesele üzerimde İçişleri Bakanlığının, Köy İş
leri Bakanlığı ve Tekel Bakanlığı ile bir irti
bat kurması ve bu durumu koordine etmesi ge
rekmektedir. O mıntıkaya gidebilmek için ara
dan 7 - 8 saatin, 10 - 15 saatin geçmesi iktiza
«der. Yolun bulunmayışı vatandaşın huzursuz
luğunu daha çok artırıcı nitelik taşımaktadır.
Bu bakımdan yol veya altyapı hizmetlerine
önem verilmesi halinde, zalbıtanm da her yön
den talkviye edilmesi lâzımdır. Araç veya vası
ta yönünden olsun, telefon hatlarının bir nd'za,nıa konulması yönünden olsun - geniş olarak
mütalâa ediyorum - çok yönlü tedbirlerin alın
ması halimde, öyle tahmin ediyorum ki, Türki
ye'de suçlaırm önlenmesi yolunda gerekli ted
birler alınmış olur ve gerekli imkânlar yaratıl
mış olur.
iSaym Bakan tamamını izah ettiler, yeniden
kendilerine teşekkür ederim,.
Yüce Meclisi saygdarla selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekikür ederim Sayın Oğuz.
3. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Ekmeklik buğdayın afislerce fırınlara tahsisine
dair Ticar&t .Bakanından sözlü soru önergesi
(6/4)
BAŞKAN — Som satöibi Sayın Kandemir
burada mı?
RAUF KANDEMİR (Ankara) —' Burada
yım efendim,
VEFA TANIR (Konya) — Saym Başkan,
3 ncü sıradaki sözlü Soru atlandı efendim.
(BAŞKAN — Tüzüğümüz gereğince üçüncü
yü atlıyoruz efendim. Şayet zamanımız kalırsa
tekrar döneceğiz.
Soru sahibi buradalar.
ıSayın Ticaret Bakanı? Yok.
Baklan bulunmadığı için sözlü soru önergesi
nin görüşülmesi ertelenmiştir efendim.
4. — Adana Milletvekili Osman Çıtırik'ın, Ba
sında yer alan Devlet ormanlarının nüfuzlu kişi
ler tarafından paylaşıldığı iddialarına dair soru
su ve Orman Bakanı İsa Hisan BilgöTün sözlü ce
vabı (6/5)
BAŞKAN — Soru sahibi 'Sayın Çıtınik?,. Bu
rada.
Sayın Orman Bakanı?.. Burada,
Önergeyi okutuyorum.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet ormanlarının, kanuna göre Devletçe yö
netilmesi ve işletilmesi, ormanların korunması ve
ormanlık sahaların 'genişletilmesi Devletin görevi
olmasına, Devlet ormanlarının mülkiyetinin özel '
kişilere devrolunaımıyacağı Anayasa hükmü olma
sına rağmen, son günlerde hasında yer alan bâ- ,
zı havadislerde, Devlet ormanlarının nüfuzlu kişi
ler tarafından paylaşıldığı bildirilmiş 'bulunma
sına göre,
Orman Bakanınca sözlü olarak cevaplandırıl
mak üzere aşağıda sorulan soruların açıklığa ka
vuşturulmasını istemekteyim :
1. 6831 sayılı Kanunun bâzı.maddelerini de
ğiştiren 1744 sayılı Kanunun ikinci maddesinin
(a) ve (<b) fıkraları uyarınca, bugüne kadar Ka
radeniz;, Ege ve Akdeniz kıyılarında olmak üze
re, orman sınırları dışına çıkarılan sahaların bu
lunup bulunma dığmm,
2. Eğer böyle sahalar varsa, yani Devlete ait
orman kesiminin kültür alanı sayıldığı yerler varsa,
bunların kimler tarafından tapuya bağlatıldığı,
tapu alan kişilerin kimlikleri, bunların arasında
esiri Ibir Toprak Su Genel Müdürünün (bulunup bu
lunmadığı, 'bu Genel Müdürün 1744 sayılı Kanu
nun çıkarıldığı tarihte milletvekili olup olmadığı,
milletvekili ise hangi siyasî partiye mensup oldu
ğunun,
3. Orman kadastrosunu düzenleyecek olan Tü
züğün çıkarılıp çıkarılmadığının, çıkarılmamış ise,
orman kesiminin kültür alanı sayılmasını gerek
tiren işlemlerin nasıl yapıldığı, 'bâzı yerlere özel •
orman kadastrosunun gönderilip gönderilmediği
nin,
4. 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü mardesi
uyarınca, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
İtibaren engeç 3 ay içerisinde çıkarılması öngö
rülen ve Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde
oturan halkın kalkındırılmasına. katkıda bulunmaık amacı ile Orman Bakanlığı emrinde bilr fon
teşkili ite bu fonun nasıl kullanıliaeağunı düzen
leyen Yönetımelğifn çıkarılıp çıkarılmadığı^, çıkaınlmış ise bu fondan kimlerin istifade ettikle
ri ve istifade ettikleri meblâğın ne olduğu ve
faiz nispetlerinin neden ibaret bulunduğunun,
5. Bu Yönetmelik çıkarılmamış ise müşte
rek çalışması söz konusu edilen bakanlıklardan
hangisinin ihmalinin bulunduğunun.,
-
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6. Yönetmelik çıkarılmasın da Bakanlığını
zın ihmali varsa, ihmali görülen memurlar hak
kında ne gibi işlem yapıldığının,
Sözlü olaraik cevap] andını İmasını arz ve ta
lep ederim.
Saygılarımla.
15 . 11 . 1973
Adana Millet vek i i i
Osman Çıtır d-:
BAŞKAN — Orman Bakanı Sayın Bingöl,
buyurunuz efendilm.
ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL —
Sayın Başkan, değerli milletvekillileri;
Adana Milletvekili Sayın Osman Çitinle m
vâki sözlü sorusu, hakikaten birçok parlamenter
arkadaşımın merak ile izledikleri bir konuyu, bu
(kürsüde değerlendirmemle fırsat verdiği için,
kendilerine hassaten teşeikkür ederim.
Muhterem milletvekilleri, Haziran ayı içinde,
değerli oylarınız i1 e kabul edilmiş, 4 Temmuzda
Resmî Gazetede uesnodij'ei'dk meriyete gi'imi^
olan 1744 •sayıöı Kanunun iki maddeciyle ilgili
dir bu konu. İzin verirlerde bu iki maddeye ay
rı ayrı temas etmek suretiyle bilgilerimi hem
feendilerüne, hcim de ilgili olan diğer zevata arz
•etmiş «lacağ^m.
Birisi, 6831 sayılı ama Orman Kanununun
2 inci maddecini: değ'^'tiıreıı 1 nci maddesinin son
fıkrası; İkincisi de. yine aynı 'kanun ile getirilen,
yani 1744 sayılı Kanun ile getirilen .ek geçici
3 ncü madde ile kurulan fon hakkındadır.
Birinci madde ile değerlendirilen konu, ev
velce orman hüviyetlinde bulunup ta eccltb ne
denler ile, 1951 Ekim tarihine kadar ilmen, fennen onman hüviyetini kaybetmiş olan sahaların
orman rejimi dışına çıkarılması konusuna matuf
bul umu aktadır.
Bu konunun tatbikata konulabilmesi için,
maddenin son fıkrası, «Bu maddenin uygulanmaısıına ilişkin şekil ve esaslar, kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde yü
rürlüğe konulacak Tüzükte belli edilir.» hük
münü ihtiva etmektedir.
Değerli milletvekilleri, bu Tüzüğün hazırlan
ması fconusıı, bu süre içinde ele alınmış, yetikib
kurullarınca konu değerlendirilmiş, 55 madde İm
linde tedvin edilmiş; şu 'anda Onman Bakanlığı
nın iki Fen Kurulunda görüşülmüş; ilgili Bakan!ıh
ların mütalâaları alınmak üzere 'bakanlık!ara gön
derilmek durumundadır. 20 günlük süre içinde
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bakanlıkların mütalâaları alındıktan sonra Danıştaya gönderilecek, umuyoruz ki, Haziran ayı
içinde (her şart normal cereyan 'ettiği takdirde)
bu Tüzüğün meriyete girmesi mümkün olabile
cektir.
Bu tatbikatı yapmak üzere, orm an kadastro he
yetlerinin 'teşkili iktiza etmektedir. Bakanlığı
mızca bu komisyonlarda görev alacak komisyon
-başkanları ve üyeleri tespit edilmiş, tâyin işlem
leri yapılmış, kendilerinin tatbikatta daha çok pra
tik elde edebilmeleri, fikrî melekelerinin daha çok
'artırılabilmelerini temin etmek maksadıy'le, İstan
bul'da Orman Fakültesinde biıbuçük aylık bir se
miner tertip edilmiş ve bu görevli arkadaşlar ha
rada 'seminere başlamışlardır. Şubat ayı sonunda
seminer biterek, kendileri vazifeye başlayabilmek
imkânını bulacaklardır. Ancak, kanun muhtevası
olarak bu komisyonlarda görev alacak ziraat çi üye,
hukukçu üye, şoför, kâtip gibi kadroların temini
hususunda Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışma
lar, temaslar sürdürülmüş; pek kıoa •zamanda kad
roların alınacağı 'safhaya gerilmiştir. Bu kadro
ların temini ile ziraatçi, hukukçu ve diğer '.teknik
üyelerin de tâyinleri yapılarak komisyonlar çalı
şabilir duruma geleceklerdir.
Bu arz 'ettiğim malûmat ile bilgilerine sun
mak istediğim husus şudur: 15 heyetimiz hizmete
hazırdır; fakat 4 Temmuz 1973'te meriyete girmiş
olan bu kanun hükmüne göre Türkiye'de, hiç bir
tatbikat henüz yapılmış değildir. Arz etmek iste
diğim husus budur. Kendilerinin ikinci madde
muhtevası olarak sordukları soruların ilk dört mad
desine muhteva olarak bir cevap teşkil 'eder zan
nediyorum.
İkinci sordukları konu da., ek geçici üçüncü
madde muhtevası olaraik, bir fon teşkili konusu
dur. Bu fon için de bir yönetmeliğin yapılması lâ
zımdır ve bu Yönetmeliğin üç ay içinde bitiril
mesi iktiza eder. Çalışmalar yapılmış, 'ancak Yö
netmeliğin tanzim •edilebilmesi için hizmet göre
cek Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün
Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanması zarureti ile
karşı karşıya kalınmıştır. Evvelâ bu Yönetmelik
•hazırlanmış, hizmet görecek kadronun yetkileri
tespit edilmiş, müteakiben de ek geçici üçüncü
maddeye göre fona alt Yönotm elik hazırlanmış, ko
nu gerekli mercilerimizde müzakere edilmiş ve 16
Ocak 1974 tarihinde de ilgili üç bakanlığın müta
lâası alınmak üzere kendilerine gönderilmiştir.
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Bu süre Şulbat ayının başlangıcında bitecek ve Yö
netmelik, Şulbat ayı ortalarından sonra meriyete
girmek imkânına kavuşacaktır.
Sorularının son kısmında, tatbik edilen faiz
konuları hakkında Ibilgi istenilmektedir.
Henüz meriyete girmiş değildir ama, (hem .'ken
dilerine, hem de ilgililere bir bilgi sunmak kas
tiyle arz ediyorum. Düşündüğümüz konu budur.
50 'bin liraya kadar yapacağımız kredilerde, proje
tutarı 50(bin liraya kadar olanlar için sıfır faiz
düşünüyoruz. 50 bin ilâ 250 hin lira 'arasındaki
krediler için % 1 faiz; 250 bin lira ile 500 ibin li
ra arasındaki krediler için % 2 faiz; 500 bin lira
yı aşan meblâğ için de •% 3 faiz düşünmekte
yim
Pek 'sıkışık şartlarda, sosyo - ekonomik bunal
tı içinde /bulunan ve bilâhara da onman kenarı
'köylüsünün kalkınma şartlarını hazırlayabilmek
fikriyatına hağlı olarak, Ibu faiz nispetleri 'bilhas
sa çok düşük mütalâa edilmiştir. Ancak, bu du
rum Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine ıbağlı 'bu
lunmaktadır, amlbargotudur; şu anda tatbikatı
yoktur ve kesin 'bir hüküm değildir. Bir fikir vermelk kastiyle arz ediyorum.
Bu arz ettiğim konular sonunda, takdir (bu
yururlar ki, hâdisenin seyrinde bir ihmal düşünm'eanek iktiza eder. Bendeniz düşünem'edJm. Ne
kendi Bakanlığımız yetkili elemanlarında, ne de
(bununla ilgili diğer bakanlıklarda 'bir ihmal konu- •'
su mevzuübahis olmaması iktiza eder kanaatimi
kendilerine arz 'ediyorum.
BAŞKAN —• Sayın Bakan, konuşma süreniz
dolmuştur, lütfen 'tamamlayınız.
ORMAN BAKANI İSA HİSAN BİNGÖL
(Devamla) — Muhterem Başkan, sayın arkada
şımı Ibu soru ddlayısıyle tatmin edebildiğim umuduyle Yüce Meclisi saygı ile 'selâmlıyorum.
BAŞKAN — Sözlü soru sahilbi Saym Osman
Çıtırık, buyurunuz efendim.
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — ıSayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri;
4 . 7 . 1973 tarihinde yürürlüğe ıgiren ve
6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapan
1744 sayılı Kanunun tatbiki söz konusu edili
yor. Bu arada, basında, Ege kıyılarında Devlet
ormanlarının kültür sahası addedilerek orman
sınırı dışına çıkarıldığı ve bu kültür sahaları
nın nüfuzlu kişilere, bu arada milletvekillerine,
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senatörlere, genel müdürlere dağıtıldığı iddiası
yer alıyor.
Bir parlamenter olarak; Orman Bakanının
gazetelere gerekli tekzibi göndermemesi üzeri
ne, bu hususu Yüce Meclise 'getirmekte zaruret
gördüm. Bu nedenle 1744 sayılı Yasanın 2 nci
maddesinin (a) ve (ib) (bendinde ileri sürülen
hususların - iki bir tüzükle halledileceği yine ıbu
maddesinin sonunda yazılmıştır - Türkiye'de tat
bikatı var mıdır, yok: mudur? Bunu en yetkili
ağızdan 'Türkiye Büyük Millet Meclisine ve o'nura
aracılığı ile Türk kamuoyuna duyurmakta ya
rar gördüm ve sözlü sorumu hu nedenle getir
dim.
Saym Bakanın söylediklerini doğru olarak
kabul ediyoruz. 1744 sayılı Yasanın 2 nci mad
desinin §u anda Türkiye'de tatbikatının olma
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. iSayın Bakanın
aracılığı ile de ıbu durumu Türk kamuoyu öğ
renmiş 'bulunmaktadır. .Sayın Bakana ıbu neden
le teşekkür ederim.
Ancak, ıbenim. üzerinde durmak istediğim
husus; 1744 sayılı Yasanın ek 3 ncü maddesi
dir. Gerçekten bu madde, orman köylüleri bakı
mından ibir reform niteliğindedir.
Müsaade
ederseniz bu 3 ncü maddeyi aynen okuyayım:
«Devlet ormanları içinde veya ıbitişiğinde
oturan halkın kalkındırılmasına katkıda bulun
mak amacıyle Orman Bakanlığı emrinde (bir fon
teşkil edilmiştir. Fonun kullanılması, Maliye,
Orman, Köy İşleri ve İçişleri bakanlıklarınca
hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylana
cak yönetmelikle belli edilir» denilmekte ve
4 . 7 . 1973 tarihinden en ıgeç üç ay sonra da
çıkarılması istenilmektedir. Ancak, ıSayın Ba
kanın da verdiği izahattan anlıyoruz 'ki, Ibu yö
netmelik daha hazırlık safhasındadır. Kendileri
nin Bakanlığı dışındaki Bakanlıkların da gö
rüşü alınacaktır. O görüşler saptandıktan sonra
Danıştaya gönderilecek ve omun için ibu iş ibir
hayli uzayacaktır.
Görüşümüz odur M, ancak Haziran dönemin
de bu, tatfbik yeri bulabilecektir. Dokuz aylık
bir gecikme olmuştur. Orman köylülerinin mut
luluğuna atılmış bir adımın - 1744 sayılı Ka
nunla atılmış hu adımın - tatlbik yeri 'bulma
sını isterdik. Çünkü, orman köylülerimiz millî
gelirden en düşük payı alan 'kimselerdir. Bun
lar, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden :en geri
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kalmış vatandaşlarımızdır. (Bu vatandaşlarımız,
ne hazindir ki, iki türlü sömürünün altındadırlar:
Bu vatandaşlarımız, maalesef Orman idare
since sömüralürler.

yönetmelik tamamlansın, vatandaşlarımızm da
ıstıralbı sona ersin.

Bu vatandaşlarımız, sonra orman müteahhit
leri, (orman tüecarlarınea da söımürülürler.
Orman içinde yaşayan bu vatandaşlarımı
zın yaptıkları işçilik karşısında, yıllarca onca
Orman Bakanlığınca kesim, istifleme, nakliye
ücretleri tespit edilmiştir. Fakat ıbu ücretler
hâlâ değişmemiştir. Orman köylülerinle ilişkin
(bir çalışma kamımı, ibir iş kanunu çıkarılamadığmdan Onmanı İdaresi ıbu sömürüsünü devam
ettirmektedir. Ancak, vatandaşlarımızın .geçim
(şartları ağırlaşmıştır. Nakliyede kullandıkları
vasıtalarını, ki dün 90 bin liraya aldıkları ibir
BMC'yi bugün 200 fbin liraya alamaz hale ıgelmişlerdir. Yedek parça fiyatları da orman köy
lülerinin aleyhine cereyan etmiş, pahalılaşımışıtır. Akaryakıt fiyatları da yükselmektedir. Dün
motorin 80 - 90 kuruş iken hugün 100 ku
ruşun üstündedir; yarın 250 kuruşu aşa
cağı tahmin edilmektedir. Bu vaziyet karşı
sında Orman İdaresi, artık hoı orman içindeki
vatandaşlarını sömürmekten vazıgeçip; onların
insan şeref ve haysiyetine yaraşır İbir yaşama
düzeyine ulaştırılması için emeklerinin karşılı
ğını vermesi ıgerekir.

5. — Kars Milletvekili
Hasan
Yildırım'ın,
halen 'hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair
sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Muyncuoğlu'nun
sözlü cevabı. (6/6)

Orman köylüsü vatandaşlarımız, aynı za
manda orman müteaihhitllerince de sömürülmek
tedir. Bunların kendi geçimlerini ve nakliyede
kullandıkları canlı hayvanlarının yenilerini te
min için, daha kış aylarında, yazın onmandaki
çalışmalarının karşılığını çok ucuz (bir fiyata
onman müteahhitleri kapatmaktadırlar. İşte bu
vatandaşlarımızın ıstırabını dindirmek için 1744
sayılı Yasanın ek 3 ncü •maddesi (getirilmiştir.
Görüşümüz odur ki ,Orman Bakanlığı, ma
demki 1744 sayılı Yasa getirilmiştir ve orman
köylülerinin mutluluğu için yapılmıştır, ıbu kişi
leri hiran önce mutluluğa kavuşturmalıdır. 3
ay içerisinde hazırlanıması gereken, emredilen
yönetmeliği hazırlayıp, hu vatandaşlarımıza
düşük faizle kredi verme imkânını getirsinler.
Biraz evvel kendileri de söylediler, «60 hin lira
ya kadar sıfır faiz, 50 bin ilâ 250 bin lira ara
sında i% 1 (faiz alınacak» dediler. Bu çok ıgüzel
bir imkândır. Dileğimiz odur k i ; ıbiran önce Ibu
-

Saygılarımla.
BAŞKJAlN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık.

BAŞKAN — Kars Milletvekili iSaym Hasan
Yildırım'ın sözlü soru. önergesine (geçiyoruz.
Sayın Adalet Balkanı Iburadalar. (Sayın Ha
san Yıldırım da buradalar.
'Soru önergesini okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda arz edeceğim sorunun sözlü olarak
Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılması için
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 23 . 11 . 1973
Kars Milletvekili
Hasan Yıldırım
Soru :
1. Halen hizmette ne kadar hâkim, hâkim
yardımcısı, savcı ve savcı yardımcısının bulun
duğu?
2. Hizmete alınmak üzere ne miktar hâkim
ve savcıya ihtiyaco'lduğu ?
3. Son üç yıl içinde ne kadar hâkim ve
savcının emekliye ayrıldığını veya istifa 'ettiği?
4. Emekli ve istifa ısebelbi nedeniyle hiz
metten ayrılan hâkim ve savcıların ayrılış ne
denlerinin, haklarında yapılan kovuşturma mı
yoksa kanımıza göre maddî silkinti ve teminatın
kaldırılması ile imi ilgili olduğu?
İ5. Hâkimlik mesleğinden gelmiş İbir kişi sı
fatı ile emekli ve istifa nedenlerinin her şey
den önce hâkim ve savcıların maddî sıkıntıya
mâruz kaldıkları ve ayrıca teminatın ortadan
kaldırılmış olması ile ilgili Iboılundıığundan,
Boş kadroların doldurulması hâkimlik ve
savcılık mesleğinin maddî ıbakımdan cazip hale
getirilmesi ve yine hâkimlik mesleğinin kişisel
değil kanunî teminata kavuşturulması geri kal
mış (bölgelerde özelikle doğuda hizmet 'gören
hâkim ve savcılar için konut ihtiyaçlarının gi
derilmesi için Bakanlıkça ne gibi tedbirlerin
düşünüldüğü?
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Sözlü olarak cevaplandırılmasının
Millet
Meclisi içtüzüğünün 94 ncü maddesi gereğince
saygı ile rica 'ederim.
BAŞKAN — Sayın Adalet Balkanı, (buyuru
nuz efendim.
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan,
aziz milletvekilleri;
Biraz evvel okunarak ıttılaınıza sunulan ve
adalet mesleğinden ıgeldiği anlaşılan sayın mil
letvekili Hasan Yıldırım'm sözlü sorusuna arzı
cevap için huzurunuzdayım.
Sorularının birinci kısmı tamamen ilhsai ma
lûmat isteğine ilişkindir.
Halen Yüce Yargıtay da dalhil olmak üzere
adliye malhkemelerindeki hâkim ve Cumhuri
yet Savcısı kadrosu 4 977 dir. Bunların derece
lerini teferruat addelttiğimden, zaman israfını
mucibolaeağı için, arz etmiyorum. Bu 4 977 kad
rodan 201 adedi Yargıtay», 3 042 adedi Adliye
mahkemelerine, hâkimlere; 1 734 adedi de sav
cılara aittir.
Halen hizmette 195 Yargıtay üyesi, 2 284 hâ
kim, 288 hâkim yardımcısı, 50 hâkim müfettiş,
20 Yüksek Hâkimler Kurulu tetkik hâkimi, 620
Cumhuriyet Savcısı, 769 Cumhuriyet Savcı yar
dımcısı, 61 adalet müfettişi, 36 tane de Bakan
lıkta çalışan savcı sınıfı olmak üzere 4 322 hâ
kim ve savcı hizmettedir.
Hizmete alınmak üzere 6 Yargıtay üyesi, 403
hâkim ve 246 savcı olmak üzere 655 hâkim ve Bav
cıya ihtiyaç vardır, ki bu arz ettiğim rakamlar
adalet teşkilatındaki münhalleri ifade etmekte
dir.,
Hâkim, adaylığı kanunî kadrosu da 500'dür.
Halen '2124 münhal vardır.
»Değerli milletvekilinin emekliye ayrılanlar
ve istifa edenlere ilişkin sorularına arzı cevap
ediyorum.
İİ971 yılında hâkim sınıfından 18 istifa, sav
cı sınıfından 23 istifa vardır. Savcı sınıfından
,1971 yılında emekliye ayrılanların sayısı (22,'dir.
Iİ972 yılında emekliye ayrılan 86 hâkim1, 14
savcı, 1972 yılında istifa eden 30 hâkim, 32 sav
cı' vardır.
(1973 yılında, dikkate şayan olan nokta, 132
hâkim emekliye ayrılmış, 29 savcı sınıfından
emekliye ayrılan bulunmuştur, istifa eden hâ
kim sayısı 1973 yılında 24tür, savcı adedi de
27'dir.
-
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ıSayın milletvekilleri; değerli arkadaşım so
rularının ikinci kısmında emeklilik ve istifa
olaylarının nedenlerini sormaktadırlar. Buyuru
yorlar ki; «Emeklilik ve istifa haklarındaki ko
vuşturmadan mı, yoksa maddî sıkıntı ve temi
natın kaldırılmasından mı?» Bu soruyu sorduk
tan sonra, meslekten de geldiklerini ifade bu
yurarak, sualin hemen altında cevabını veriyor
lar.
ISayın milletvekilleri, Anayasa
gereğince
hâkimler 65 yaşını bitirince emekli olurlar. Bir
de umumî memur statüsü içinde 25 veya 30 yıl
larını tamamladıkları takdirde emekliliklerini
isteyebilirler, bunlar bir haktır. Bföyle detaylı
bir bilgiyi filhal arz etme imkânı mevcut değil
din
istifa da, keza emeklilikle neticelenen bir ta
sarruf olabileceği gibi; hizmet süresi az olduğu
için bir hak olan istifa (müessesesi de işletilebilir.
Yalnız, 'haklarındaki kovuşturmadan dolayı is
tifa eden veya emekli olan hâkim ve savcı ka
yıtlarımızda yok.
Teminat mevzuuna gelince :
Gerektiğinde bir tartışma konusu da olabile
cek bu mevzua aslında pek girmek istemiyorum.
Şöyle ki; 19611 Anayasasının 3 noü kısım, 3 ncü
bölümünde yargı bölümüne hâkimler için geti
rilen teminatın müeyyidesi olan 132 ve 138 ncü
maddelerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Ya
pılan değişiklik mâruf adı ile «coğrafî temi
nat» a ilişkindir.
Değerli milletvekilleri, coğrafî teminat, hâ
kimin atandığı bir yerden rızası olmadan veya
hut inzibatı bir ceza mevzuu olmadan alınma
ması keyfiyetidir ki, bunun lehinde aleyhinde
çok söz söylenebilir. Bu cümleden olmak üzere
bir hâkimin, hele küçük bir çevrede uzun süre
hâkimlik yapmasının çok sakıncalar yarattığı
ve artık uzun süre o bölgede hizmet veren hâ
kimin tarafsızlığından dahi kuşkuya düşüldüğü
söylenir. Buna mukabil; «Hâkimin coğrafî temi
nattan yoksun oluşu onun bağımsızlığına gölge
düşürür» de denir; ama fou Anayasa değişikliği
ile bugün kaldırılmıştır ama, ibuna mukabil, hâ
kimler üzerinde icranın herhangi bir yetkisi,
atamalarda tasarrufu söz konusu değildir. Bu
da Yüksek Hâkimler Kuruluna mevdu bir me
seledir. Burada bu mülâhazaları tamamen ob
jektif olma dikkati içinde arz ediyorum.
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.Şimdi, Millet Meclisi yeni İçtüzüğünde za
man tahdidi olduğu için, hemen «Bakanlık ola
rak ne düşündüğümüz, sorusuna arzı cevap et
me zorunluğundayım. Aslında... yerini yeni bir
Hükümete tevdi edecek olan bir Hükümetin
Adalet Bakanı sıf atiyle (konuşmamı da doğru
Ibulmuyorum. Bu, bir Hükümet politikasına da
ilişkinidir. Yalnız, Heyeti Celileye şunu arz ede
yim ; esasında cazip olan, esasında çok şerefli
'bir hizımet olan mesleğin daıha cazibeli ikılınimiası
için, naçizane gayretlerimizin de inzimamıyle1
'bir Hâkimler Kanunu hazırlanmış, Yüce M<ecTise
takdim edilmek üzere bulunmuştur. Bu yasa ta
sarısında hâkimler için özel (bir ödenek, aylılk ve
ayrıca, hakikaten lüzumlu, emekliliklerinde iti
bara alınmak üzere yıpranma zammı dikkate
alınmıştır. Bu tasarı Yüce Meclislerden mükemı/mel bir halde çıktığı zaman, arkadaşımın ya
kındığı anlaşılan teminatsızlığm da söz konusu
olmayacağını ümiit ve temenni etmek isterim.
Değerli arkadaşım teminatsızluktan, daha
ziyade savcılık sınıfında çalışan arkadaşları
ikasdetmek istediyse, bu da tam yerinde bir fcuşiku, bir kaygı almaması icalbeder. Çünkü, savcı
sınıfında olan zevatın kaderleri üzerinde söz
ısahiıbi olan Yüksek Savcılar Kuruludur ki, Yük
sek Savcılar Kurulu da çoğunluğu Yargıtay'dan
gelen üyelerden teşekkül eden bir [kuruldur.
iMuhterem arkadaşlarımı, şunu arz etmekle
mâruzâtımı tamamlayacağım kanısındayım :
1SI73 yılında emeklilik işlemi artmıştır. Bunun
emeklilik rejimdnde yapılan değişiklikle de ilıgili olduğunu kabul etmenizi istirham ederim.
Yüce Anayasa Mahkememiz 1 Haziran 1972 ta*
rihinde ittihaz ettiği kararla, (hâkimlere verilen
gösterge üstü akçelerin de aylıklarına dahil ol
duğunu kabul etmiştir. Bu itibarla, hizmette
(olanla emekli olanın eline geçen parada pek cüzi
'bir fark belirmiştir. Bizzat müşahadeleriime,
mesmuatıma müsteniden arz ediyorum; ;bu ne
denle emeklililk istemleri artmıştır. 1901 yılın
dan itibaren ıgelen rakamlar da bunu teyit eder.
Ooğrafî teminatın kaldırılmasının da bunda etiken olduğunu kalbul etmek bir gerçeğin ifadesi
olur.;
•Gerçekten uzun yıllar bir yerde kalmış,
emeklilik haddini de dolduran 'bir hâkimin, ken
disi için makbul olmayan bir yere atanması ha
linde, demin arz ettiğim mülâhazanın da inzi
mamıyle, emekliliğini istediği bir vakıadır.
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Arkadaşımı hu suretle tatmin edebildi ysem,
vazifemi ifa etmiş olarak kürsüden ayrılacağım.
Yalnız, Hükümet tasarruflarıyle hâkimlerin ay
rıca Ibir yan ödeme •alınıaları mevzuu da fillhal teIkemmül etmek üzeredir. Bu itibarla, hâkimlerin
maddî sıkıntıları kısmen izale edilecektir. So
ruya ilişikin olması itibariyle arz ediyorum, Do
ğuda hizmet ıgören hâkimlerin konut mevzuları
umumî memur statüsü içinde mütalâa edilmek
tedir, bu da Bakanlıkça üzerinde durulan bir
konu olmakla (beraber, filhal maddî imkânlara
ilişkin olması nedeniyle gerçekleşme sahasına
çıkmamıştır.
Teşekkür ederim efendim.
{BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSaym Bakan.
İSaym Yıldırım, görüşecek misiniz efendim1?..
Buyurun.
HASAN YILDIRIM (Kars) —. Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; Sayın Adalet Bakanı
borumu enine boyuna cevaplandırdılar. Bu itiibarla huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimi
sunuyorum.
Kanımıza göre, üzerinde durükııası gerekli
önemli noktalardan birisi budur : Biz, «Adalet
mülkün temelidir»1 diyoruz. Adalet binalarına
girdiğimiz zaman hu ibareyle karşılaşıyoruz.
Nasıl ki, kayıtsız şartsız milletin olan egemen
lik Türkiye Büyük Millet Meclisi vasitasıyle
temsil ediliyorsa, adaletin de hâkimler tarafın
dan yerine getirilmesi 'böyle bir kaidedir.
Ben, adaletin tam m'dnasıyle tecellisini temi
natlı hâkimlerde görüyorum : Teminat ortadan
kaldırıldıktan sonra hâkim tedirgin olmuştur;
hâkim her zaman için dengini hazırlama endişe
si ve şüphesi içindedir. Teminat kaldırıldığı za
man bu durum gerek adalet çevresinde, gerekse
bütün aydın çevrelerinde münakaşa konusu ol
muştur, tepki ile karşılanmıştır. Bu, Sayın Erim
Hükümeti zamanında olmuştur. Benim temen
nim, hepimizin çabası ve gayreti hâkimlere ki
şisel teminat değil, yeniden Anayasal teıminat
getirilmesidir. Bu hususta çaba sarf edeceğiz.
ilkinci husus, hâkimlerin konut ihtiyacıdır.
(Özellilkle, geri kalmışlığa terkedilen Doğu böl
gesine tayin edilen hâkim oturmak için konut
bulamamanın güçlüğü içindedir. Bu bir gerçek
tir, bunu görmüşüzdür, meslektaşlarımızdan bu
nu duymuşuzdur bugüne dek; halen 'meslekte
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Ibulunan hâkimler bu konudan şikâyet etmekte I
BAŞKAN — Sayın Yıldırım teşekkür ede
rim.
dirler.
Biz, kanun karşısında hâkimden balıkla mü
6. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırıman, Annasebetimin kesilmesini isteniz. Hâkimler Kanu
I kara veya tzmir Belediyesince Gölta§ Şirketine
nunda buna dair hüküm vardır. Ama tatbikata
teminat mektubu verilip verilmediğine dair Baş
gelince, hâkimi ihizzat Devlet 'eliyle, hâkimi biz
bakandan sözlü soru öîiergesi. (6/7)
zat Hükümet kanalıyla halkla (karşı ıkarşıya ge
tirip, onunla devamlı olarak aynı masaya oturt
BAŞKAN — Sayın Başbakan veya Sayın
tururuz. Halbuki diğer memurlar gibi, kayma
Başbakan adına herhangi bir görevli bakan?...
kamlar gibi, herhalde blir hâkimin yaptığı görev
Yok.
ve hizmet kaymakamm görev ve hizmetinden
Soru önergesi ertelenmiştir efendim.
daha eksik değildir. Valiler gibi, kaymakamlar
7. — Muş Milletvekili A. II ameli Çelebi'nin,
gibi, vali muavinleri gibi, hâkimlerinde komut
Muş - Bulanık karayoluna dair Bayındırlık Basorununun halledilmesi gerekir kanısındayım.
I kanından sözlü soru önergesi. (6/8)
Hâkim o zaman halkla temasını daha iyi kes
miş olur, önüne gelen .davalara daha iyi bakar
BAŞKAN — Saym Bayındırlık Bakanı?..
ve bütün çaba ve gayreti adaletin tecellisi olur
Yok. Sayın Çelebi?.. Yok.
kanısındayım. Önemli olan (hususlardan birisi
Soru önergesi ertelenmiştir.
bu.
8. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin,
'Üçüncü husus : Sayın Bakan lütuf buyurdu
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
lar, izah ettiler. Cidden memnun oldum. Meslek
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Baş
te bulunan arkadaşlarım namına tekrar kendi
bakandan sözlü soru önergesi (6/9)
lerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hâkimlerin
BAŞKAN — Sayın Başbakan bulunmadığı
ve savcıların malî sorunu da bir ağırlık taşıyor
I
ve
Sayın Çelebi de olmadığı için bu soru önerdeğerli arkadaşlar...
I gesi de ertelenmiştir efendim.
ingiltere Hükümeti (bu lâf mutfaklara ka
dar gitmiş bir lâftır, bunu hepimiiz biliriz) hâki I
9. — Bingöl Milletvekili Hasan
Celâlettin
mine ve savcısına çek verir. Hâkim ve savcı ih I Ezman'ın, Doğu -• Anadolu'da
çekilen yem sıtiyacı olduğu zaman bu çekle bankaya gider I kıntısına dair Tarım Bakanından
sözlü soru
karşılığını alır. Halbuki biz ilk tâyin olunan hâ I önergesi (6/10)
kim ve savcımıza 1 600 lile 1 700 lira eivarında
BAŞKAN — Sayın Tarım Balkanı? Yok. Samaaş veririz. Emiin olunuz ki, görev mahalline
I yın soru sahibi? Burada.
giden hâkim, dosyalarına, dosya adedime bak
Soru önergesi ertelenmiştir efendim.
maz, «Acaba 1 600 - 1 700 ılira ile nasıl geçinebi-< I
lirim!» der. Hâkimin endişesi budur; hâkimli I
10. •— Mardin Milletvekili Nurettin Yümaz'ğini bir tarafa bırakır, malî bilançosunu tart I in, Nusaybin ilçesi Mezrik Köyünün
jandarma
maya kalkar. Böyle olunca vatandaş elbetteki
lar tarafından usulsüz arandığına dair Başba
'adaletten gereği kadar nasibini alamaz.
kandan sözlü soru önergesi (6/12)
BAŞKAN — Başbakanı adına Sayın İçişleri
Yüce Meclisin özellikle bu üç konu üzerinde
durmasında fayda ve zaruret vardır. Adalet, bü
Balkanı cevap verecekler. Sayın Nurettin YılmaiZ?
tün milletin, hepimizin güvencesidir. Bu güven
Yoik.
ceyi biz, hâkimlerin kararlariyle elde edebiliriz. I
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenBunun için hâkimleri (Anayasamın tabiriyle) I mistir efendim.
şahsî değil, Anayasal kanunî teminata kavuştu
11. — Mardin Milletvekili Talât
Oğuz'un,
ralım; konut ve keza malî sorununu da halle
Türkiye'de su ihtiyacının karşılanması için yapıdelim.
I lan çalışmalara dair sorusu ve Köy İşleri BaI kanı Orhan Kürilmoğlu'nun sözlü cevabı (6/3)
Mâruzâtım ve düşüncem budur.
BAŞKAN — Sayın Bakan hazır, soru sahibi
Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al I
•
hazır.
Soruyu okutuyorum efendim.
kışlar.)
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan,
usul hakkında bir soru sormak istiyorum efen
dim.
BAŞKAN — Yeninizden mi efendim?
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet, buradan
ifade edeceğim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Köy
İşleri Bakanı Orhan Kürümıoğlu 17 Ocak 1974
t a r i h i Resmî Gazetede çıkan bir Bakanlar Ku
rulu kararı ile Halik Bankası Yönettim Kurulu
üyeliğine tayin edilmiştir.
Bir kimsenin hem icrada, hem de icrayı de
netleyen Bakanlar Kurulunda olması mümkün
müdür? Sayın Başkanlık bu konuda kendilerini
bakan olarak mı kabul buyuracaklardır, yoksa
Halk Bankası Yönetim Kurulu, üyesi olarak mı
(C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, bu bahsettiğiniz hu
sus resmen Başkanlığa da initikal etmiş değildir
ve ayrıca Başkanlığın bu sorunun muhatabı da
ûlmaması gereklidir. Çünkü, Bakanlar Kurulu
üyesinin bir başka kamu kuruluşunda veya bir
özel kuruluşta görev alıp almaması, bunlardan
hangisini fiilen yürütmekte bulunduğu Başkan
lığımızın malûmatı dışındadır, bunun bir usul
meselesi yapılması da mümıkün değildir Sayın
Ülker...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Balka
nın, Halk Bankası Yönetim Kuruluna tayini hak
kındaki Resmî Gazete elimizdedir. Bir kimsenin
hem bakan olarak...
IBAŞKAN — Efendim, tayin ayrıdır, göreve
başlama ayrıdır, kabul edip etmeme hali başka
dır. Bugün Sayın Kürümoğlu Köy İşleri Ba
kanı olarak Millet Meclisi huzurunda bulunmak
tadır...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kendileri İm
zalamışlarıdır.
BAŞKAN — Efendim, olabilir.
Soru yöneltlirsiniz,

Başbakana

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Zapta geçsin
efendim.
BAŞKAN — Geçti zaten zapta efendim.
Soruyu okutuyorum efendim.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Köy İşleri
Bakanlığı tarafından cevaplaındırılmasırıa delâletlermM arz ve rica ederim.
Mardin Milletvekili
Talât Oğuz
Yirmindi Asır Türkiye'sinde su ihtiyacı kar
şılanmayan kaç il, ilçe, bucak ve köy mevcuttur.
Cumhuriyet hükümetleri Türk
köylüsünün
doğal ihtiyacı olan suyun temin edilmesi mevzu
unda ne gibi çalışmalar yapmışlardır.
Cumhuriyettin 50 nci yıldönümünü idrak etti
ğimiz bugünlerde insanın tabiî ihtiyacı olan su
yun bütün vatan sathına süratle tevziinin yapıl
ması hususunda Bakanlık ne gibi tedbirler dü
şünmektedir?
Su ihtiyacının karşılanması mevzuunda aız
igelişmiş bölgeler grubıma dahil Doğu ve Gü
neydoğu - Anadolu bölgesinde özel bir uygulama
sistemi düşünülmekte mâdir?
BAŞKAN — Köy İşleri Bakanı Sayın Kü
rümoğlu, buyurunuz efendim. (C. H. P. sırala
rından, «Ülker'in sorusuna cevap versin» ses
leri)
BAŞKAN — Bu, konumuz dışında bir mese
le efendim.
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Bakan
halen mlilletvekili değildir,
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM
OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; (C. H. P. sıralarından «anlaşılama
yan» müdahaleler)
Hesabını veremeyeceğim hiçbir soruya bugü
ne kadar muha'talbalmadım. Bana bu soruyu tev
cih eden arkadaşım, zannediyorum ki, hukukçur
dur...
BAŞKAN — Sayın Bakan sizden rica ediyo
rum, lütfen, size yöneltilen ve gündeme geçen
soru çerçevesi içerisinde kalınız efendim.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHON KÜRÜM
OĞLU (Devamla) — Başüstüne efendim. C.H.P.
sıralarından anlaşılmayan müdahaleler.)
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfe
diniz.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM
OĞLU (Devamla) — Hukukçu kişilerin, tayinin
kabul ile lâJhik olacağını kabul etmeleri gerekir.
Henüz tarafıma tebliğ yoktur. Açıklamış olayım.
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REŞİT ÜLKER (Isltanlbul) — Elimizde Res
mî Gazete vardır...
BAŞKAN — Efendim, bunları ben ifade et
tim Sayın Bakan...
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sayın1 [Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri;
Sayın Oğuz'a^ ilerideki hükümetlieırin üze
rimde durmayla mecbur oldukları ve tedbir ıgetirnuekte daima tenkide uğradığımız konular ytönlüinden sual tevcih etmiş olması dolayısıyle,
meselenin Meclis zabıtlarıma geçmesine >Ve bu
vesile ile Yüoe Heyetinizin ıttılaına arız edilmiesinle ve ileride Yüoe Meclis üyeleriiniiln bunu giöre|v icabı izliemelerihe imkân verıdiği için1 teşek
kür eldiyorum.
Soru, geniş kapsamlı bir sorudur. Ftakat ISayın Oğuz, 10 dakika ile hudutlu olanak cevap
verme mecburiyetinde bulmnduğumu dikkate
alarak: beni mazur görmelidir. Şayet mütemmim
Ibilgi talep edecek olurlarsa, kapılarımız her üye
için olduğu gibi Sayın Oğuzla da ardına kadar
açıktır. Her konuda istediği derinlik ve geniş
likte izahat vermeye amadeyim. Bıu sebeple de
taya girmeden, anahatlarıyle konuyu ikiye ayı
racak izah edeceğim.
Birincisi; önergelerinde sadece «Su» yazılı
olduğu için, içme suyu mu, sıulama suyu mu ol
duğu hususunda tereddüdüm olduğundan dolalayı her iki konuyu da ayrı ayrı izah etmek su
retiyle sorularıma cevap vermüş olacağım.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — İçmie suyu.
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — .Sulama suyu Ikonusıunda:
Toprak Su iG-emel Müdürlüğümüz 4757 sayılı
Kanunun' 2 nci maddesinin (E) bendi gereğince,
sulama suyu ihtiyacı saniyede ı5O0 litre olan su
ların tesisılerini kurmakta ve işletmelerimi sağ
lamaktadır. Toprak Su Gtemel Müdürlüğünce,
çiftçilerin tarımsal ıgeMrleırinlin arttırılmasına
sağltamalk malksadıyle özellikle g'eri kalmış, ku
raklık çeken, büyük su kaynaklarından uzak,
erozyona manuz bölgelerde dağ ve lorman köy
lerinde turfanda sebze ve meyve, narenciye ye
tiştiren sahalarda küçük su kaynaklananın ıs
lah ve geliştirilmesiyle ilgili olarak bugüne ka
dar 4 424 adet küçük su projesi ele laiımmaış, 360
989 hektar sahaya sulama suyu temin edilmiş,
-
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436 827 çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış
ve bu maksatla 889 910 000 llira harcanmıştır.
Toprak Su Genel Müdürilüğtümee, 1974 yılın
da 124 adet (küçük su projesi ele alınarak, 40
061 hektar sahaya sulama suyu temin edilecek
ve 246 950 000 liralıık yatırım yapılacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân Döneminde, sulanan
alanlara eklenmesi 'öngörülen saha, 6>50 bin hek
tar alarak tespit 'edilmiştir. Bu hedefin yıllara
göre dağılımı şöyledir:
•1973 de Devlet Su İşleri taralından yapılan
büyük su işleri 50 bin hektar. Toprak Su Teşki
lâtımız tarafından yapılan küçük su iğleri 57
500 hektar. Toplam: 107 500 hektar.
1974 de DSİ tarafından yapılacak olan bü
yük su işleri 55 bin hektar. Toprak Su Tjeişikiilâtımız tarafından yapılacak küçük su işleri 59
200 hektar. Toplam: 114 200 hektar.
1975 de DSİ tarafından yapılacak olan bü
yük su işleri 60 bin hektar. Toprak (Su Teşki
lâtımız tarafından yapılacak olan küçük su iş
leri 60 970 hektar. Toplam: 120 970 hektar.
1976 da DSİ tarafından yapılacak olan bü
yük su 'işleri 75 bin hektar. Toprak Su Teşjkilâtımız tarafından yapılacak olan küçük su %le^
ri 69 315 hektar. Toplam: 144 315 hektar.
1.977 de DSİ tarafından yapılacak elan bü
yük su işleri 82 770 hektar. Toprak su Tıeı^köMıtımıız tarafından yapılacak olan küçük su işleri
80 245 hektar. Toplam: 163 015 hektar olmak
üzere üçüncü Belş Yıllık Pfllân Döneminde genel
lolaralk 322 770 hektarlık sahayı Deylet Su Ijşu
leri; 327 230 hektarlık sahayı da Toprak Su
Teşkilâtımız sulandırmış ola,ealk!tnr. Böyfreoe, -su
lanacak olan sahaların toplamı 650 000 hefcitam
olacaktıır.
Bu hedefim gerçekleştirilmesinde küçük su
lamalara ayrılan hisse % 50,34, yani Toprak Su
Teşikilâtımızım yapacağı işlerdir bu. Büyük su
lamaların hissesi ise (DSİ tarafından yapılacak
olanlar) % 49, 65 tir.
Bu durum, üçüncü Beş Yıllık Plân Döne
minde küçük sulamalara diğer plân dönemllerine nazaran ıdaha fazla önem verildiğini göster
mektedir. İl seviyesinde küçük su kaymakları
mın dlurumlarıaiı tespit etmek maksadıyle Top
rak; 'Sin Genel Müdürlüğünce küçük su kaynakları envanter çalışmalarına 1970 yılımda/ Su
-
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Kaynakları Envanter Tespit Talimatıma göre İ de tüm köy içme suyu sorununun Üçüncü Beş
başlanmış olup, halen çalışmalar devaim letmekYıllık Kalkınma Plânı devresi içinde halledil
tedir.
mesi hedef olarak kabul edilmiş ve bu hususa
üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında aynen
Toprak Su Genel Müdürlüğünce, az .gelişmiş1
(bölgeleme küçük sulamalarla ilgili bulunan hiz
yer verilmiştir.
metlerin (gıötıürülebilmesini temin etmek üzere
[
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci
yatırım progrıamlarcnıtı hazırlanmasında sulama
i dilimini teşkil eden 1973 yılında bütçe ile veri
kanlılarına ağırllık verilmektedir. Aynıca, yıllık
len 563 milyon liralık ödenek ile 3 956 adet üni
yatırım programlarında bir proje numarası adı
tenin içme suyu inşaatının bitirilmesi yatırım
altımda geri kalmış yöreler ile, dağ ve orman
programımızda öngörülmüş; yıl sonuna kadar
köyleri sulama projeleri için toplu ödetmek ayrıl
bunun gerçekleştirilmesinin temin edileceğini
maktadır.
ümit etmekteyiz, henüz gerçekleştirememiş du
rumdayız.
içme suyu konusu: Bilindiği üzfere, 'Türkiye'
de içme s/uyu hizmetleri üç teşkilât tarafından
1974 yılında verileceği tasarı bütçede öngö
yapılır. Birisli, nüfusu 100 000'i aşan büyük şe
rülen 800 milyon lira ile 4 379 adet üniteye içme
hirlerin (baraj vesair) büyük masrafı gerekti
suyu getirilmesi plânlanmıştır. Bu arada inşaat
ren yollarla içme sıuyu ihtiyacına temin için- DSİ
ların süratle yürütülmesini teminen YSE Genel
kam aliyle.
Müdürlüğümüzce makine yenileme projesi tan
İkincisi, nüfusu 3 000'e kadar olan köy ve
zim edilmiş olup, yetkili mercilerin tasdikinden
Ihelediyelerin içime sularını temin eden YSE
geçirilerek uygulanmasına başlanılmıştır. Halen
Teşkilâtımız (Köy İşleri Bakanlığına bağlı) kaihaleye çıkmak üzeredir, gayet Yüce Meclisimiz
naliyle.
ce köy içme suyu inşaatlarına yeterli miktarda
Üçüncü müessese de İller Bankasıdır ki, nü
ödenek ayrılırsa, bu hizmetin daha hızlı yürü
fusu 3 binden yukarı ıblitün beleıdiyelıerin içme
tülmesi temin edilebilir. Şu sebeple; yıl içerisin
suyu ihtiyacına teimin eder.
de yıllık program dışında ilâve güç kapasite
Türkiye'de köy ve diğer yerleşim yerleri
gösterebilen illere, ek programlar yapmak sure
ile nüfusu 3 000 'den az olan belediye sayısı
tiyle yeni işlerin yapımını da tevdi etme imkânı
65 277'dir. Bu rakama, nüfusu 50'den aşağı olan
mız vardır; bu sen eki uygulamamda bendeniz
yerleşim yerleri dâhil değildir. (Yani, nüfusu
bu yola gitmiştim. Gayet iyi sonuçlar aldık ve ek
50 kişiden aşağı bulunan yerler bu rakama dâ
program olarak, birçok sebeplerle yapılamayan
hil değildir.)
program içi işlere nispeten ek program olarak
Burada geçen sefer, gündem dışı yapılan bir
yapılması yüzde yüz mümkün olan işlere ayırdı
konuşmaya verdiğim cevapta Sayın Necati Akğımız paralar tam yerine harcanmış ve büyük
soy yerinden bağırarak; «Urfa'da bin küsur üni
başarı kaydedilmiştir. Bunun için ek ödenek ta
te içme suyundan mahrumdur» demişlerdir. Bu
lepleriyle, zannediyorum ki, bizden sonraki hü
konuyu da inceledim. Onu da izah edeyim, doğ
kümet de huzurunuza gelecektir. Şayet bu ko
rudur: Urfa'da 1 123 ünite içme suyundan yok
nunun süratle halli Yüce Heyetinizce tasvip ve
sundur. Yalnız, bu rakam 50'den aşağı nüfuslu
takdir edilmekte ise, o halde ek ödenek talepleri
üniteleri de kapsadığı için benim takdim ettiğim
ni geri çevirmemenizde isabet olacaktır, bunu da
1790 rakamına dahil değildir, farklıdır.
ben arz ediyorum.
Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu olan 1965
1965 - 1973 döneminde yatırım programları
yılında sulu ünite sayısı 15 991 iken, 8 yıl için
mızda, Doğu ve Güneydoğu - Anadolu Bölgesin
de 27 205 adet üniteye daha içme suyu getirile
de kalan 23 ilin köy içme suyu hizmetlerine büt
rek, sulu ünite sayısı 43 196'ya yükselmiştir.
çenin
müsaadesi nispetinde ağırlık verilmiştir.
1 . 3 . 1973 tarihi itibariyle, geriye kalan
1973 -1977 yılları, yani Üçüncü Beş Yıllık Kal
22 081 üniteden 10 534 adet ünitenin suyu ye
kınma Plânı döneminde 23 il 33 ile çıkarılmış,
tersiz ve 11 547 adet ünitenin de suyu mevcut
yatırım programlarındaki ağırlığa aynı şekilde
değildir. 1968 yılında YSE Genel Müdürlüğün
ce yapılan uzun vadeli plân çalışması neticesin- J önem verilmiştir.
282 —
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Bunların dışında, dailıa önce Yüce Meclisinize
de arz ettiğim gibi, Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'daki 10 ilimiz kuraklık bölgesi olarak ele
alınmış ve bu illerin içme suyu sorununun halli
özel bir projeye bağlanmıştır. Bu projenin tat
bikine bütçe imkânları nispetinde 1973 yılında
başlanılmıştır, devam edecektir.
Süreye riayet edebilmek amacıyle süratli oku
dum, mazur görmenizi ve noksan kalan husus
larda detaylı bilgi arzu eden arkadaşlarımızın
'emirlerine amade bulunduğumuzu
ifade ile
Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım.

Bizler, Doğu Ve Güneydoğu .Anadolu'nun
su sorunlunu, projelerle veyahut miüfcaaJhhitlere verilmek suretiyle uzun vâdeye bağlanmiası
gereken sorunlar olaralk telâkki etmemekteyiz.
Bugün gerek Doğ*u Anadöliu'ınun, gerelk Güney
doğu bölgesinin en taibliî ihtiyacının, bir insa
nın hayatının, varlığı ile kaim olan su ihtiya
cının giderilmesi kamıma göre, bütün hüikümıetlerin her (meseleden önce, üzerinde durmıasr
icap eden bir konudur. Bugün bu bölgeler tamamiyle artezyen bölgesi grubuna dâhil bulunımaktadırlar. Beş senelik, on senielük veyahut
onbeş senelik yatırım isteyen uzun vadeli bir
projeye girdiğimiiz taikdinde, halihazır yaşayan
nesilleri bu projenin devamı müddıetince bul
maya imkân ve ihtimıal yoktur. Çünkü müte1ahhitlönin...

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.
Sayın Oğuz söz istiyor musunuz?.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet
efen
dim.

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanızı
rica edeyim. Yeni İçtüzüğümüzün bir hükmü
nü 'de hatırlatmış olamalk için rica ediyorum:
Soru üzerine Sayın bakanların verdikleri cevap
lardan sonra, sayın soru sahiplerinin söz hak
ları, verilen bilgilerin kendi görüşlerine aykı
rı düşmesi h aidine münhasır bulunuyor.
TALÂT OĞUZ (Devaımla) — Beyefendi, bi
zle verilen bilgilleri değerlendireceğiz, inceleye
ceğiz...

BAŞKAN — Buyurunuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem
lankaidaşilarım, her meselede olduğu gibi, Gü
neydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri ilse ilgili
su sorununu gemiş olarak izah eden, detaylarıy
la birlikte burada ifadede bulunan Sayın Köy
İsteri Balkanına şükranlarımı arz ederiım.
Muhterem arkadaşlar, hakikaten Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ısıu meselesini
dile getirmek, mesuliyet taşıyanı insanların bir
borcu kliması icap etmektedir. Bugün Türki
ye'de bölgeler 'arasında bir fark yaratmak, bu
farkı ileıri sürmek tüm ideal yönden doğru ol
masa gerek. Fakat coğrafî, iktisadî ve sosyal
koşullar bölgelerim, maalesef mevziî sorunlarını
dile getirmıeye bizi mecbur kılmaktadır. Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oturan
(köylü vatandaşlarımızın doğal ihtiyacını, su so
rununu bugüne kadar ((ki, yarın Hükümettim
ıdevredilmesdl halimde bu sorun dile getirilme
diği taıkdirde, yine Yüce Meclisin huzuruna
bu meseleyi getireceğiz, bir tartışma konusu
yapacağız) ciddî olarak, emin olarak, süratli
olarak dile getıirmıeyen ve üzerine 'eğilmeyen bir
kuruluşu burada, bu kürsüde tenkit etmek
en tabiî haikkımızdır ve vaıZİıfeımizdir.
Atatürk'ün deyiilmiıyle, «Köylü bu meımllefceıbin 'efendisidir.» Kanunî Sultan Süleyman dahi,
«köylümün bu 'mlilletiın efendisi olduğu» nu ifaıde etmiş ve diğer büyülk Devlet adamları ma
zide, en büyük mutluluğun köylüyle ulaşması
«gereğimi belirtmişlerdir.
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BAŞKAN — Değil efendim. İçtüzük bunu
böyle tâyin etmiş; İçtüzük böyle tâyin etmiş'
efendim.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Ama, bifc İçtü
züğü böyle mütalâa etmiyoruz Sayın Başkanım.
•

BAŞKAN — İçtüzük böyle tâyin etmiş. Rica
ediyorum İçtüzüğe uyalım efendim. Rica edi
yorum efendim.

i
;
I
[

TALÂT OĞUZ (Devaımla) — Muhterem ar
kadaşlarım, konunun üzerinde ciddî olarak,
-emlin olarak eğilinımediği takdirde bu 'meselenin
halHine imkân ve ihtimal yoktur. Bu balkımdan, ileride bu mesuliyet makamına oturacak
hükümetlerden de, mesul insanllardan d a istir
hamımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeısinin su sorununu ciddî olarak ele alması, kı
sa vadeli projelerle biran evvel tahakkuk etti-.
rilmesi cihetine gitmesidir. Bu durum yerine
gatirilmıeıdiği ve bu meselenin, ciddî tedbirlerle'
haıM cihetine gidilmediği talkdiirde çözüm yolu
bulmasına imkân yoktur. Memleketin sorunlarınm palyatif tedbirlerle, evrakta okunan. ka-
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yıtlıarla, bâzı rakamlarla hallediilimleısin/e imkân
ve ihtimal yoktur.
•Saygi'larılmı suniaram.
BAŞKAN — Teşieklkür ederim Sayım Oğuz.
12. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm,
Çalışma Bakanlığı hasın uzmanı Gökhan Evliyaoğlu'na dair Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1.1)

0:1

BAŞKAN — Sayın Çntırılk hazır, Sayın Çadışma Bakanı yiofc.
Bu sebeple, soru «riteltolmiişltir efemıdiiım.
Muhteremi arkadaşlarımı, gaimidıeımilmliz gere
ğinde bugünkü çalışmaımız niihayet ıbulltuıyor. Di
ğer soruları gelecek Birlleşimldle görüşmek ve
23 Ocak 1974 Çarş-aimlba günü saat 15,G0'te top
lanmak üzeıne Birleşdımli kapatıyorum elemdim.
Kaıpananla stoitl : 117,40

»>-•

VI - SORULAR VE CEVAPLAR (Devato)
B)

YAZILI

SORULAR

1. -— Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk'
ün, tzmir İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
tarafından alman kararın Anayasaya aykırı olup
olmadığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet
TürkeVin yazılı cevabı. (7/1)
.25 . 10 . 1973
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı soru önergemin Ticaret ve
Maliye Bakanı taraifından yazılı olarak cevap
landırılması için intikalin e delâletinizi saygı ile
rica ederim.
Aydın Milletvekili
Kemal Ziya öztürk
1. —• tzmir İhracatçılar Birliği Yönetim Ku
rulu tarafından 24 . 9 . 1973 giünü alman karar
ile Eıge menşeli pamukların yurt dışına ihracı
moinlhaisıran Ege Bölgesi Ticaret Odasına kayıtlı
(ihracatçı tüccarın tekeline verilmiş bu suretle
Antalya ve Mersin bölgesi ilhracatçıların İzmir
Borsasına girmeleri Önlenmiştir.
•Bu karar Anayasa ve diğer mevzuat hüküm
lerine aykırıdır.
Bu kararın yürürlüğe girmesinden sonra pa
muk fiyatları arzu edildiği gibi düşmıeye başla
mıştır.
Bu kararın kaldırılması gerekip gerekmedi
ğini Ticaret Bakanlığımız düşünmekte midir?

VE

CEVAPLARI

2. — Pamuk taban fiyatlarının ilânından
sonra Tariş ve Sümerlbank mubayaa için görev
lendirilmiştir.
Fakat bugünlerde Tariş ve Sümenbank bu
fonksiyonları ifa için lüzumlu paraya sahip bu
lunmadıkları Ve çabalarına rağmen Maliye Ba
kanlığında gerekli ödenek tefriki yapılmadığı
için gerekli mubayaayı yapamamaktadırlar.
Bu selbeple de pamuk fiyatları gerilemekte ve
(hattâ dünya borsalarındaki fiyatları dahi men
fî yönden etkilemektedir.
özellikle Ege Bölgesi pamuk
müstafhsilini
zarardide eden bu tatbikat hakkımda Ticaret ve
Maliye Bakanlarımız ne düşünmektedirler ?
T. C.
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma
Genel Md.
Dosya No. : IX.09,F.1/15/908

21 . 1 . 1974

Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : 9.1.11974 tarih ve 7/l-8i016/252>9 sa
yılı yazınız.
Aydın Milletvekili Kemal Ziya özitiürk'ün
İzmir İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulunun
Ege menşeli pamukların ihracı hakkındaki ka
rarı ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiştir.
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11. — İzmir İhracatçı Birlikleri Yönetim Ku I hemen sonra eski görev yeri olan Kars'a büyük
bir acelelikle tâyinini yaptırmayı da sağlayalbilrulunun izmir Bölgesi dışındaki tüccarın pa
muk tescillerinin kabul edilmeyeceğine dair I mistir.
22. 9 .1'97'3 tarihli kararının 2 nci maddesi Ba
Bu itibarla :
kanlığımızca uygun görülmeyip, diğer ihracat
1. — Seçimlerden önce Ankara'ya ve seçim
çı 'birliklerinin de bu konudaki görüşleri alına
lerden
sonra da hemen Kars'a tayini yapılan
rak kararın ikinci
maddesinin değiştirilmesi
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut öztürk'
'29 . 9 .1973 tarihinde îzmir İhracatçı Birlikleri
ün çok acele yerine getirilen bu tayinin de Kars
Umumi Kâtipliğine bildirilmiştir.
Millî Eğitim camiası bakımından acaba ne gübi
Bunun üzerine, kararın 2 nci maddesi değiş
ıbir
zorunluluk olmuştur?
tirilerek, merkezi Mersin ve Antalya bölgesin
2. — Yoksa Kars Millî Eğitim'i Turgut özde bulunan üyelerin Ege menşeli pamuk tescil
türk'süz idare edilemez kanaati mi Bakanlıkta
talepleri de kaJbul edilmiştir.
uyanmıştır. Bu yüzden mi tayini yapılmıştır?
2. — Pamuk taban fiyatlarının ilânından
sonra Tariş'e 725 milyon, Çukobirliğe 725 mil
3. — Turgut öztürk'ün milletvekili deneme
yon, Antbirliğe de 3Û0 milyon lira mubayaa kre
lerinde isteyip arzusunu yerine getirmeyen po
disi gönderilmiştir. Bunlara ilâveten 26.1Ü.İİ9713
litika dışında kalan öğretmen üzerinde Kars'a
tarihinde Tariş'e 95 milyon, Çukofbirliğe 30 mil
yeniden tayin edilmesi büyük bir huzursuzluk
yon, AntMrliğe 25 milyon, 3 .12 .1973 tarihinde
yaratmıştır.
de Tariş'e 176 milyon, Çukabirliğe 06 milyon,
Durum böyle olunca Kars Millî Eğitim Mü
Antbirliğe 58 milyon lira gönderilmiş bulun
dür
Yardımcısı Turgut Öztürk'ün niçin Kars'a
maktadır.
yeniden tayin edildiği, tayini büyük öğretmen
Ayrıca, 2 2 . 9 . 1 9 7 3 tarih ve 7/7212 sayılı
kütlesi içinde huzursuzluk yarattığından bu hu
Kararname ile kütlü pamuk alımları için görev
susta ne düşünüldüğünün yazılı olarak bildirillendirilen Sümeribank'a 500 milyon liralık mümıesini saygı ile rica ederim.
tbayaa kredisi verilmiş; Sümenbank, müesseseleri
23 . 1 1 . ;1973f
adına mubayaada bulunmak üzere Tariş ve ÇuKars Milletvekili
koibirlikle anlaşmaya varmıştır.
Hasan Yıldırım
Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Türkel
T. C.
'Ticaret Bakanı
Millî Eğitim Bakanlığı
21 . 1 . 1974
Bakanlık Müşavirliği
2. — Kars Milletvekili
Hasan
Yıldırım'ın,
©ölüm : Parlâmento - irtibat
Kars Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut öz«Sayı : 031 - 2/48
iürk'e dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan
Dengiz'in yazılı cevabı. (7/8)

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Millet Meclisi Başkanlığına

lljgi : 9 . 1 . 1974 tarih ve 7/8 - 82/488 sayılı
yazınız.

Ankara
Aşağıda arz edeceğim sorumun yazılı olarak
Millî Eğitim Balkanı tarafından cevaplandırıl
ması için aracılığınızı saygı ile rica ederim.
ıSoru :
KJars Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut
öztürk 14 Ekim 1973 Milletvekili Genel Seçim
lerinde Karışta Adalet Partisinden adaylığını
koymuştu. İstifa zorunluluğu ortadan kaldırmak
için seçimlerden önce Ankara'ya tâyinini yap
tıran Turgut öztürkMin seçimleri kaybettikten I

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın Kara
M'iliî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Öztürk'
ün 14 Ekim 1973 Miletveikili seçimlerinden
sıonra tekrar Kars Millî Eğitim Müdür Yardım
cılığına tayin edilmesine dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili c'evaibımız iki nüsha halinde ili
şikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim,.
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Orhan Dengiz
Millî Eğitim Bakanı

M. Meclisi
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22 . 1 . 1974

Kars 'Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Öztürk'ün 14 Eıkim seçimlerine katılıp, seçimlerdeın sonra tekrar eski görevine tayin edilmesi
ne dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız.
Devlet memurları görevli bulundukları se
çim çevresinden, adaylıklarım koymaları halin
de, seçimlerin başlangıcından iki ay önce gö
revlerinden istifa etmeleri 306 sayılı Kanunun
17 nci maddesi hükmüdür.
14 Ekim genel milletvekili seçimi eriine gö
rev mahallinde katılmak, isteyen Bakanlığımız
meııisupliarını, görevlerinden çelkilmesk . 'zorunda
'bırakmamak ve sözü geçen kanunun kendileri
ne bahşettiği haktan yararlanmalarımı sağlamak
amacıyle Bakanlığımızca yayımlanan 13.3.1973
gün ve 200 - 40797 sayılı genelgemiz uyarınca

ıgöriev yerleri değiştirilmiştir. Bu ıneyanda
Kars Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut
Öztürk'ün de görev yeri değiştirilmiştir.
İlgilinin, olumsuz tutum ve davranışlarda
(bulunduğuna dair valilikçe Bakanlığımıza intiıkal ettirilmıiş bir teklif ve mütalâanın bulunmamaısı ve sözü geçen kanunda seçime katılan
memurların eski göne'v m aihali erine tayin edile
meyeceklerime dair aksine bir hükmün bulun
maması ve adı geçen ilde de ihtiyaç bulun
ması nedeniyle 22 . 10 . 1973 tarihli istek dilek
çesi üzerine ilgili münhal bulunan e'slki görev
yerine iade edilmiştir.
Olumsuz tutum ve davranışları müşaibade
edildiği takdirde ilgili hakkında gerekli işlem
yapılacağı tabiîdir.
(Bilgilerinize arz ederim.
Orhan Dengiz
'Millî Eğitim Bakanı
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
32 NCİ BİRLEŞİM
22 . 1 . 11)74 Sah
Saat : 15,00

BAŞKANLIĞIN GENEL 'KURULA
.SUNUŞLARI
1. — Milletvekilli erinin andiçmesi
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
.SEÇİM
4
•OYLAMAKt YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu
ve 2 arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
icra gerekli tedbirlerin saptanması ama/eıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca' bir Meclis araş
tı rmas'j açılmasına dair önergesi (10/4)
6
SÖZLÜ SORULAR
L —• Mardin Milletvekili Talât Oğuzun,
Türkiye'de suçların ünlenmesi bakımından alı
nan tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/1)
2. — Mardin Milletvekili T ahit Oğuz'un,
Kaçakçılığın önlenmesi için alman tedbirlere
dadr İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi.
(6/2) ' '
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Türkiye'de yu ihtiyacının karşılanması için ya
pılan çalışmalara dair Köy İşleri Bakanından
sözlü soru önrgcsi. (6/3)
4. — Ankara MiılLetvekiii Rauf Kan demir'in,
Ekmeklik buğdayın ofâslcrce fırınlara tahsisine
daıir Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/4)

t>m<«

5. —• Adana Milletvekili Osman Çıtırıkın,
Basında yer alan Devlet ormanlarının nüfuzlu
kişiler tarafımdan paylaşıldığı iddialarına dair
Orman Bakanından sözlü soru önergesi. (6/5)
6. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm,
halen hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair
Adalet Bakanından sözlü soru önergeyi. (6/6)
7. — Kars Milletvekilli Hasan Yıldırım'm,
Ankara veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine da
ir Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7)
8. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin,
Muş - Bulanık karayoluna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/8)
0. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin,
1073 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara daıir Baş
bakan! an sözü soru önergesi (6/0)
10. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin
Ezmaıvm, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sı
kıntısına dair Tarım Bakanından sözlü soru
önergeyi (6/10)
11. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm,
Çalışma Bakanlığı basın uzmanı Gökhan Evliyaoğlu'na, dair Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/11)
12. — Mardin Milletvekilli Nurteıttin Yılmaz'ın, Nusaybin ilçesi Mezrik Köyünün jandarmalar
tarafından usulsüz arandığına dair Başbakan
dan yözlü soru önergesi (6/12)
7
KANUN ITASAR1SI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İSLER

