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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

8. Birleşim 

21 .11 . 1966 Çarşamba 

ı n»m 

Içindekileı 

1. 

2. 

3. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
158:159 

159 

160 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 160 

1. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'-
üın, tütünlere bulaşan mavilküf hasta
lığı için verilen ilâcın tcsirfsiz kaldığı 
ve mücadelenin bütün bölgeyi kapsa
madığı, bu seibaple Hükümetçe alı man 
tedb'MlerlJn yetersiz bulunduğu hafkkında 
demeci. .160 

2. — Edirne Milletvekili Na'zmi Öz-
oğul'un, ayçiçeği tonumu laılrmları ve fi
yat politikası ile toprak dağıtımı konu
larına dair demeci vd Devlet Balkanı 
Refet Sezginin cevabı. 160:162 

3. — Millet Meclisi A. P. Grup Baş-
'kanivökilei'i Aydın Yalçın ve Hüs'amettin 
AtabeyTi'nin, C. H. P. Millet Meclisi (irup 
Başkanlığının 16 . 11 . 1966 tarihli öner
gesinde istemiş olduğu Meclis'ar aştırma -

Sayfa 
sına genel petrol politikamızın incele nine
si hususunum da ithal edilmesi hakkındaki' 
önergesi. (10/7) 162 

4. — Haikkâri Milletvekili) Ali Kara-
ban'ın, Anayasanızın kabul ettiği temel 
haklar ve hürriyetlerin kııTlanıİRia'sın-
da ve ödevlerini yerine getilriilnıesinde, 
'kaîıunte'in uygulanmasında HüküınCilçe 
izlenen! politıika üzeninde Anayasanın 
88 nci «maddesi gereğince bir ' genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/23) 162:163 

5. — Cumhurbaşkanınca veto edilen 
Yeniden Kurulacak Vakıflar hakkındaki 
Kanunun, Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komilsyonlaırındaıı 'se'çiTeceik üçer 
üyeden kurulu bir- Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkında karar alınması., 163 

6. — İmar ve İskân Bakanı Har dun. 
Menteşeoğlu'nun, konut 'kanunu tasarı
sının, ilgili komisynolaırdan seçilecek • 
üçer üyeden kurulu, bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. 163 

7. — Sayın nıilllietvekil'leıind?n bâzı
larının seçildikleri komisyonlardan ist;''--a 
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Sayfa 
ettiklerine dair öneırgeleri (4/99, 100, 
101, 102) 163:164 

8. — Bâzı komisyonlardaki açıklara 
üye seçimi. 164 

9. — Erzurum mi,iet'vefcille<ri Nihat Di
ler ve Gıyasettİn Karaca ile iki arka
daşının, deprem bölgesinde bilgi ed'bil-
mek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 164:165 

10. — Ağrı Milletvekilli Abdüübâri Ak- ' 
doğan'ın, Karadeniz bakır cevherine dü
şünülen projenin yapım ve 'kontrolunun 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, geç-en 
birleşimde yaptığı konuşmanın sonlarında 
geçen bjr kelimenin tutanakta düzeltilmesi ge
rektiği yolunda bir açıklanna yaptı. 

Komisyonların Başkan, Başkanv ekili, sözcü 
ve kâtiplerin biran önce seçimleri gerektiği 
Başkanlıkça yenideni hatırlatıldı. 

C. H. P. Meclis C'rupu Ba^kanrvekilileri Tur
han Feryzfbğln ve Hikni İncesulu'nun, petrol 
boru- hattının kurulacak bir şirkette devredi
leceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel bl'şlere' »atılması ve Ipraş ve Ataş rafine
lerinin gcnıi^etZmıbme izin veriimcoi 'konu
larında inceleme yaprmk üzere Anaymaınm 88 
nci maddesi gereğince bir Meslfc araştıc-maGi 
yapııImaGina dair ömcırgedj okundu ve gereği
nim yapılacağı bildiıriMi. 

Sayın üvejerden bâzılarına, Baş/kanlık tez
keresinde yazılı neden ve sürelerle, azim veriH-
mosi kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Mhat Diler'in deprdm 
bölgesinde yaşıyan 100 00 k'pıinin hayalarının 
korunması ve mfktarı değeri mil'yaı* liraya ya
kın canlı hayvanların telef olunmasının önlen
mesi ile normali hayata intibaklarının sağlan-

Sayfa 
bilr Amerikan firmasına verilmesi ve 
hisse senetlerjrj'/n özel teşebbüse dağıtıl
mak lütenmeni sebebiyle Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair önergesli. 
(11/45) " 165:180 

11. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
îskcaıderoğlu'ntıım, topraksız köylüye, Ha
zinece tevzi edilen veya edilecek olan 
larazlen'ın bedava dağıtılması, küçük ç'ift-
çiLanin tohumluktan o'Ian borçlarınım af
fedilmesi ve tasarruf bonolıaırmm kaldı-
irılması 'konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/22) 180:187 

ması hususlarında Hükümetçe alman tedbirler 
ve 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 
iki aıkaılaşmım, deprem 'bölgesinde yapılan i§ 
ve hizmetle ı'le bu bölgedeki genel durum. hak
larında bilgi edinilmek üzere Meclı'ü araştır
macı yapılmasına dair önergeler görüş ü/lcırek, 
bu konuda parti: grupları güçleri oranına göre 
17 kişilik bir komiryon kurulmadı, bu komis
yonun seçilimi tarihinden başlanıl arak görevinin 
bir ay devamı ve Ankara'dan başka yende de 
vazife yapabilmesi hususları kabul odundu. 

Urfa/ Mlletvekıili Behice Hatkb ve Diyarba
kır Milletvekili Tarık Ziya Ekı'ınci'nin, .19 Ağus
tos 1966 günü ve onu takibeden günlerde Doğu 
ürerinde vukua gvleıı deprem felâketi 'münase
betiyle deprem öncesi davranışlar ve deprcım-
d a sonrdki plâmsız programsız ve yetersiz ic
raat iddiaıryle Anayasanın 89 ncu madded ge-
rcjYrıce Hükümet hakkında gensoru aıçılmcısm» 
daCr önergesi; Urfa Milletvekili Behice Hatko'-
nun, bu konuda bir Mcci'ıs Aragtırma Kom.!(7-
yonu kımıllmuş. olması sebebiyle şimdilik kendi 
öncırgeleriniı gezû alacaklarına âr.'r: yaptığı ko
nuşma ve Diyarbakır Millcitvekili Tank Ziya 

••»• m>m<^ •<-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Ekinci ile birlikte verdikleri önergenin kabu
lü üzerine, geliverildi. 

21 Kasım 1966 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere saat 19,03 te Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başfcanvekiıli Denizil 
Ahmet Bilgin Fuat Avcı 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm; 
yağmurdan uslanmış üzümlerini Tariş'ce satm-
'alınıntası için bir emir verlilip verilmediğine 
dair sözlü soru önergesi Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/452) 

2. — Urfa Milletvekili Atailay Akan'ın; Urfa 
il merkezinin ışığa kavuşturulması için ne gi'bi 
tedbirler alındığına daOr sözlü soru önergemi 
imar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/453) 

3. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın; Urfa 
il merkezinin içme suyu işinim ne durumda ol

duğuna daıiır sözlü soru önergesi îmar ve İskân 
Baikaınlığına gönderilmiştir. (6/454) 

4. — Adana Milletvekilli Maüımut Bozdoğan'
ın ; Ceyhan Ticaret Borsaısı Meclisinin, seçimlere 
10 gün kala feshedilmesi sebebine daiir sözlü 
s-oru önergesi Ticaret Bakanlığına gönderünnlş-
tlr. (6/455) 

Yazılı soru 
1. — Nevşehir Mif.kt vekili İbrahim Boz'un; 

Sayıştay Başkanlığında malküma servisi şeflK 
ğini ifa eden Sulbe Müdürünün 183 sayılı Ka
nundan istifade etmesine engel oruınıması sebe
bine daûr Millet Meclisdı Başkanından yazılı so
ru önergesi (7/248) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Kanun ve kararnameler ieaibı ovarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdirude tekevvün eden Hazüne 
alacaklarının terkini haildkında kanun tasarısı. 
(1/270) (Ticaret ve Plân komisyonlarına1) 

2. — Devlet Malzeme Ofiilsi kuraluş kamunu 

tasarısı. (1/271) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

TEKLİF 
3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Mil

lî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul öğretmen
lerinin haftalık ders saatleriyle eık ders ücret
leri hakkında kanun teklifi. (2/370) (Millî 
Eğitim ve Plân Komisyonlarınla) 

»>>•« 
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BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci birleşimini açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN" •— Yoklama yapılacak, sayın üye
ler lütfen ışıldar yanidıktan sonra beyaz düğ
melere 'bassınlar. 

(Yo'kl ama yapıl di.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun

luğumuz mevcuttur, müzâkereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, tü
tünlere bulumu maviküf hastalığı için verilen 
ilâcın tesirsiz kaldığı ve mücadelenin bütün böl
geyi kap savladığı, bu, sebeple Hükümetçe alınan 
tedbirlerin yetersiz bulunduğu hakkında demeci 

. 'BAŞKAN — Sayın Niyaza Özgüç, tütünlere 
arız olan nıaviküf hastalığı hakkında Hükü
metçe! gerekli tedbirlerin alınması yönünde gün
dem dışı söz istemişsiniz, buyurun, 5 dakikayı 
geçmemek üzere lütfediniz. 

NİYAZİ ÖZCrÜO (fliııop) — Sayın Bas/kan, 
sayın nılilletve'kii'ller'i; birkaç seneden beri tütün
lere arız olan maviküf' hastalığının tahribatı 
Sinop ili çevresinde geçen sene de devam eden 
gayıimüsait hava »artları yüzünden daha ciddî 
ve daha vahim, bir hal almış ve tütün istihsali 
hemen hemen mümkün olamam ıştır. 

Geçimimi yalnız tutunla sağlamakta olan za
ten arazisi dar ola/n ve diğer mahsullerin fetih -
şalinden de oldukça mahrum bulunan Sinop 
çiftçisinin bu seneV'i hâli çok ıstırap vericidir. 

(ieçen senelerde yapılan maviküf hastalığı 
mücadelem, anca'k kanuni bir mevzuatın yerine 
getirilmesi çabasından ileri gitmemiş ve bu has
talığın gittikçe artan bir hızla yayılması önle
neni •emiştir. Zira; birçolk tütün ekiciler bu has
talığın yayılması sebepleri ile bunun yok edil
mesi müca'delesinde gerekli bilgiye ve kanaata 
sa hibo la m a diki arı n'da n dolayı m a viküf lıastal ı ğı 
müeaüefe'ini yapamamaktadırlar. Bu yüzden 
de komşu tarlalarda yapılan ilaçlamaların bir 

müddet sonra tesiri zail oima'kta ve tekrar ci
vardan ıgelon mikroplar evvelce ilaçlanmış olan 
•tütünleri de hastalıklı bir ha'le getirmektedirler. 
Esasen lüzumu kadar mücadele e'tm'ek fikri bu
lunmayan bu tarla sahipleıti de bu durum kar
şısında bedbinliğe: düşerek ilâcın fâidesizliğin-
den ve hattâ dalıa çok hastalık tevlidettiğinden 
bahisle mücadele azminden va'zıgeçTtıektedirlcr. 

!Taibiatrn seyrine terk edilen bu tarlalardaki 
hastalıklar büsbütün yayılmakta ve mücâdele 
başarısız olmaktadır, Bu durum da gösteriyor 
ki; mücadelede başarı sağlıyabilmc'k içlin müca
delenin toptan ve bütün bölgeyi ihtiva eder 
tarzda yapılması gerekmektedir. Bugünkü me
deni imkânlar karşısı ııkla, bilhassa hastalığı teş
his edilmiş ve ilâcı malûm olmuş bir âfetin yok 
edilme mücadelesinde Ziraat Bakanlığının âciz 
bir hale düşmesi büyük bir beceriksizlik olur. 
Bu nnücadelenin biran evvel başarıya ulaşabil
mesi ve millî servetin kıırtarılâb'ilm'es'i ve d'ola-
yıslyle fakir çiftçinin geçiminin sağlanabilmesi 
İçin Ziraat Bakanlığının dcrüal hareikete geçe
rek gelecek seneye daiha olumlu bir mücadele 
vermek liçln gerekli tertip ve tedbirleri şimdi-
'den alması gerekmektedir. Saygılarımla. 

^. — Edirne Milletvekili Nazmi ÖzoğuVun, 
ayçiçeği tohumu alımları ve fiyat politikası ile 
toprak dağıtımı konularına dair demeci ve Dev
let Bakam Refet Sezgin'in, cevabı 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, Ayçiçeği 
tohumunun alınışı ve fiyat politikası hakkında 

160 

  Pazartesi
XXXXXXXXX



M. Meclisi B : 8 21 . 11 . 1966 O : 1 

gündem dışı, beş dakikayı geçmemek üzere, bu
yurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Rdirne) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, ayçiçeği ekimi başla
dığında Sayın Başvekilimizi Trakya milletvekil
leri olarak ziyaret ettik. Bu sene Türkiye'nin 
ifhtiyaeı olan yağ miktarını Trakya olarak te
min edeceğimizi arz ettik. Sayın Başvekilimize 
peşinen (teşekkür öderim. Denhal bu olayı Plân
lama Dairesine bildirmiş, Plânlama Dairesi ko
ordinatörlüğünde 29 . 6 .1966 günü Ticaret Ba
kanlığı, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofi
si Umum Müdürlüğü, Tarım ve Maliye Bakan
lıkları temsilcileri ile yapılan toplantıda bir ka
rar alınmış ve gerekli tedbiri zamanında almış 
olduklarından 1964 senesinde olduğu gibi çiftçi 
ayçiçeği tolhumu 80 kuruşa değil, 140 kuruştan 
aşağı düşmemek suretiyle satmış ve bizzat eki
cinin eline gerekli para geçmiş bulunuyor. Maa
lesef 1964 - 1965 senelerinde 80 kuruşa alman 
'bu ayçiçeği tohumunu tüccarlar kışın 225 ku
ruşa satmak suretiyle, esas ekicinin değil, tüc
carın eline .büyük miktarda kazanç geçmekte 
idi. Her zaman Başvekilimiz, «Benim mustarip 
çiftçim» diye konuşmalarında 'onlara gerekli 
yardımı yapacaklarını ifade etmişlerdi. Ben bu 
mustarip çiftçinin arasında bu yaz gezdim. Çok 
memnunlar, çok teşekkür ediyorlar. Millet Mec
lisi kürsüsünden Hükümete ve Başvekile teşek
kür etmeyi kendime bir vazife bilirim. 

Ancak köylünün yeni bir isteği ortaya çık
mıştır. Bu istek de toprak mevzuudur. Sayın 
Başvekilimiz Devlet elinde bulunup da kira ile 
verilen toprakların çiftçiye dağıtılacağını muh
telif yerlerde yaptığı konuşmalarda if-adet et
miştir. Halen İpsala'da, bilhassa Meriç nehri kı
yısı 1955 ten 1960 senesine kadar ıslah edilmiş, 
bataklıklar kurutulmuş, vakıflara aidolan 16 
bin dekar arazi, İpsala Belediyesinin emrinde 
bulunan 50 hin dekar arazi mevcuttur. Bu ara
zi Artırma - Eksiltme Kanununa göre satışa çı
karılmakta, maalesef mahallî ekiciler, fakir 
çiftçi değil, başka vilâyetlerden gelen zengin 
çiftçiler bu araziyi almaktadırlar. 30 - 40 bin 
lira gibi büyük bir para ile tutmakta ve dolayı-
«iyle fakir çiftçi bu araziden faydalanamamak
tadır. Hangi köye gittiysok, hangi kazaya git-
tiysek bütün köylü, fakir vatandaş bize Başve
kilin sözünü hatırlatmıştır. Tahmin ediyorum 

ki, plânlama devresinde olan muhterem Başve
kilim konuşmalarını bir plâna göre konuşmuş
tur. Plân deyince neyi, ne zaman, nasıl yapaca
ğını ifade etmektir. Çok muhterem Başvekilim 
toprak dağıtılacağını da ifade etmiştir. Kendi
lerinden bu toprağın ne zaman ve nasıl dağıtıla
cağını bütün Trakyalı çiftçi vatandaşlar bekle
mektedirler. 

Sözümü bağlarken bir noktayı da açıklamayı 
vazife bilmekteyim. 

1955 senesinde Meriç nehrinin akışı sağ ve 
sol sahillerine şeddeler yapılmak suretiyle di
sipline alınmış, padişahlık zajmanın'dan kalan 
yüzbinleroc dönüm bataklık arazi kurutulmuş
tur. 1961 senesinde mdbus olduğumuzda Halk 
Partili mdbııs arkadaşlarla birlikte Adalet Par
tili mebuslarla bu Kızkapan'ı bataklığı denilen 
mınta'kaya gitmiştik. Tümen bandosu gelmiş, bir 
bölük gelmiş, bütün köylü' vatandaşlar çağrıl
mış ve büyük traktörler de gelmiş, ben de bu 
traktörlerden birine binerek Halk Partili me-
'bus arkadaşlarla birlikte ilk çizıgiyi çizmiştik. 
Fakat aradan altı sene geçiyor; 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965... O çiziği hâlâ yerinde duruyor. 
Bu plânlama devresinde .yüzbin dönümlük altın 
değerinde olan bu arazi maalesef hâlâ köylülere 
verilmemiş ve bugün beklemektedir. Plânsız 
devrede, herkesin plânsız diye hücum ettiği o 
devrede 200 km. uzunluğundaki nehrin sağın
daki solundaki bataklıklar kurutulmuştur. Fa
kat plânlı devre diye her zaman bağırdığımız 
•o köylü vatandaşlar, hangi köye gittiysek; 
«bey» diyorlar, «Arabaya bindiniz, bandolar ça
lındı, nutuklar söylendi, İskân Umum Müdür
lüğü ziyafetler verdi, ama beş senedir bu top
raklar bize halen dağıtılmadı.» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın üzoğul, vaktiniz dolmuş
tur, lütfen bağlayınız. 

NAZMİ ÖZOÖUL (Edirne) — Bağlıyorum 
efendim. 

Çok Sayın Başvekilimizden istirham ediyo
rum; bu toprakların ne zaman, nasıl bu Trakya 
çiftçisine dağıtılacağının bildirilmesini istirham 
ediyorum. Aldığı tedbirlerden dolayı da tekrar 
muhterem Başvekilimize teşekkür etmeyi bir 
vazife 'biliyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz mü istiyorsu
nuz Sayın Devlet Bakanı? 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Refet Sezgin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Edirne Milletvekili Sayın Özoğul'un biraz 
evvel işaret ettiği hususlar bütçe müzakerele
rinden beri takibettiği konulardandır. Bu sene 
Trakya'da 32 bin dönümlük İpsala'da kâin ve 
konuşmalarına mevzu teşkil eden Paşalı Çiftliği 
adiyle mâruf Siyavuş Paşa Vakfı arazisinin is
tifade edilebilir durumdaki ihtilafsız 17 bin dö
nümlük kısmına ait parselasyon çalışmaları bi
tirilmiş ve arazisinin küçük üniteler halinde ha
kiki çiftçiler tarafından işlenmesi sağlanmış bu
lunmaktadır. Bakiye 15 bin dönüm arazi mev
cuttur. Bu 15 bin dönüm arazimin, 10 bin dönü
mü Meriç nehrinin ıslahını mütaakıp ve 5 bin 
•dönümü de mevcut hukukî ihtilâfların hallini 
mütaakıp aynı şekilde parselasyona tâbi tutu
larak hizmete arz edilecektir. 

Bir hususa işaret etmek isterim : Vadettiği-
miz ve çeşitli yerlerde ifade edilen bu kabil ara
zilerin hakiki ihtiyaç sahibi bulunan çiftçileri
mize ve köylülerimize tevzi edilonesi işi ele alın
mış mevzulardandır. Bu cümleden olarak Antal
ya ve Eskişehir'de vatandaşlara intikal etmiş, 
ikmal edilmiş arazi tevzii mevcuttur. Bu suretle 
beyan ettiğimiz hususlar hem ele alınmış, hem 
de kısmen bitirilmiş bulunmaktadır. Malûmat 
husulünü arz ederim efendim. 

3. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanve-
hilleri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Atabeyli'-
nin, C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı
nın 16 .11 .1966 tarihli önergesinde istemiş ol
duğu Meclis araştırmasına genel petrol politika
mızın incelenmesi hususunun da ithal edilmesi 
hakkındaki önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanve-
billeri tarafından verilmiş bulunan bir önerge 
var, önergeyi okutacağım. Meclis araştırmasına 
genel petrol politikamızın katılması hususunda. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığının 
16 .11.1966 tarihli önergesinde istemiş olduğu 
petrol boru hattı ve rafineri kapasite genişle-
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mesıi konusuna dair Meclis araştırmasına genel 
petrol politilkaımızın incelenmesi hususunun da 
ithal edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Millet Meclisi Adalet Partisi Grup 
Başkanvekilleri 

İstanbul Erzincan 
Aydın Yalçın Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Belirtilen konu müzakereye tâ
bi okluğu anda dikkat nazara alınacaktır. 

4. — Hakkâri Milletvekili Ali Kardhan'ın, 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/23) 

BAŞKAN — Y. T. P. Hakkâri Milletvekili 
Sayın Ali Karahan tarafından verilmiş bulunan 
bir genel görüşme önergesi vardır. Onu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son 'günlerin iç politika 'olayları; 'Türkiye -

miz'de, Anayasamızın kabul ettiği haklar ve 
hürriyetlerin kullanılmalarında, ödevlerin yeri
ne getirilmelerinde, toplumumuzun Ibüyük 'güç
lüklerle karşılaştığını ortaya koymaktadır. 

Siyasi hakların, basın hürriyetinin, sosyal 
güvenlik haklarının, toplantı ve gösteri yürü
yüş haklarının, düşünce, inanç, din ve vicdan 
hürriyetlerinin kullanılma, mukaibil ödevlenin, 
sorumlulukların yerine 'getirilme ve kanunların 
-uygulanma anlaşmazlıklarından doğan karşı
lıklı tartışmalar, hattâ çatışmalar, memleket 
satihmda derin huzursuzlukların kaynağı olmak
tadır. Bu haklar ve Hürriyetlerin kullanılma
ları yolunda ortaya konulan tatbikat, toplumu
muzu, Anayasamızın açıkça menettiği sınıflaş
maya ve sınıf çatışmalarına sürükler gözük
mektedir. 

Sayın Hükümet Barkanı, sön günlerde 
ardarda yaptığı konuşmalarda sorumsuz tutum
lardan doğabilecek 'bir ihtilâlde, milimimizin 
silâhlı direnmesi lüzumundan bahsetmektedir. 

Memleketimizin iç huzur ve emniyeti bakı
mından konunun taşıdığı olağanüstü önem aşi-
kâı'Jır. Böyle önemli 'bir konuda 'Millet Meclisi-
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mizin olayların seyircisi kalamıyaeağındaı. şüp
he yoktur. 

Bu itibarla; 
Anayasamızın kaibul ettiği temel haklar ve 

hürriyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yeri
ne getirilmesinde, kanunların uygulanmasın
da, Hükümetçe izlenen politikanın Anayasamı
zın 88 nei maddesine göre açılacak bir genel 
görüşmede müzakere 'konusu yapılmasını saygı
larımla arz ederimi. 

Hakkâri 
Ali Karalı nn 

BAŞKAN •— Gereği icra edilecektir. 

5. — Cumhurbaşkanınca veto edilen, yeniden 
kurulacak Vakıflar haJckındaki Kanunun Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçile
cek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesi hakkında karar alınması. 

BAŞKAN — Muhterem .arkadaşlarını, yeni
den kurulacak Vakıflar hakkındaki kanun Yü
ce Heyetinizin malumudur ki, daha <önê  Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Onu 
takiben Senatoda müzakere süresinde görüşül
mediği esbabı mucibesi ile Sayın Cumhurbaş-
ikanı tarafından veto edilmli] idi. Şimdi mezkûr 
'kanunun yeniden !bir geçici komisyonda görü
şülebilmesi için bir geçici komisyonun kurulma
sı •gerekmektedir. Bu kanun MeclisCmizde daha 
önce Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komisyon
larından üçer üye serilerek kurulmuş bir Geçici 
Komisyonda 'görüşülmüş idi. 'Şimdi ka
nunun tekrar müzakere edilebilmesi için bu ko
misyonun yeniden teşkili gerekmektedir. 

Müsaade ederseniz bu kanun, yrikarıda süzü 
geçen Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek üçer üyeden müteşekkil bir 
Geçici Kom'nyonda konuşulması husuöunu yüce 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Bir 'geçici komisyon kurulması kabul edil
miştir. Bu komisyon üçer üyeden, her komisyon 
tarafından verilmek suretiyle kurulacaktır. 

6. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu'nun, konut kanunu tasarısının, ilgili ko
misyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı ta
rafından verilmiş bulunan <bir önergesi var, onu 
•okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konut kanunu tasarısı, Başbakanlığın 
28 . 10 . 1966 gün ve 71 - 298/6164 sayılı ya-
zılariyle Yüksek Meclise sunulmuş bulunmak
tadır. Memleketimiz için büyük bir 'önemi bu
lunan ve gerek kalkınma plânında ve gerekse 
Hükümet programında biran evvel kanunla
şması öngörülen tasarının ilgili komisyonlar
dan seçilecek 3 er üyeden tenkil olunacak bir 
geçici komisyonda incelenmesini arz ve teklif 
ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Adalet, Ticaret, İçişle-i, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden mürekkep bu Geçici Ko
misyonun kurulması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Btmiyenler... Geç;ci ko
misyonun kurulması (hususu kabul edilmiştir. 
Lütfen bu komisyonlar üçer üyeyi Geçici Ko
misyona •versinler. 

7. — Sayın milletvekillerinden bâzılarının 
seçildikleri komisyonlardan istifa ettiklerine dair 
önergeleri (4/99,100,101,102) 

BAŞKAN —önergeler i 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Anayasa Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

•Siirt 
Abdülhalim Araş 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 

Arzum hilâfına seçilmiş bulunduğum Bayın
dırlık ve Çalışma komisyonlarından istifa edi
yorum. 

Kabulünü saygılarımla aîrz ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçildiğim İçişleri Komisyonundan istifa et
tiğini saygılarımla arz ederim. 

Zonguldak 
Ekmel Çetin er 

-m-
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Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri Komis
yonundan ist itfamı arz ve kabulünü niyaz ede
rim. Saygılarımla. 

Niğıde 
Ruhi 'Soyer 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gelmiş bulunan yeni Ibir istifa önengesi vardır. 
Müsaadenizle onu da okutacağım. 

Millet Meclisi ıSaıyın başkanlığına' 

Seçilmiş bulunduğum. Dilekçe Komisyonun
dan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Balıkes'r 
Mevl'üt Yılmaz 

«. — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 

BAŞKAN — Bu istifa -etımiş ıbulunaıı .arka
daşlarımızın yerine parti 'gruplarınca adaylar 
gösterilmişlerdir. Ancak bu adayların hepsini 
•bir. anda temin etmek mümlkün -oİm aldığı eihe't-
le bastırıp 'sayın üyelere dağıtamadık. Müsaade 
buyurursanız istifa öden «sayın üyelerin yerine 
parti gruplarınca gösterilen adayları ^kayaca
ğım. Kâğıtları dağıtınız. Yalnız Dilekçe Ko
misyonu için Adalet Fantisi Grupu aday göste
rememiştir. Eğer sinarada Dilekçe Komisyonu için 
Sayın Mevlüt Yılmaz'ın, yerine Ibir 'aday gös
tere; biliri erse seçimini yapma'k mümkün ala.bile-
cakti'r. (A. P. sıralarından, «gelecefe otu ram da» 
sesi) Peki efendim, ıgelecek oturuımda. 

Anayasa Komisyonu için istifa eden üyenin 
yerine Adalet Partisi Grupunca Kema! Ziya 
Öztürk aday gösterilmiştir. Lütfen arka ıaşları
mız kâğıtlar dağıtıldığı andan itibaren isimleri 
tes%if etsinler. 

Lütfederler her üyenin komisyonunu da ya
zarlarsa arkadaşlarımız, tasnifte kolaylık olur. 
Anayasa Komisyonu için Kemal Ziya Öztürk. 

Aynı .kâğıda yazılacak. Bayındırlık komis
yonu için Mustafa Rona. 

.Çalışma Kjoımiısyanu için Nurettin Bulak 
İçişleri Komisyonu için Celâl Nuri Koç. 
Kamu İktisadi Teşeıbbüsleri Komisyonu için 

Cevdet Aylkan. 
Komisyonlar için gösterilen adayları sırası 

itibariyle tek rai' okuyorum : 

Anayasa Komisyonu için Kemal Ziya Öztürk 
Bayındırlık Komisyonu için Mustafa Rona. 
Çalışma Komisyonu için Nurettin Bulak 
İçişleri Komisyonu için Celâl Nuri Koç 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri için Cevdet 

Aykan 
Tereddüt edilen bir taraf var mı efendim ? 

Yosk. 

9. — Erzurum milletvekilleri Nihat Diler ve 
Gıyasettin Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müısa-
ıade buyurursanız gündemin diğer ikinci maddie-
ısinide de deprem bölgesinde bilgi edinmek üze
ri1 kurulması kaîbul edilen M'ccl'is Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi vardır. İşin kolaylığı 
yönünden şimdi komisyonlara seçeceğimiz üye
lerle birlikte müsaade buyurursanız bu komis
yon. için de rey .kullanalım. .'Bu komisyon için 
daha önce fesini odilen adayları muhtevi liste
ler dağıltitm âktadır. Müsaade buyurursanız her 
iki seçim için ayrı ayrı birer tasnif heyeti se-
.çcdeğiız. Mütılhal komfeyonlara üye seçimi için 
tasnif heyetini tanzim ediyoruz... 

Sayın Kemal Satır (Elâzığ)... Yok. 
Sayın Sadfk Kutlay (İçel).... Yok. 
Sayın Kemal Ziya Öztürk (Aydın)... Ko

misyonda adaysınız. 
Sayın Çetin Attan (İstanbul)... Yok. 
Sayın Yaşar Ak al (Samsun)... Yok. 
Sayın Sa:bri Özcan San (Giimüşane)-.. Yok

lar. 
Sayın Ali llıisan Balım (İsparta)... Burada

lar. Birinci komisyon için tasnif heyetine üye 
seçildiniz. 

iSaym Abdülhâri Akdoğan (Ağrı).. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Be

nim daha evvelden vazifemi vardı. 

BAŞKAN — O ayrı bir işlem, bu ayrı. Şim
di zatıâliniz tasnif heyeti için üye seçildiniz. 

Sayın Sabahattin Baiybora (Adana)... Yok
lar. 

Sayın Cevat Odyakmaz (Sivas)... Burada
lar. TaJsnif Heyetine Sayın Odyakmaz, Sayın 
Ahdülbâri Akdoğan, Sayın Ali İhsan Balım 

J seçilmişlerdir. 
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Şimdi gündemin ikinci maddesini teşkil 
öden deprem bölgeis'inlde araştırmayı icra ede
cek araşltır.ma heyeti seçiminde tasnif heyetini 
teslbit ediyoruz. Sayın Muzaffer Şamilöğlu 
(Kars)... Divanda. Sayın İsmail Hakkı Yılan-
lioğlu ('Kastamonu)... Yıok. Sayın Nazmıi Oğuz 
(Mardin)... Burada. Sayın Şükrü Nihat Bay-
ramoğlu (Bolu)... Yok. Sayın Reşit Ülker (İs-
ıtanlbul)... Burada. Sayın Talât Köseoğlu (Ha
tay)... Yıoık. S ay m Nurettin Bulak (istanbul)'... 
Burada. Sayın Nurettin Bulak, Sayın Ülker ve 
Sayın Oğuz araştırma komisyonu seçimi tasnifi
ni icra edeceklerdir. 

Her iki seçimin kürsüde ayrı ayrı oy sepe
tine konmak suretiyle icıia edilmesi hususunu 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci seçim için kürsünün Riyasete göre sol 
tarafına, 2 nci seçim için kürsünün Riyasete 
göre ısağ tarafına sepetler konmuştur. Lütfen 
arkadaşlarımızın bir iltibasa mahal bırakma
mak üzere daha önceden sepetlerin yanımda ya
zılı kâğıtlara dikkat etmesini rica edenim. 

'Hangi ilden başlanacağına dair kur'a çeki
yoruz : Sakarya.. Yüce Heyetiniz oy kullanmı-
ya hazır mı? (Hazır sesleri).. Seçime Sakarya 
vilâyetinden başlıyoruz. 

(Sakarya Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen kullansınlar... Başka oylarını 
'kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen biraz acele 
etsinler... Oy kullammamış arkadaşlarımızı bek
liyoruz. Başka oy kullanmıya arkadaşımız bu
lunmadığıma göre oıy verme muamelesi sona er
miştir, lütfen sıepetii kaldırınız. 

G-ündemin 4 neü maddesine geçiyoruz. 

10. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ın, Karadeniz bakır cevherine düşünülen 
projenin yayım ve kontrolünün bir Amerikan 
firmasına verilmesi ve hisse senetlerinin özel te
şebbüse dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/45) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 

bağlı Eti'bank Clenel Müdürlüğünün Karadeniz 

bakır cevherlerini ellerindeki imkânları mem
leket yararına kullanamayışmın sebeplerinin 
Türk efkârı umumiyesinin bilgilerine açıklan
ması ve hazıineyii zarara so'kacak milyonların 
hesabını vermek amaciylc: 

1. Karadeniz bakır cevherlerine düşünülen 
pnoj;e yapım ve kontrolü için ayrılacak 6 - 7 
milyon doların hiçbir alternatif çözıüm yolu 
düşlüiLmeden Amierika'nm «Rarteonıs Jordan» fir
masına verilmesinin sebeplerinin neler olduğu? 

2. Proje Pensons Jordan firmasına yaptırıl
dıktan sonra kurulacak flâtasyon ve izaibe 
fabrikalarının maliyeti olan 936 milyon liranın 
3 yıllık yapım süresinde temin edileceği 1966 
yılı icraat programında «Millî Bakır» proble
mi diye vasıflandırılan, plânlamanın görüşüne 
de uygun olan Karadeniz bakır cevherinin iş
letmeye geçtikten sonra 3 yılda kendisini amor
ti edecek projeyi Meı'kez Bankası da olumlu 
.karşıladığı hakle neden bu gün yıllık 500 - 600 
milyon linalı'k millî gelir çeşitli kimselere da
ğıtılmak istemiyor ? 

Yukarıdaki iki anasorumuz üzerinde Ana
yasanın 89 mcu maddesi gereğince Hükümet 
hakkında Clemsoıaı açılmasını araeıhğmvza arz 
'ederim. 

•Saygılarımla. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 
iBAŞKAN — Anayasanın 89 ucu maddesi 

gereğince gensioru önergesi Yüce Meclis huzu
runda okutulmuş bulunmaktadır. Şimdi genso
runun gündeme alınıp alınmaması hususunda 
ilk olarak önenge sahibi, daha sonra parti grup
ları adına birer milletvekili ve onu takiben Ba
kanlar Kurulu adına Başbakan veya bıir Bakan 
konuşacak. Omdan sonra da Yüce Heyetinizin 
ibu gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması husuusnda oya başvuracağım. 

Buyurun önerge sahibi Sayın Abdülbâri Ak-
ıloğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüae Meclisin değerli üyeleri; yalnız 
bir mevzuda yapılan yolsuzluğu beliıterek; 
Hükümetin millî gelir ve döviz temininde ne 
'kadar büyük gaflet ve hata içinde olduğunu 
belirtmek gayesiyle bu gensoruyu Yüce He
yetin huzuruna getirdim, 

ıSamisunda kuurlaçalk. izabe tesislerinin pro
jelerinin, makina ve teçhizat spsifikasyonları-

— 165 — 
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nıın hazırlanması, tesislerin inşaat ve montajına 
aıcızarot ve faaliyete geçirilımesmi sağlamak 
maksadiyle muhtelif müşavir mühendislik fir
malarından teklif istenmiştir. Etibanka bugüne 
kadar 6 teklif gelmiştir. Kendileri tarafından 
basma haberler verilmekle de kendi hataları
nı örtmeye çalışmaktalar. 

Karadeniz 'bakır cevherlerinin memleketi
mize on faydalı şekilde ele alınması ve daha 
önce binlerce lira sarf ederek emeklerimizin 
ımıaıhsulü olan bilgileri alarak 80 000 dolar 
'karşılığında Amerikanın Parsons Jordan firma
sının 3 uzmanına turistik rüşvet sekilinde veri
len dolara mukabil 50 - 60 sayfalık bir fizibi
lite raporu hazırlatılmıştır. Demincek arz et
liğim gibi, basma da intikal eden, kendileri 
tarafından imtikal ettirilen, 6 firmaya da ha
talarını örtmek için her 'birisine ayrı ayrı 
80 000 -doları vermeyi de düşünüyorlar mı ! De
ğilse neden Parsons Jordam tercih ettiler? öte
ki firmaları dinlemeden bu işi n-aaıl yapabili
yorlar? Bu da göısteıiyor ki, projeyi % 200 
Pareoms Jordan firmasına vermede kararlılar. 
Bu raporun gayesi işin raritabl olup olmayışın
dır ki; bu raporun neticesi musibettir ve Ame
rikalıları daha doğrusu AID yi tatmin edici
dir. 

Arz ettiğim hususa dikkat buyurun, zira 
biraz sonra cevap vermek için huzurlarınıza 
çıkacak ilgililer esıbabı mucibe olarak yardım 
almak iç/in bir meöburiyet okluğunu ileri sü
recekler. Beyefendilere cevaben deriz ki; kre
di için işin rantabl çıkması kâfidir. Detayı ta
mamen kendlımize, yani Türk Milletine aittir. 

Muhterem milletvekilleri; meselenin içyüzü
nü aydınlatmadan evvel bakır cevheri hakkında 
ıbâzı hususları bilgilerinize arzı faydalı gör-
ımekteyiım. 

Bakır çevren bütün dünyada büyük bir 
'kıymet taşımaktadır. Son zamanlarda dünya 
devletleri bakır istihsallerini hergün biraz da
ha artııımanm çabası içindeler. 

Avrupa kıtası : 1959 - 1965 yılları arasın
daki istihsal durumuna bir göz atacak olur
sak 190 000 ton ile 220 bin ton blisıtıer bakır 
yani % 99,1 saf balkır elde etmişlerdir. 

Afrika kıtası olarak 880 - 950 bin ton, 
Asya kıtası olarak 190 i- 250 bin ton ki, biz 

bu Asya kıtası içerisinde olup Japonya'dan son

ra yılda 25 - 26 bin ton blister bakır istihsal 
etmekle 2 nci gelmekteyiz. Bu istihsali arz edi
şimin bir esbalbı mucibesi vardır. Zira biz ba
kır istihsalinde yabancı değiliz. 988 senesinden 
beri E'tibank olarak bakır işletmekteyiz. 

Ameul'ka kıltası : 1,7 - 2,5 milyon ton, 
Avuısturalya kıtası : 65 - 90 bin ton 
Sovyet Bldku : 550 - 750 bin ton. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün dünya bakır 
istihsali 5,5 milyon ton civarındadır. Yine dün
yanın bakır ihtiyacı bugün için 6,5 - 7 milyon 
ton kadardır. Bu istihsal ve ihtiyaçlardan da 
görülüyor ki, ba'kır cevheri her Devleti ilgi
lendirmekte. İstihsali dünyada yılda 2,5 mil
yon tonla birinci olan Amerikalı dostumuz el-
ıbetteki yeryüzündeki bizim gübi 'zengin bakır 
yataklarına ortaklık için teklifler yapacaktır. 
1956 yılından beri gözünü Türkiye'nin bakır cev
herlerine diken Amerikan firmalarının mütaad-
di't teklifleri EtÜbank'ta mevcuttur. 

Bu tekliflerin birçokları reddedilmiştir. 
Şimdi hayret ediyoruz; 1966 icraat progra

mının 356 noı sayfasını açıp bakacak olursak 
Hükümıetiıı ve Mihanikin veıoıiş okluğu millî 
bakır cevheri prdblemi burada açık olarak ya
zılıdır. 

«Bilindiği gibi yurdumuuzn önemli ihraç 
.maddelerinden biri olan bakırın dünya paza
rındaki fiyatı 1964 yılı başından itibaren hızla 
artmış bulunm'aktadır. Bu balkımdan bakır 
ürcftJmimizln de -süratle arttırılması ihracat ge
lirlerimizin artışıma önemli ölçüde yardımcı 
olacalktır. 

Ancak bakır üretiminin artırılması yanında 
bakır ve pirinç cevherlerindekıi diğer madde
lerin de değerlendirilmesi, kayııaklarımızın en 
iyi şekilde değeri eııdirilme'Jİ anlayışına getire
cektir. Bu görüş'ten hareketle Eü'jbank mevcut 
bakır rezervlerimirin bir millî bakır politikası 
içinde süratle ve en iyi şekilde değerlendiril
mesi amacına uygun olarak gerekli yatırımla
rın tümünü 1966 yılı Mart ayına kadar proje
lendirilecek şekilde çalışmalarını düzenliyceek-
ıtir.» 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet ve Eti-
hank'ın sözü olan bu 1966 icraat programı ma
alesef 180 derece ters istikâmete dönmüştür. 
Plânlama ile anlaşıldığına göre daha evvelce 
yılda 300 - 350 milyon Türk lirası yatırım ko-
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yarak bu prdblem'in gerçekleştirilmesine giriş
mek istendiği halde maalesef projemin yapım 
ve kontrolü için Amerika'nın Paraons Jordan 
firmasına karşılığı olarak verilmek üzıere 60 
milyon Türk Lirası 1967 bütçesine konmakla 
yetinmiştir. Çalışmalarda öncelikle Türk tek
nik, bilgi, tecrübe ve imkânlarından yararlan
ması esas olacak. 

Biraz evvelde arz ettiğim gibi, 1938 yılın
dan beri Etibank olarak bakır problemini ga
yet iyi yürütmekte ve yılda da 27 000 ten blis-
ter bakır istihsal etmektedir. Bugün Amerika'
nın Parsons Jordan firmasında, yani son veri
lecek firmanın içerisinde Türk mühendisLeri 
ımaalesef başta imzalarını attıkları ve Türkiye-
de ve Etilbank'da bulunan mühendisler bu işi 
yapacak durumda oldukları halde, bu işin 
Paraoms Jordan Firmasına verûlm esini şiddetle 
reddederiz. Türk teknik, bilgi, tecrübe ve im
kânlarından yararlanmasını esas alacak ve bu 
konudaki yatırımlarla ilgili döviz ihtiyaçları 
için Merkez Bankası rezervleri öncelikle kulla
nılacaktır. Maalesef, Merkez Bankası'na da 
gittik; hiç bir surette 1966 yılı icraat progra
mında Hükümet olarak benimsendiği halde 
bakır projesi için böyle bir döviz tahsisline gi
rişilin ermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi hayret edi
yoruz; 1966 icraat programımızda, Türkiye'nin 
iba'kır cevherini «Millî Bakır» ismi altında Hü
kümet kendi imkânları ile yapacağını benim
sediği ve Plânlama da uygun gördüğü halde 
180 derece ters istikamete yönelmenin neden
lerini anlayamadık. 

'Millî bakır dediğimiz problemlimizi yapan-
cılara yaptırtmamız Milliyeitimizi rencide et
mez mi? 

Sayın Milletvekilleri Karadeniz bakır cev
herlerine kurulaccak fabrika için döviz sıkın
tısından bahsedilir. Dikkat buyurun, bakır sa
tışlarımızdan bugün için yılda elde edilen dö
vizlin bahsedilen döviz sıkıntısını nasıl karşı
layacağını görsünler. 

1960 - 1965 yılları arasındaki blister bakırı 
dç ve dış satışlarımız olarak şöyle görmekteyiz: 

1960 yılında istihsalimiz 26 000 ton, dış 
satışımız 18 000 ton, iç satışımız 8 bin ton. 

1961 yılında istihsal 20 000 ton, dış satış 
8 000 ton, iç satış 12 000 ton. 

1962 yılında istihsalimiz 26 bin ton, dış 
satışımız 14 bin ton, iç satışımız 12 bin ton. 

1963 yılında istihsal 25 bin ton, dış satışı
mız 10 bin ton, iç satışımız 15 bin tondur. 

1964 yılında istihsal 26 bin ton, dış satışı
mız 13 bin ton, iç satışımız 13 bin tondur. 

1965 yılı istihsalimiz 26 500 ton, dış satışı
mız 17 bin ton, iç satışımız 9 500 tondur. 

Bu dış satışlarımızdan da görüldüğü gibi da
ha evvelce benimsediğimiz millî bakır problemi
mizin halli iç'n lüzumlu olan dövizi 1965 satışla
rımızdan elde ettiğimiz dövizlerle niçin hâllet
miyoruz? Yıllık olarak senede yalnız ihracatımız
dan 13 - 15 bin ton ihracedeceğimize göre mem
leketimize 20 - 30 milyon ton karşılığı dolar dö
viz girmektedir. Biraz sonra bahsedeceğim, ma
kina ve teçhizatları için kullanılacak dövizin da
ha fevkinde olan bu dövizden neden istifade im
kânlarını düşünmedik? 1962 yılma kadar blister 
bakırın tonu 237 İngiliz Sterlini yani 7 500 
Türk Lirası, yahut 750 dolar iken, bugün blister 
bakırın tonu 500 İngiliz Sterlini, yani 15 000 
Türk Lirasıdır; yahut 1 500 dolar olmakla balar 
fiyatı iki misline yükselmiştir. Fiyatlar da göste
riyor ki, Karadeniz bakır cevherleri yabancılar 
için elbette cazip duruma gelmiştir. Yılda vasa
ti olarak bugün için 15 000 ton ihraç ettiğimize 
göre, tonu 1 500 dolardan hesabedilecek olursa 
yılda 32 milyon 500 bin dolar memleketin bün
yesine döviz girmektedir. Biz 22,5 milyon dolar 
makina teçhizatı karşılığı olan dövizi bakırın 
kendi sağladığı imkânla sağlıyoruz. 22,5 milyon 
dolar Parsans Jordan Firmasının vermiş olduğu 
rakamdır. Bunu evvelâ biz Plânlama ve Hükü
met olarak, Türk mühendisleri olarak 936 milyon 
Türk Lirası hesabettiğimiz halde bugün gazete
lerde çıkan beyanatlardan da anlaşıldığı gibi 
Parson Jordan Firmasının son verdiği fizibilite 
raporundaki netice 1 milyar 200 milyon Türk 
lirasına çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun bir mânası 
vardır. Parsons Jordan Firması daha doğrusu 
Amerika, harici memleketlere yaptıkları proje
lerin karşılığında, proje tutarının yüzde 10 ilâ 
20 si nisbetinde proje karşılığında para almakta
lar. Biz bunu hesabediyoruz, asgari haddini dü
şünerek. Yüzde 6 - 7 kabul etsek, bu f irma bi
ze daha bugünden 966 milyon iken 1 milyar 200 
milyona çıkarmış. Yarın bu projenin yapımına 
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geçtiği takdirde, makina teçhizatını da Ameri
ka'dan alacağına göre, onlardan da her hususta, 
para kazanmada mahir olan bu firma muhakkak 
surette Ergani'de gösterdiği para kazanma has
sasiyetini burada da gösterecektir. Aşağı - yukarı 
bunu 1,5 - 2 milyar lira gösterecektir. Bunun 
karşılığında bu projeyi yapacak ve üzerinde kon
trolünü yapacaktır. 

Şimdi gelin birlikte dostumuz AID ye şu tek
lifle gidelim-. Makina ve teçhizat için bize 13 mil
yon dolara - yukarıda arz ettiğim 22,5 milyon do
lardan bahsediyorlar - 13 milyon dolara ihtiyacı
mız var, bunu siz bize iki yıl vâde ile temin edin. 
Bu bakır problemimizi böyle halletmeye karar 
verdik desek, vermezler mi acaba? Biz verecekle
ri kanaatindeyiz. Etibank salahiyetli zatlariyle 
temaslarım neticesinde bu iş için 13 milyon do
larlık döviz temin edildiği takdirde kendilerinin 
yapabileceklerini ileri sücdüler. Acaba Sayın Ba
kanımız bu ve buna benzer hususları bilmiyor
lar mı? Ve yahut başka alternatifleri araştır
madılar mı? Beyler, Allah aşkına yapmayın; bir 
işi beceremiyorsanız, bilmiyorsanız, teşkilâtın, ele
manların oyuncağı olacaksanız ne milleti oyala
yın, ne de bizlerin vakitlerini harcayın. Memle
ketin yararına ana prensip ve görüşlerimiz ol
sun. Sakat bir teşkilâtı aynı tempo ilel yürütmek 
istiyorsanız, yani varlığınızla yokluğunuz arasın
da fark olmıyacaksa boşuna beklemeyin, lütfen... 

O ele! im Etibankm 26 Ekim ile 1 Kasım 1966 
günkü gazetelerdeki beyanatlarına. Karadeniz 
Bakır Cevherleri İşletmesini yüzde 51 i özel te
şebbüse, yüzde 49 u da kendisine ait olan bir or
taklık ile yapacağını beyan etmektedir. Arkadaş
lar bunu şiddetle reddederiz. Pipe - üne yani 
petrol hattında olduğu gibi bitirilmiş, tamamlan
mış bir işi getir 3 - 5 tane zengine, ileride de ya
bancı sermayedarlara dağıt. Olmaz böyle şey. 
Memleketin kalkınmasına, ekseriyeti teşkil eden 
fakir halkımızın yararına değil bu iş. 

Kısaca yapılacak iş şu!... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, kısaca yapıla
cak işi tariften ziyade bu gensoru önergesinin 
gündemden alınıp alınmaması hususunda beyan
da bulunacaksınız. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, gensoru önergesiyle ilgili olan işin 
özünü belirtmek, irtibatlandırmak bakımından 
yapılacak işin burada muhakkak surette belir
tilmesi icabeder. Biraz sonra da arz edeceğim 

gibi, bu karşılık, yani söyliyeceğinı rakamlar 
tamamen para ile ilgilidir. Bu rakamlar bilin
meden, yani işin detayına geçilmeden bahsede
ceğim rakamlar muallâkta kalır. 

BAŞKAN — Size detayına geçtiğiniz için 
ihtarda bulunmadım. Bu gensoru önergesinin 
gündeme alınıp enine boyuna görüşülmesi hu
susunu müdafaa ediyorsunuz. Eğer Yüce Meclis 
bu hususta karar verirse, gensoru önergesi mü
zakereye konu olacak ve arız amik bütün me
seleler görüşülecektir. Onun için rica ederim, 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
hususundan dışarı çıkmaymız. Yapılacak işleri 
burada tadadi olarak ne zaman gensoru öner
gesi kabul, edilirse o zaman sıralarsınız. Lüt
fediniz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yine 1 Kasım 1966 
tarihli Havadis gazetesinde «Samsun'da kurula
cak izabe tesisinde 40 000 ton elektrolitik bakır, 
200 000 ton sülfirik asid, 500 000 ton pirit bi
rinci kademede istihsal edilmektedir» derler. Pirit 
işlenerek 125 000 ton sâf kükürt, 400 000 ton 
sülfirik asit, 400 000 ton demir cevheri ile al
tın, gümüş, kobalt elde edilecektir. 400 000 ton 
sülfirik asit elde edilmekle 1 200 000 ton sü
per fosfat yapılabilecektir. Ve derler ki, ilâve
ten «Etibank'm bugün'kü malî durumu böyle 
cazip bir projenin kısa zamanda tahakkukuna 
imkân vermektedir.» Hal böyle ise Etibaıık 
1938 yılındanberi Türkiye'de halen de yegâne 
bakır üretieisidir. Yani bu işi yapmak için ih
tisas sahibidir. Karadeniz, Murgul, Espiye ve 
Küre'de Maden Tetkik Arama ve Etibaıık tara
fından 40 milyon ton kati rezervi tesbit edi
len Karadeniz bakır cevherlerinin kıymetlen
dirilmesi için adı geçen yerlerde birer filâtas-
yoıı, yani cevher zenginleştirme tesisi ile, bu fi-
lâtasyon merkezlerinin en yakın bir yerinde 
de bir izabe fabrikası kurma projesinin esasını 
teşkil ediyor. İşte mesele yukardan beri izaha
tımızdan da anlaşıldığı gibi, makina aksamı 
dışında kimseye ihtiyacımız olmıyan bu prob
lemimizi Amerika'nın Parsons Jardan firması
na 6 - 7 milyon dolar karşılığında yaptırmak 
isteği ile başlıyor. 

Arkadaşlar, aynı firma Ergani Bakır İşlet
mesinin 1963 yılında bir tevsi işinin evvelâ 
9 milyon dolara yapılacağını avanproje ile ileri 
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sürdü ki> bunu 25 000 dolara yapmışlardır, yal
nız etüt işini. Bilâhara bütün tesislerin değiş
tirileceğini ileri atarak 19 milyon dolara yapı
labileceğini ileri sürdüklerinde Elibank ve 
Plânlama olarak bunu kabul etmedik ve 43 mil
yon liraya aynı tevsi işini kendimiz yaptık. 
Bugün de bu tesis istediğimizden daha randı
manlı çalışmaktadır. 

Karadeniz bakır cevherleri, Ali) ııiıı zoru 
ile Parsons Jardaıı firmasına 80 bin dolar kar
şılığında etüdü yaptırıldı. Bunu rüşvet kabul 
edelim, ama bütün dünyada Parsons Jordan 
firması yaptığı projeleri, proje tutarının % 
10 - 20 sini alarak yapmaktadır. 

Bizim -Karadeniz bakır cevherleri tesisleri
miz de 936 milyon liraya çıkacağına göre 
Parsons Jordan firması en ucuz tarifesini alsa 
yani proje tutarının % 6 - 7 sini alsa yine G - 7 
milyon dolar alacaktır. Kaldı ki, bu para ka
zanmada mahir olan firmr, projeyi Amerika'-
daki makine teçhizatını vsatacak firmalarla da 
anlaşarak 936 milyon liralık işimiz bir buçuk 
milyar liraya çıkarmakla yüzde alan firma ka
zancını on milyon dolara çıkaracağından, Er
gani bakır da yapmak istediği gibi yapacağın
dan hiç şüphemiz olmasın. 

Sonra fiyatları yüksek tutmakla bizde pa
halılık korkusu yaratmak suretiyle yabancı 
ortaklık kurmak istikametini yaratmak amacı 
var. 

Bu şekilde verimli olabilecek bu rezervler 
Ereğli Demir - Çelikde olduğu gibi proje esna
sında hesaplar parlak gösterilerek işe girişildi-
ği halde, yüksek ve yerinde olmıyau harcamalar 
sebebiyle zarar eden teşekküller haline gelir. 

Muhterem arkadaşlar, durumu özetliyorum: 
Firma tekmil bilgiyi bizden almaktadır. Uzman 
olarak gönderdiği elemanların başında bizde, 
Etibankta yetişmiş (Cihat Barut) 1ar gibi kim
seler vardır. Halen bu gibi elemanlar memleke
timizde mevcuttur. 

Bakır fiyatına göre yılda 20 - 30 milyon 
dolar gelirimiz vardır. Bunu iki, üç. misline 
kendi imkânlarımızla üç dört yılda çıkarmak 
var iken bu işi yabancıların eline terketme 
Ergani Bakırda edinilen tecrübeden faydalan
mama mânasına gelir. 

Etüt için bir çok dolarlar gider. Bir çok 
bilgi yabancılara verilir. Ehliyetli elemanları
mız yabancılar safına geçerek on'lara hizmet 

ederler. Biz daha yirmi yıl bakır üreteceğiz di
ye bekleriz. 

Sayın milletvekilleri yabancı şirketlerin yer
altı ve yerüstü servetlerimizi daima istismar 
ettikleri ve tamamen kendi çıkarlarına çalış
tıkları açık misa'l ve delilleri ile ortada. 

35 yıldan beri Fethiye 'kromlarını elinde tu
tan üç yıllık bir mücadeleden sıonra bir ay ka
dar önce bir Fransız şirketinin elinden, 20 000 
ton krom ihraç yaparak karşılığında 3 418 lira 
vergi veren bu firmanın elinden zoraki alabil
dik. 

Kütahya - Emet boraks madeni bizdeki hu
susi bir teşebbüsün 38 milyon karşılığında İn
gilizlerin B. C. L. firmasına verilmesi bizdeki hu
susi teşebbüsün hangi görgü ve vasıfta olduğu
nu açıkça göstermekle hususi teşebbüse bakır 
cevheri için düşünülen projeye yatırım yapma
sı yersizdir. 

1965 yılında Kasih İhsan şirketine Or
haneli'ndeki krom cevheri sahasının, ikaz etme
mize ve Danıştayın verdiği kararı da çiğneye
rek verilmesi Hazineyi 10 milyon lira zarara 
sokması yine hususi teşebbüsün şahsi cıkarlığı 
ve iş bilmezliği yüzünden maalesef bu hata iş
lenmiştir. 

Sayın m illet vekili eri yeraltı servetlerimizin 
buna benzer problemlerinin sık silk Yüce Mec
lisinize intikal ettirmek millî menfaatlerimizi 
koruma yönünden bizim için bir vazife olmuş
tur ve bundan böyle de aynı şekilde devam ede
cektir. 

Memleketimiz menfaatlerini ön plâna almak 
ve geçen her dakikanın değerini vermek vazi
femiz olduğu gibi, bilfiil işi yörütenlerin de 
bu esaslar çerçevesinde hassasiyetle durmaları 
temennimizdir. Karadeniz bakır cevherleri 
hakkında gensoru açılması için oylarınızı müs
pet yolda kullanınız ki, 1848 - 1914 yılları ara
sında E. K. t. ile diğer madenlerimizi Fransız
lar, İtalyanlar, ve Rumlardan yeniden para ile 
nasıl satmaldığımızı ve bunun tehlikeleri ile 
iktisadi vönünü izah edelim. 

Oylarınızı müspet veriniz ki, Murgul'daki 
asit sülfrik fabrikasında Fransız şirketinin yol
suzluğunu, bu yüzden yılda gübre fabrikaları
na satılan asitten üç milyon lira zararımızı öğ-
renebilesiniz. 
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Oylarınızı müspet kullanınız 'ki, Kabak Şir
ketine satılan bakırdan yılda iki milyon lira 
zararı anlatmak imkânını bulalım. 

Ve nihayet 1956 dan beri 'bize balkır cevhe
rinde ortak olmak istiyen A'meriikan şirketinin 
Ergani'deki tevsi projesi için istediği birbuçuk 
milyon dolarlık işi kendimiz nasıl yaptığımızı 
ve onların 105 milyon liraya çakabilir dedikle
ri tevsi işini kendimizin 43 milyon liraya yap
tığımızı izah edebilelim. 

İngilizlerin B. C. L. firmasının evvelâ Kü
tahya - Emet'teki boraks madenini, şimdi de Es
kişehir'de kalsiyum borakstan daha (kıymetli 
olan sodyum boraksı ki, 300 - 400 milyon do
lar rezervi bulunmaktadır, işletmek için mü
racaat ettiğini, yakında bir kanun getirilmedi
ği takdirde - kanundan gayrisi mâni olamıya-
cak bu işe; çünkü eldeki kanunlara göre isti
yorlar- getirilmediği takdirde maalesef Eski
şehir'deki sodyum boraks madenini de İngi
lizlerin B. C. L. firmasına kaptırmış olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan vermiş olduğu
nuz önerge münhasıran Karadeniz Bakır cev
herlerine aittir. Bu sebeple bakırın yanında 
"boraksı karıştırmayın, diğor mevzulara lüt
fen intikal ettirmeyiniz. Konu dışına çıkma
manızı rica ederim. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem Başkan, verdiğim önergede yaban
cı şirketin yahut özel teşebbüsün bu gibi mil
yarlar karşılığında yaprlacalk olan projeyi ta-
hp.kku'k ettirmeyeceğini 'belirtmek için bu mi
salleri vermek mecburiyetindeyim. Çünkü bi
raz sonra çıkacak ve konuşacak olan muhterem 
arkadaşım bu Ergani bakır projesine değhıerek 
'müdafaasını yapacak ve hususi teşdbbüsün ve 
Amerikan firmalarının bu işte memleketin ya
rarına o'lduğunu müdafaa edeceklerdir. Ben 
de bunun aksi tezi 'müdafaa etmek mecburiye
tindeyim. 

BAŞKAN — Vermiş olduğunuz önerge mün
hasıran bakır cevherine aittir. Bunun yanı ba
şında diğer meseleleri de mevzuuhaıhsetm.iş ol
saydınız elbetteki müzakere bu şekilde devam 
ederdi. Lütfedin, önergeniz ne ile ihatalı ise 
o çerçeveyi çakmayınız. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi burada bitirir
ken hepinizi hürmetle selâmlar, gensoru açıl- | 

ması için oylarınızı müspet yolda kullanmanızı 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, bu gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hu
susunda parti grupları adına söz istiyen arka
daşlara söz vereceğim. Şu ana kadar Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Kemal Doğan Sun-
gun'dan başka söz istiyen olmamıştır. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Millet 
Partisi Grupu adına. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Ba
lan. 

Sayın ülker. Halk Partisi Grupu adına. 
ALİ İHSAN ÇELİKKAN (Gümüşane) — 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına. 

BAŞKAN — Çelikkan Yeni Türkiye Parti
si Grııpıı adına. 

Sayın Sungur1? 
KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 

Ben vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz. Buyurun 

Sayın Balan, Millet Partisi Grupu adına. 
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Karadeniz havalisi bakır madenleri proje ve 
kontrol işlerinin yüksek fiyatla yabancı fir
malara verilmesini ve işletmenin hisse senetleri
nin satışa çıkarılmasını kararlaştıran Hükümet 
hakkında gensoru açılmasını istiyen önerge 
karşısında Millet Partisinin görüşünü arz ede
ceğim. 

Karadeniz bakır madenlerinin işletme safra
sını genişletmek, bu suretle bakır istihsalini ar
tırmak için bir milyar lira yatırım yapılacağı
nı öğrendiğimizde çok sevinmiş, nihayet Hükü
metin mamur ve müreffeh Türkiye'nin yara
tılması için ip uçlarından birine el attığına inan
mıştık. Sayın Abdülbâri Akdoğan'm önergesi 
üzerine yaptığımız inceleme sonunda bu teşeb
büsün de ecnebi parmağı ile yürütüleceğini öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Gecekondu Kanunu
nun bir maddesi görüşülürken madenlerimizin 
yüksek verimle işletilmesi halinde yakın bir ge
lecekte gelirimizin geniş mikyasta artacağını, 
meriken politikasının gelecekte inkişaf edecek 
malî imkân!arımıza göre ayarlanmasını teklif 
etmiştim. Muhtelif parti kongrelerimizde Tür-
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kiye'nin süratle kalkınabilmesi için çıkış yolla
rı ararken başlıca beş 'madenin istihsaline önem 
verilmesini istemiş, bunların da demir, .kömür, 
bakır, petrol ve krom olduğunu belirtmiştim. 
Ancak işletmenin münhasıran millî gücümüzle 
yapılmasında ısrar etmiştim. Üzüntü ile görü
yoruz ki, güvendiğimiz dağlara 'kar yağmakta, 
el attığımız dallar da kesilmdktedir. 

Her fırsatta yaptığım hesabı bu defa Yük
sek Huzurunuzda tekrar edeceğim. Vereceğim 
rakam bugünkü Türkiye'nin şartlarına göre as
tronomik olabilir. Ama gelecekte bu rakama 
ulaşacağımıza inandığım için hesabı müsaade
nizle yüksek tutuyorum. 

Türkiye'yi süratle kalkındırmak için ilk he
def senede 5 milyon ton bakır istihsaline ulaş
maktır. Bu rakam çok yüksektir, ama bir he
deftir, bir idealdir. Bu ideale ulaştığımız tak
dirde acaba netice ne olacaktır? Bakınız hesa
bını vereyim. Bu neticeye ulaşmak için 100 
milyarlık bir yatırımı göze alabiliriz. Bugün 
iç piyasada elektrolitik balkırın kilosu 25 lira
dır. 5 milyon ton, 5 milyar kilo öder, kilosu
nu 25 lira ile çalkarsanız 125 milyar eder kî, 
bugünkü millî gelirimizin iki misline yakın
dır. Görüyor musunuz? Gerçi bu rakam yük
sektir ama ulaşılması da imkânsız bir şey de
ğildir. Zira Türkiye'nin bakır cevheri yatak
ları, kaynakları gayet geniştir. Bugün gerçi 
az bir miktar işletilmektedir. Bu imkânsızlık
tan böyledir. Murarul'dan, Ergani bakır made
nine kadar bütün Şarkî - Anadolu'nun altında 
bakır yatmaktadır. 

Neticesi bu kadar parlak olan yatırım için 
dış kredi temin etmek çok kolay olması lâzım-
gelir. Bilhassa bakır madeni için. Ama gel 
gör ki. Keban Barajı için 135 milyon dolar dış 
kredi bulunabiliyor, bakır madenleri için ortak 
aranıyor. Petroller için yabancı sermaye da
vet ediliyor. Sayın İnönü buradadır, onun bir 
sözünü burada nakledeceğim. Bir tarihte 
«Çizmem yok ama, aklım var» demişti. Say7n 
Dcmirel de zannediyorum Hükümet programı
nın izahında «Neden ecnebi sermayeden korku
yoruz? Aklımız yek mu, aldanmayız» demişti. 
Sayın Demirci'de buradadır, her halde sözleri
ne sa'hip çıkarlar. Şimdi görüyoruz ki, akıl 
çok, ama kullanan yok. Uzun vadeli, az verim
li yatırımlar için dış krediler faaliyete geçiyor. 

Türkiye'yi borçlandırıp nefes alamaz hale geti
riyor. Kısa vadeli çok verimli yatırımlara ge
lince kredi verilmiyor. Sermaye yatırılıyor. 
Can damarlarımıza neşter vurup kanımızı alı
yorlar. 

Şimdi müsaadenizle aklımız var diyenlere 
soruyoruz, bu kadar basit oyunlara nasıl geli
yorsunuz? Türkiye bugün 35 milyar borç altın
dadır arkadaşlarım. Bunun 17 milyarı dış borç-
larımızdır. Bu borçlara kendi imkânlarımızı da 
ekliyerek yaptığımız yatırımlar dış borçlarımı
zın faizini bile karşılamıyor. Peki bu memle
ketin ve bu milletin hali ne olacaktır? Girdiği
miz ipotekten bizi kim kurtaracaktır? Hayır 
arkadaşlarım, bu milletin kurtuluşu için görü
nen son ümit ışığını söndürmeyiniz. Yeraltı 
servetlerimizin işletilmesini ya'bancı ellere ver
meyiniz. Gerekirse arpa ekmeği yiyeceğiz. Fa
kat yegâne yeraltı servetlerimizi koruyacak ve 
millî gücümüzle işkieceğiz. Yabancı sermaye 
hangi sahaya gelirse gelsin itirazımız yok. An
cak madenlerimize, yeraltı servetlerimize ya
bancı ellerin uzanmasına asla tahammül etme
yiz? Yukarda izah ettim var mı, yok mu?.. 

BAŞKAN — Bakır madeni üzerindeki mese
leye dönünüz. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN 
(Devamla) — Bu, Türk Milletinin var olma, 
yok olma davasıdır. Bu, Türk Milletinin özgür
lük içinde haysiyetli yaşama savaşıdır. Maden
lerimiz iktisadi ve sosyal kalkınmamızın kilidi
dir. Bu kilidin anahtarı kimseye verilemez, 
hattâ emanet edilemez. 

Bu sebeple M. P. Grupu gensoru önergesinin 
lehinde oy kullanacaktır. Arz eder, teşekkürle
rimle saygılarımı sunarım. (M. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, C. H. P. Meclis 
Grupu adına, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; bakır ko
nusunda Sayın Abdülbâri Akdoğan tarafından 
sunulmuş olan gensoru önergesi hakkında C. II. 
P. Meclis Grupunun görüşünü arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması hu
susunda. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) —- Evet efendim, gündeme alınıp 
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alınmaması bakımından görüşümüzü arz etmek 
istiyoruz. . • . 

Evvelâ bakır konusu Türkiye'nin en önemli 
ihraç maddelerindendir, bu balkımdan da dö
vize muhtaç- Türkiye için hayati bir madde ni
teliğindedir. Dünya pazarlarındaki fiyatlar çe
şitli sebepler yüzünden 19.64- yılı başından beri 
hızla artmış bulunmaktadır : Şili ve Peru'nun 
bakırı millîleştirmesi, Afrika'da bağımsızlık mü-
caddeleleri, Amerika'daki grevler ve saire, se
beplerle... Bu bakımdan bakır üretimimiz tama
men iyi bir imkân içinde bulunmaktadır. Dün
ya şartları ve fiyatları bakırın şu anda Türki
ye'ye bol miktarda döviz ve para getirmesine 
müsaittir. Dünyada bakır, sanayi maddesi ola
rak büyük bir önemi haiz bulunmakta ve son 10 
yıl içinde dünya bakır istihsali yüzde elli artmış 
bulunmaktadır. Evvelce Amerika Birleşik Dev
letleri bir ihracatçı iken son zamanlarda altı-
yüz bin ton bakır ithal et;mek vaziyetindedir. 
Bunun da sebebi ortadadır. Büyük sanayi sa,hi-
ıbidir, bakır orada esaslı bir maddedir. Diğer 
memleketler içinde, kalkınmakta olan, az ge
lişmiş olan memleketlerde de bakır çok kullanı
lan bir maddedir. Enerji ulaştırması, yani tel
ler bununla yapılmaktadır. Harb sanayiinde de 
kullanılmaktadır. Alüminyum bu konuda orta
ya çıkmışsa da, bakırın fazla harcanmasını ön-
liyecek bir nitelik almamıştır. 

Bizim yurdumuzun üretimi ortalama olarak 
yirmialtı bin tondur. Maden meselesi, son yıl
larda ciddî olarak Türkiye'nin madenlerinin ele 
alınması Beş Yıllılk Plânla başlamıştır ve ge
rek Türk uzmanları ve gerekse yabancı uzman
lar muhtelif raporlarında madenciliğin Türkiye'- • 
ye büyük bir gelir kaynağı olabileceğini ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. Türkiye'nin bakırı Er
gani ve Murgul'dan çıkarılmaktadır. Türkiye'
deki bakırların tenörü, yani bir tonda çıka
rılan bakır kilosu oranı yüksektir. Diğer mem
leketlere nazaran bu oran yüksek bulunmakta
dır. Meselâ, Amerika'da binde 7 tenörlü ba
kır kullanılmaktadır. Komşumuz Bulgaristan 
dahi istihsalini son senelerde çok arttırmıştır. 
1954 te 3 bin ton olan üretimi 1966 da 45 bin 
tona çıkmıştır. Ve binde 4 tenörlü bakır işle
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru önergesin
de mevzuubahsolan konu, Türkiye'nin toprak
larında Allah'ın bir lûtfu olarak, bulunan bu ba-
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kırları işletmek hususunda nasıl bir tutum tu
tacağı mızdır. , Evvelâ şu nioktayı tesbit etmek 
lâzmıgelir ki, bugün beş yıllık bir plân içinde 
bulunmaktayız ve bu plân içinde bütün mesele
ler bir yön almış durumdadır. Beş Yıllık Plâ
nın 1966 programının 356 ncı sayfasında bakır 
konusunun nasıl bir şekilde ele alınacağını sa
rih hatlarla ifade etmektedir. Okuyorum : «Bi
lindiği gibi yurdumuzun önemli ihraç madde
lerinden biri olan bakırın dünya pazarların
daki fiyatı 1964 yılı başından itibaren hızla 
artmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bakır üre
timimizin de isüratle artırılması ihracat gelirle
rimizin artışına önemli ölçüde yardımcı olacak
tır. Ancaik, 'bakır üretiminin artırılması yanın
da bakır ve prit cevherindeki diğer maddelerin 
de değerlendirilmesi kaynaklarımızın en iyi şe
kilde değerlendirilmesi anlayışını getirecektir. 
Bu görüşten hareketle Etibank mevcut bakır 
rezervlerimizin bir millî bakır politikası içinde 
süratle ve en iyi şekilde değerlendirilmesi ama
cına uygun olarak gerekli yatırımların tümünü 
1966 yılı Mart ayma kadar projelendirecek 
şekilde çalışmalarını düzenliyecoktir. Çalışma
larda öncelikle Türk teknik, bilgi, tecrübe ve 
imkânlarından yararlanılması esas olacak ve 
bu konudaki, yatırımlarla ilgili döviz ihtiyaç
ları için Merkez Bankası rezervleri öncelikle 
kullanılacaktır.» 

. Şimdi muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, 
1966 programı - ki bu plânın ve Hükümetin bir 
eseridir - sarih olarak bakıra «Millî bakır po
litikası» demiş. Bunun bir mânası var. Millî 
bakır politikası, demiş ve onun yanında, yani 
bakırı, üzerinde millî bir politika yapılacak 
nitelikte görmüştür. Yani, Türkiye'nin gerçek
lerine uygun olarak ele almış ve esasları vaz'et
miştir. Öncelikle. Türk teknik, bilgi, tecrübe 
ve imkânlarından; Türk teknik bilgisi, Türk 
tecrübesi ve Türk imkânlarından yararlanılma
sı esas olacak. Ve bu konudaki yatırımlarla il
gili döviz ihtiyaçları, yanıi iç kaynaklardan ya
pılacak döviz ihtiyaçları için Merkez Bankası 
rezervleri öncelikle kullanılacak. Görülüyor ki 
bakır politikasının esasları 1966 programında 
tamamen Türkiye'nin gerçeklerine uygun olarak 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, ancak Sayın 
Bakanın açıklamalariyle biz tam bir vuzuha 
kavuşalbileceğiz. Çünkü şu ana kadar elimiz-
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de.bu belge var. Bu belge biz imde ka
tıldığımız bir görüşj Millî bakır politi
kası, Türk teknik ve Türk imkânlariyie bu 
işin yapılması. Fakat dışarda söylenen, yazı
lan ve bâzı beyanatlara bakacak olursak bugün 
Hükümet bu politikayı gütmeme eğilimindedir 
veya teşebbüsüııdcdir veya tamamen icraatına 
girmiştir, (Bunları ancak sayın Bakanın ge
niş izahatından anlıyacağız. Şimdi bu şartlar 
altında düşünülecek nokta ne? «Türk tecrü
besi» denilen bir kelime var, orada.. Gerçek
ten arkadaşlar, Türkiye bakır alanında, bel
ki de diğer madenler alanında da bir tecrübe
ye sahiptir. O tecrübe de meselâ Ergani tevsii. 
Yalbancılar, yabancı sermaye muhtelit' yardım 
yollariylc bu işe girişilmiş, iş uzamış, karışmış 
ve nihayet Türk teknik imkânları ve Türk 
tecrübesi ve Türk parası ila 'bu tevsi yapıl
mış. Bunun yanında 7 milyon liralık, ki 9 
milyondur bunun aslı, bir tevsi parası ayrıl
mış, bir fon ayrılmış. Fakat buna yabancı 
yardımlar, AlD ve saire girdiği zaman bu iş 
büyümüş, büyümüş kartopu giibi, kartopu çığ 
olmuş, 7 milyonluk proje 18 - 20 milyonluk bir 
proje haline gelmiştir. Onlar (kendi bakımların
dan haklı olabilirler. Ama biz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve onun hükümetleri olarak 
Türk halkının çıkarlarını, menfaatlerini koru
mak mevkiindeyiz. Bunun yanında bir boraks 
meselesi olmuş, burada teferruatına girmiye-
ceğim, yalnız işaret .etmekle iktifa 'ediyorum 
vo orada tutulan politika ile milyonlarca do
lar, milyonlarca Türk lirası para kaybetmişiz 
ve sonunda Türk tecrübesi galip gelmiş, bu
gün bu kaynaklardan para kazanıyoruz. Bu
nun yanında bir ferrokrom tesisleri meselesi 
vardır. Yüzde belli bir oranda Fransız serma
yesi buna katılmış, ıhizim teknik elemanları
mız direnmişler, «Bu ziyan eder, bu olmaz» 
demişler. Hakikaten muazzam paralar yatırıl
mış ve ibelki Sayın Bakan başka türlü anlata
bilir, fakat bizim elimizdeki bilgilere göre zi
yan etmektedir ve Türkiye'nin parası gitmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, dikkat ederseniz 
•bu gensoru mumhasıran, «Karadeniz bakır cev
herlerine düşünülen proje, yapım ve kontrolü
nün Amerika'nın Parsons Jordon firmasına ve
rilmesinin sebepleri dolayısiyle Hükümet hak

kında gensoru .açılmasını istiyor. Bu söbeple de 
500 - 600 milyonluk millî gelir çeşitli kimselere 
dağıtılmak isteniyor.»: denmektedir. Raca ede
rim. konunun dışına çıkmayın. Karadeniz ba
kır cevherlerinin bu firmaya verilmiş olması 
dolayısiyle gensoru açılıp açılmaması hususun
da beyanda bulununuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Bendeniz başından beri yalnız 
ve yalnız bu amaca yönelmiş bir konuşma ya
pıyorum. Yani diyorum k i ; bunlarda Türk 
tecrübesi yapılmış, bunlara vermişiz. Bunlar 
yapamamışlar, Türkler yapmışlar. Bu konuş
malar buradaki meselede de Türklerin yapma
sı lâzıniigclir, anlamına geliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada en 
önemli noktalardan biri, bugün Etibankm se
nede 300 milyon lira net kâr elde etmesidir. 
300 milyon lira net kâr elde ediyor. Şu 1966 
programında da Etibanikın kendi kazandığı 
300 milyon mevcut, 300 milyon civarında da 
döviz getiriyor ayrıca. O kâr, öteki döviz; bu 
kaynaklardan alıp, yani kendi kendine Eti-
bank bir para yatırdığı takdirde bu işin ol
ması mümkün. Plân da 1966 programında ol
duğu gibi meseleyi buraya getirmiş bulunuyor. 

Şimdi muhteremi arkadaşlar, bugün Kılı
yoruz ki, demlin bahsettiğim- gazete yazılarına 
göre, meselâ AID Başkanı Mr. Grant Amcıikailı 
se'ınıaiyedariaıra bir şaırıs tanırsanız, berki, de
miş. Yani bu bakır işiı konuşulurken, bir yet
kiliye, «Amerikalı sermayedarlara bir şans 
tanırsanız belki», libaresiini kullanmıştır. Bun
lar gazetelerde çıkmış, dergllcrdiü çıkmış, 
bendeniz tekzibini henüz göremedim. Yani 
para verilecek ama, yardımı edilecek, ama*, 
Amerikalı sermayedarlara... Peki Türkiye'ni'.n 
m.enfaatfer'iine uygun' değilse, 'bizim şu yazılı 
vesikayı da onların okumadığını kcibul evi e; •ve
yiz. Bunu nalsıl anbyaıcağız,J? Bunun yanın
da daha bir ilki gün evvel yine AID l>,vşkaıu 
bir beyanda! bulunuyor : «Tüikiye neyle kal-
kmatbi&ir1?.» Saydığı konular araı-ninda biti* ta
nesi de bu konuşmamıza konu olan bakır
lar. «Türkiye'nin maden ihracatı yükseltilebi
lir, Türkiye'min tasfiyehanesıi, Samsun'da bu
lunan yemi bakır İşletmesi, Tüıkiye'nin ba
kır- ihracatını yılda 20 miFıyon dolar artıra-
cakttvr.» Yani bu işe canla başla alâka gü*:-
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temektedirler. Bu hakikatleri 'böylece bilmek 
lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kendi im-
kânlari'mız, kısaca arz ettüğim ve esasları 
sağlam olan kendi imkânlarımız, kendi ele-
manılarımızla bu işi yapmak varken, bu orta
da dolaşan şayiaîlann «anlamı nedir? Bun
ları el'betteki Yüce Mcclio olarak, yalnız 
Halk Par ta l olara/k değil ,Adafet Partisi ve bü
tün partiler olarak bilmek hakkımızdır. Bu ara
da şunu ifade edelfmkıi, yanlız baıkır bir döviz 
kaynağı olacak değil stratejik bir madde olarak 
da, millî savunma bakımından da önemlidir. Aynı 
zamanda plânın stratejisi bakımından da önem, 
taşıyan bir maddedir. Bu kayraklara Anayasa
mızın 130 ncu maddesinde, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olan ve işletmesi ilke olarak, 
prens'iıp olarak Devlete, aranması ve işletilmesi 
Devlete bırakılmış olan, yeni Anayasada ımevcut 
olan, eski Anayasada buh;nma,yan, yeni Anaya
sada mevcut olan, esası da nazarı itibare alırsak, 
stratejik bir madde, bol döviz gotiıûr, iki - üç 
senedo sarf ettiğiriz pa-rayı temim eder, 
teknOk elemanınız var, Merkez Barakam re
zervlerini kulanmanız mümkündür, Plâna kon
muştur ve şimdi bunun gensoru önergesinde 
ifade edildiği gibi üzerinde geniş, köklü şayia
lar vardır. Bu şayialar üzerinde ciddî olarak 
durulması lâzımdır. Çünkü bu işlerle ciddî 
şekilde mücadele eden genel müdürler işle
rinden uzaklaştırılmıştır ve şayialar vardır. 
Türk/İye, fakir Türk halici ancak bu kaynak
larına sahibo'lduğu zaman kaCkınma imkâ
nıma sahiptir. Çıplak insanların ayakkabısı, 
çıplak insanların, çarığı bunun içindedir. 
Bu bakımdan bütün bu tereddütlerin gide-
irilmesi ve millî balkır politikasının tcsbıiti 
değil, bu tesbit edilmiş millî bakır politi
kası üzerinde inhiraf edilip edilmcdwğin'in, 
ımîl'lî 'menfaatlere aykırı hareket edilip edil
mediğinin tesbiti bir zaruret haFıne gelmiş
tir. C. H. P. bu bakımdan gensorunun açıl
ması hakkındaki önergenin gündeme alınma
sına taraftardır. Saygılarımla. (Muhalefet sı
ralarında alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çelikkan Yeni Türkiye 
Partisi Adına? Sayın Çelikkan?.. Yoklar. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Şöz istiyorum, 
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BAŞKAN — Adalet Partisi adına söz istiyor
sunuz. Buyurun Sayın Kemal Doğan Sungun. 

Bütün sözcü arkadaşlarımız konunun dışına 
çıkmak suretiyle beyanda bulunuyorlar. Tekrar 
zatiâlinize de arz ediyorum, konu Karadeniz Ba
kır cevherleri proje ve kontrolünün Porsons (Tor
dan Firmasına verilmesinin sebebidir. Ne bakır 
davamızdır, ne de madenlerimizin kullanılması 
davasıdır. Münhasıran gensoru önergesinde bu 
mevcuttur. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Tamamen 
bakır davasıdır. 

BAŞKAN — Karadcnizde bakır cevheri için 
projedir Beyefendi. Gensoru önergesini iyi oku
yunuz. Buyurun Sayın Sungun. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 
SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Başkanım, ben 
de mümkün mertebe bu hududun dışına çıkma
maya gayret sarf edeceğim. Ama müsaade bu
yurursanız diğer grup sözcüsü arkadaşlarımın 
ifade buyurdukları ve temas ettikleri bâzı husus
lara da temas edersem beni affetmenizi rica ede
ceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Ağrı Milletvekili Sayın Abdülbâri Akdoğan 

tarafından; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı EtJibank Genel Müdürlüğünün Ka
radeniz bakır cevherini, ellerindeki imkânları 
memleket yararına kullanmayışmın sebeplerini 
Türk efkârı umumiyesinin bilgilerine açıklan
ması ve Hazineyi zarara sokacak milyonların he
sabını vermek amaciyle; 

1. Karadeniz bakır cevherlerine düşünülen 
proje yapım ve kontrolü için ayrılacak 6 - 7 mil
yon doların hiçıbir alternatif çözüm yolu düşün
meden Amerika'nın «Parsons Jordan» Firmasına 
verilmesinin sebeplerinin neler olduğu? 

2. Proje Parson Jordan Firmasına yaptırıl
dıktan sonra kurulacak flotasyon ve izabe fabri
kalarının maliyeti olan 936 milyon liranın 3 yıl
lık yapım süresinde temin edileceği, 1966 yılı ic
raat programında «Millî bakır» problemi, zan
nediyorum politikası olan, diye vasıflandırılan, 
plânlamanın görüşüne de uygun olarak Karade
niz bakır cevherinin işletmeye geçtikten sonra 
3 yılda kendisini amorti edecek projeyi Merkez 
Bankası da olumlu karşıladığı halele neden bugün 
yıllık 500 - 600 milyon liralık millî gelir çeşitli 
kimselere dağıtılmak isteniyor, esbabı mucibesiy-
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le ve Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında gensoru açılması talebedilmekte-
dir. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Partisi Grupu-
muz, Hükümetimiz hakkında böyle bir gensoru 
açılmasını aşağıdaki sebeplerden ötürü reddeder: 
Zira; 

1. Tamamı takriben 1 milyar 100 milyona 
mallolacak ve iki etapta tahakkuk ettirilecek olan 
Karadeniz bakır tesislerinin birinci etabının ya
tırım tutarı 936 milyon Türk lirası değil, takri
ben 600 milyon Tl. sı olup böyle komplike bir 
tesisin proje ve müşavir mühendisliğini yapacak 
kompetan bir ekip Türkiye'de maalesef mevcut 
bulunmamaktadır. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ameri
kan firmasının başında Türk mühendisi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, çok rica ede
rim usulüne göre hareket ediniz, istirham ederim. 
Beni ikinci ihtara mecbur bırakmayınız. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 
SUNGUN (Devamla) — Diğer bâzı grup sözcü
sü arkadaşlarımız da ifade buyurdular ki, Tür
kiye'de bilhassa bakır mevzuunda yetişmiş kıy
metli ve çok sayıda eleman mevcuttur. Krymetli 
elemanlarımız hakikaten mevcuttur. Ama arka
daşlarımız çok sayıda elemanın mevcudolduğunu 
iddia ediyorlarsa kanaatimizce burada hata et
mektedirler. Bu bilhassa eleman mevzuu hakika
ten çok mühim. Bunu geçen yıl da Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi dolayısiyle ifade etmiştim. Müsa
ade ederseniz bâzı yerlerini tekrar etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa teknik ele
man daha ziyade iki esaslı sahada çalışı i'. Bir 
tanesi işletmeci olarak, diğeri de yapıcı konstrük-
tif olarak. Bir işletmeci hakikaten öbürlerine na
zaran çok daha kolay yetişmekte ve bilhassa Türk 
teknisyenleri için şunu memnuniyetle ifade et
mek icabeder ki, çok kısa bir zamanda hattâ yep
yeni bir sahada açılan işletmede Türk teknisyen
leri muvaffak olmakta ve işletmeyi almış olduk
ları seviyeden çok daha üstün bir seviyeye kısa 
bir zamanda ulaştırmakta ve hattâ onu kuran fir
maların müşavirlerini dahi gıpta edecelk bir du
ruma gotirtmeıktödirler. Ama, bunlardan çok 
daha mühim olarak en büyük eksikliğıiırmiz 
konstrüıktâf sahadadır, yani yapıcı eleman, bir 
fabrikayı yapan, kuran, projesini hazırlayan, o 

tesliısleran hesabını yapan ve onu imal öden; 
asıl dâva buradadır. Bu gliıbi elamanın yetişme
si de yalnız üniversitelerden mezun vermekle, 
mühendis veya ona müşabih sınıftan eleman ye-
tiçtirımelkle mıüımikün olamaz. Burada zaten ge
ri kalmış yahut kalınmakta olan meımleıketle-
rin en büyük nolksanı mevcut fabrikaların azlı
ğıdır. Türkiye'yi de şöyle bir tahlil edecek olur
sanız görümünüz ki, ekseri sahalarda, branş
larda bir veya iki - üç tane fabrikaya Taslarsı
nız. Burada çalışan teknik elemanlar şu vıeya 
bu gibi muhtelif sebeplerle beş ilâ on sene ça
lıştıktan sıonra ekseriya bu fabrikalardan ayrıl
maktadır ve burada kazanılmaları icabeden bu 
tecrübeyi de orada bırakarak yeni bir sahada 
müpıfcedi vaziyetine düşmektedirler. Aana 
diğer mıetfnleikeitlerde meselâ Avrupa ve AmıerA-
ka'da olduğu gibi Demir ve Çelik sabasında ça
lışan birki şu veya bu sebeple oradan ayrıldı
ğı, yani beğenmediği vakit gene bir demir ve 
çelik fabrikasına gider ve hayatının sonuna ka
dar orada çalışır. Bu söker için de böyledir, çi
mento için de böyledir, diğer sahalar da böyle
dir. Bu bakımdan bizim Etibankımızın da bu
gün iki tane balkır fabrikası vardır. Fakat bu
radaki arkadaşlarımızın eskilik derecelerine ba
kacak olursanız, her halde biraz evvel arz et
miş olduğum, yâni diğer memleketlerde oldu
ğu gibi, tecrübe devresılnin, uzun tecrülbe dev
resinin çcık daha dûnunda kaldıkları meydana 
çıkar. Bu bakımdan bilhassa şuna hakikaten 
üzüldüm ki, burada konuşan iki tane teknik 
millütvokili arkadaşımız bu gibi tesisleri çok 
rahatlıkla yapacak kapasite ve adedde böyle 
elemanların mevcudolduğunu ifade ettiler. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Eti-
bank kendisi söylüyor, beyefendi. 

BAŞKAN. — Sayın Akdoğan, bu şekilde 
müdahalede bulunmayınız. Size ikinci İhtan ve
riyorum. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN 
SUNGUN (Devamla) — Çünikü, en mühim hu
sus buldur. Bunu açıkça da bilmemiz icabeder 
ve eleman ye'biştinmede gereken tedbiri elbetite-
ki Meclis ve büıkümetler olarak almamız icabe
der ve Türkiye de elbette - Plânlamada bunu 
nazarı itibara almıştır, şüphesiz - ancak bu şe
kildeki bir koordine çalışmadan ve plânı tat
bikten sonra istediği seviyeye erişebile<selkl$r, 
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Bu iş, Sayın Akdoğan'm da dediği gıilbli, pıeık 
'kolay değildir. 

MTiihıterem arkadaşlarım; bugüne kadar çıolk 
daha 'basit projelerde de yapıldığa gibi, mevzu-
ubahıis Karadeniz Balkır T esişlerinlin birinci eta
bının Eıtibanık'ça yapılan fizibilite etüdümün 
gözdem geçjirlilmeısi, detaylı projelerin yapılma
sı, lüzumlu tesis ve ımalzıome şartnamelerimin 
hazırlanması, memleket içinde yapılacak alksa-
nıın resim ve İhale şartnamelerinin izharı, işin 
montaj safhasında nezaret ve kontrolü ve mu-
kavelelordelki kapasite ve garanti rakamlarının 
mesuliyetinin deruhdesi gibi işlerin organizas
yonu ve yürütülmesi için, bakur telisleri mev
zuunda dünyaca maruf 15 firmadan teklif is
tenmiş ve Ibuna mukabili 5 i Amerikan ve 1 d de 
Fransa - Belçika firması olımaik üzere altı fir
madan cevap alımmııştır. Bu 15 firma anasınlda 
Amerika, İngiltere, Fransa ve Belçika 'gibi dün
yaca bu sahada tanınmış, firmalar mevcuttur. 
Esasen birçolk yeni 'teşebbüsler de dalha zıiyaJde 
bu memleketlerin bu sahada koımpetan firmala
rına yaptırılmaktadır. Ancak bu altı teklif ilgi
li teşekküle henüz geldiği cihetle firlıma tercihi 
yolundalki teıfjklikaıta yeni başlanmıştır. Yani iş 
her hangi bir firmaya ihale edilmemiştir. Du-
rum bu merkezde olduğu halde sayın gensoru 
sabibinin işin Parsoms Yordan firmasuna veril
diğini ifade etmesi, her hailde istihbarat kay
naklarının aelomi mesuliyet hislerinden ye-fesur1 

veya kasıdî hareketlerinin bir 'tezahürüdür. Kal
dı ki; teklif salhiilhi altı firmadan gensoru ko
nusu Barsons Juridan firması her hususta di
ğerlerine tefevvuk eder do, işbu firmaya ihale 
'edilirse, aeaıb işin yukarda arz ettiğimiz bu se
ri muvacehesinde alternatifsiz hareket edildiği 
nasıl iddia ve ifade edilebilir, şayanı hayrettir. 

Sayın Alkdoğan'un bu mıevzuda gensoru açıl
ması için birimci maddede ıserd ettiği hâdise vu-
hulmadığına göne, Adalet Partisi Millet Meclisi 

. Grupumuz böyle bir gensoru açıimasıını ret ile, 
Yüce Meclisi, Hükümetli boşuna işgal telâkki 
eder. 

2. — Sayın Abldüllbâri Alkdoğan'un gensıo rü
sumdaki maddeyi anlamakta müşkülât çektiği
mizi ifade edierselk, bizi mazur göreceklerimi 
ümıiidederim. Zira, «Yıllık 500 ilâ 600 'milyon li-

• raliîk millî gelir çeşitli Mımselerle dağıitılmak is
teniyor» tarzınıdalki ifadeleri de, yıllık satış ge-
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liri ile yıllılk kârın birbirine karıştırıldığı inti
baını bizde uyandırdı. Günkü, dağıtılalbilem sa
tış geliri değil, yıllık İkandır. Kaildi ki, Eti-
bamk'ın bugünkü malî duruımu sebebiyle, ser
mayesinin % 49 u mfezlkûr müesseseye ve % 51 
ini de TÜLlk vatıanlda şiarına aıiıdıolmak ve her or
tak için nama muharrer âzami 100 000 liralılk 
hisse senedi tanzimi şart koşulmak üzere kurul
ması mütasaivver böyle bir Türk Şirketimin yıl
lık kârının, ilk kaba hesaplara göne, takriben 
180 milyon lina .olacağı ve yıllıik takribi satış 
gelini olan 460 milyon uranın % 10 unun ma
denlerim imtiyazını elinde tutacak ve bunların 
işletilmesine 'kanşılılk redovans olarak alacak 
olan Eilibaıık'a gireceğine, ayrıca (A) tipi his
se senetleriyle - bir nevi büyük bir sınıf oluyor 
bu - % 49 sermayeye iştirakten mütevellit kâr 
hissesi ile beraber, Etibanlk'ın kasasına yılda 
135 milyon lira tutarında bir kârın gireceğini 
hesaplar ve kurumlar vergisini de tenzil eder-
sdk, mütebaki % 51 sermaye iştirakine muka
bil takriben 44 milyon Tl. tutarmdaJki bir kâ
rın tevzi edildiği ortaya çılkmış olur. Ve yine 
kaldı ki, Etıibanlk'ın 440 sayılı Kanuna tabi bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü olması sebebiyle, yu
karıda izah olunan hususların tahakkuku Ba
kanlar Kurulu kararı ve kanun mevzuudur. 

Sayın aılkadaşllarım; bir maden mühendisi 
olan Sayın Abdülbâri Akdoğan'in bir sıfır ha
tası yapmış olabileceğine ihtimal vermeyi, ver
memeye tercih etmek istiyoruz. Aksi halde, «Hü
kümetimizi elindeki iımikânları memleket yararı
na kullanmıyor ve Hazineyi milyonlarca lira 
zarara sıolkuyor» diye Tünk Efkârı Umumliyesıi-
ne teşhire çalışan Sayın Abdülbâri Akdoğan'ı 
yuska'rdakl sarih mâruzâtımız muvacehesinde 
Tünk Efkârı Umuımiyesine şikâyet ediyoruz. 
(A. P. sıralarımdan alloşlar) 

Muh'teriem arlkadaişlarrm; Millet Partisi söz
cüsü arkadaşımız Türkiye''de, Türkiye'nin biran 
evvel kalkınabilmesi için bâzı hederlerin tesbit 
edilmesini, bu hedeflere varılması icabettiğini 
ve bunlardan bir tanesinin de bakır olduğunu 
ifade eder. Ve «Biz dediler, beş milyon ton 
bakır istihsalini süratle geçebildiğimiz tak
dirde, memleketimize büyük miktarda döviz 
getirmiş olacağız. Ve ondan sonra da memle
ket kalkınmasında bu bakır hakikaten büyük 
bir rol oynıyacaktır» Çok •: güzel, bunu her-
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kes arzu eder, ama acaba arkadaşımız bize plân
sız bir kalkınmayı mı tcklüf ediyorlar? Çünkü, 
elimizde bir Beş Yıllık Plân var, ikinci bir Beş 
Yıllık Plân. yapılıyor ve o plânda ortaya atılan 
hedeflere göre hareket etmek mecburiyetinde ol
duğumuzu da, zannederim, Milllet Partisinin sa
yın sözcüsünün düşünmesi ve kabul etmesi ica-
beder. Kaldı ki, beş milyon ton bakır, Sayın Ak-
(1 oğan'ın biraz evvel ifade- ettiği gibiii, dünya
nın yıllık istihsal tutarıdır. Biz bu yıllık is
tihsal tutarına 3 senede varacağız. Ben bil
miyorum arkadaşımız bunun iyin ne kadar 
pirit lâzım olduğunu hesabettiler mi? Ama, ben 
takribi bir hesap yaptım asgari 150 - 200 mil
yon ton pirit lâzımdır. Yani bugün Türkiye'de 
bilmen pirit rezervlerini demek ki aşağı yukarı 
bir* senede yok edeceğiz. Bitireceğiz, keşke ka
bil olsa da bitirsek. , 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bunun ya
nında bu 200 milyon ton pirit yer altında var 
niş bilmiyoruz, biz bilinen rezervleri ifade ettik 
ama bilinmiyen rezervlerinde tesbitinin böyle 
3 - 5 gün içinde, 1 - 2 sene içinde yapıllacak bir 
husus olmadığını, bilhassa meslekten olan arka
daşlarımızın daha iyi bilmesi icabettiği kana
atindeyim. 

Bir de Sayın Akdoğan ifade ettiler, dedi
ler ki, «Etibankm nasıl parası olmazmış? Elin
de bol bol dövizi mevcut bulunmakta. Çünkü 
'dışarıya bakır ihraç, etmekte onbeş bin ton. 
Bundan da 10 - 15 milyon dolar döviz memleke
te giriyor»... Zannediyorum, otuz milyon dollâr, 
dcd'lıler; ama, hakiki rakam daha düşüktür. 
Bir an için 30 milyon dolar dahi kabul etsek, 
acaba her müessese ihracattan elde ettiği do
lan kendisine harcarsa, ondan sonra başka ih
tiyaçlarım nasıl temin edeceğiz? 

Bilmiyorum arkadaşımız bunu hesapladılar 
mı? BIT otuz milyon dolar acaba Etibank'm 
kasasında uyuyor mu? Zannediyorum ki, plâ
nın gerektirdiği ve bütçelerin gerektirdiği .şe
kilde, ihracattan gelen bu dövizler elbette 
muayyen yerlere sarf edilmektedir. İfade ettik
leri gibi orası bunu kazanıyor diye bunu şey 
yaparsa, biz oraya verirsek ya masraf yapan 
yerler ne olacak? Kimisi aç. kalacak, kimlisi de 
d'ğer ihtiyaçlarını göremiyecek ifadelerinde 
bir zühul olsa gerek zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın C H. P. söz
cüsü Kesit -Ülker arkadaşımız da umumiyetle 

bakır hakkında bâzı izahlarda bulundular.. 
Yalnız bilhassa AID Başkanının ifadelerini be
lirttikten sonra «Endişelerimüz, uzaklaştırılan 
genel müdürlerin uzaklaştırılma sebepleri ken
dilerince ifade edilmek istendi ve onlar uzak
laştırıldıktan sonra, bu gibi hareketlere teves
sül etmeleri ve bizde bâzı şüpheler uyandır
dı» gibi umumi bir ifade de bulundular. Ben 
size bir rakam vereyim. Bu Murgul tesisle
ri - ki bugün Samsun'da kurulacak Karadeniz 
tesisleıvııin başlangıcıdır - bütün bu proje, 
fizibilite ve saire... şeyleri yapmak için arka
daşımız Akdoğan 80 bin dolardan bahsetti
ler. Bu 80 bün dolardan fazladır,' daha yük
sektir 80 bin dolar değildir. Yine Parsons Jor-
da.n Firmasına yaptırılmıştır. * Ama bu firma
ya 31 Mayıs 1965 tarihinde ihale suretiyle ve
rilmiştir ki o zamanda zannediyorum, kapalı 
olarak fakat bahsettikleri, fakat ihsas ettir
mek istedikleri eski genel müdür o zaman 
orada bukınmaktaydılar, ihale tarihi bu. İşin 
başlangıcıdır, bu iş için harekete geçme ta
rihi de çok daha evvelki tarihlere gitmekte
dir. Bu bakımdan, bu şekilde daima işün içinde 
bir kötü taraf aramak hakikaten doğru değil
dir, sayın arkadaşlarım. Sizler de şunu ka
bul cdinliz ki bugün Hükümeti teşkil eden' ar
kadaşlarımız müesseselerin başımda bulunan 
umum müdürlerimiz, teknik arkadaşlarımız el
bette bu memleket için en iyisini yapma gayre
ti içindedirler. Bunun içerisinde her mem
lekette olduğu gibi bâzı anormal, gay-
rimeşru şekilde hareket edenler varsa, 
elbette onlar meydana çıkar ve kanun onların 
yabasına yapışır. Böyle bir şey olduğu takdirde 
varsa, elbette onlar muhtelif kanallardan geti
rilir, biz de o arkadaşlarla birlikte, biz çıka
rırsak onlar da bizim ile birlikte 'bunun üzerine 
yürürüz. 

Muhterem arkadaşlarım; yine Say,ti Reşit 
Ülker «AID Başkanı, şayet bu iş Amerikan fir
malarından birine verilirse, ancak ondan son
ra bu krediyi düşünürüz» diye bir ifade sarf 
etmiş, olduğunu galibe gazetelerden okumuş
lar. Bilmiyorum herkesin istediği ifadeyi sarf 
etmesi mümkün ama, bizim bileceğimiz, düşüne
ceğimiz vfc bekliyeccğimiz bu müessesenin ve 
Hükümetimizin bu yolda alacağı karardır. El-
betteki AID nin yardımı bu memleketin şart-

  Pazartesi
XXXXXXXXX



M. Meclisi B : 8 21 . 11 . 1906 O : 1 

larına ve gerçeklerine uygun bir şekilde olu
yor ise, Hükümetimiz o takdirde müspet ka
rar verecektir bundan hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Aksu halde ise herkesin düşünmesi 
icabedeceği gibi, elbette bu yola tevessül et-
miyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, henüz gensorunun 
esasen açılmadığını nazarı itibaro alırsak, ben 
daha fazla vakitlerinizi almak istemiiyorum. De
minden beri izahına çalıştığımız veçhile, Kara
deniz Bakır Projesi ne halen mevzuubahis fir
maya verilmiş ve ne de hiçbir alternatif çö
züm yollu düşünülmeden hareket edilmiştir. 
Bu hale göre, Hükümetimiz hakkında gensoru 
açılması yolundaki önergeler bizce değerden düş
müştür. 

Hepinizi saygiyle selâmlar, gensoru açılma
ması yolunda muhalefet partilerinin de Adalet 
Partisi Meclis Grupu ile hemfikir olacağını ümi-
dederiz, saygılarımla. A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Oelikkan, bu
yurunuz, Yeni Türkiye Partisi (Trupu adına. 

YEN! TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA AT/İ. İHSAN OELİKKAN (Gümüşane) — 
Gensorunun kapsadığı Karadeniz Bakır Cevher
leri konusu gerçekten üzerinde önemle durulma
sı lâzımgelen bir konu. Dünya bakır fiyatları
nın süratle artması ve Türkiye'mizin de bakır 
cevher ve rezervlerinin müsaidoluşu bu konunun 
üzerine ciddiyetle eğilmeyi icabettiriyor. 

Mevcut duruma şöyle bir göz atacak olur
sak; Türkiye'mizde talimini olarak 52 milyon ton 
bakır cevheri madeni olduğu görülüyor, Bu, 
tahmini miktar, (»örülür miktar ise 32 milyon 
ton. 1939 da ilk bilişler bakırı üretmişiz. Bu Er
gani'de olmuş. 195'.l de de MurguFda ilk bilişler 
bakır üretimi elde edilmiş. Osmanlı İmparator
luğu zamanından beri üzerine eğil inen bu konu
nun bugünkü portesi 25 bin ton bil ister bakır 
üretebilme safhası. Meseleye böyle eğilindikte 
bir konuyu cevaplandırmak icabediyor. Biz 
zannetmiyoruz ki, ülkemizde yeraltı 'değer
lerimizin, yeraltı servetlerimizin millî im
kânlarımızla değerlendirilmesini istemiyecek 
tek fert bulunabilsin. Mesele, bu millî imkân lalı
mızla yeraltı servetlerimizi dcğerlendirilebilme 
durumunda mıyız, değil miyiz? Meseleye bu za
viyeden bakıldığında görüyoruz ki, millî imkân

larımızla yeraltı cevherlerimizi değerlendirebil
me durumunda, maddi kapasite olarak da, teknik 
kapasite olarak da müsait değiliz. Bunun misali
ni kromdan vermek istiyorum. .1938 yıllarında 
'kromun tonu 50 - 55 dolar. Piyasa canlı, talep is
tihsal edebildiğinizin hepsini kapsayacak şekilde. 
Ama teknik teçhizatımızı, yatırımlarımızı yapa
madığımız, veremediğimiz içindir ki, o imkândan 
istifade edemiyoruz. Bugün .Rodezya kaynakları
nın bulunmasından sonra, kromun tonu 20 - 22 
dolardan alıcı arıyor. Hattâ menfi anlamında 
kullanılan Borasit konusundan misal vermek is
terim. Türkiye'nin bugün yeraltı serveti borasit 
tahmini olarak 200 milyon ton civarında. Adeta 
193S lcrdeki krom talebi gibi milletlerarası piya
sa bu ürüne muhtaç. Bizim yıllık istihsal kapa
sitemiz, ihraç kapasitemiz .100 bin ton. Amerika, 
ham cevheri bizden alıyor, üretiyor, Orta - Av
rupa'ya satıyor. Biz halen tereddüt ediyoruz, 
acaba dış imkânlarla iç imkânları seferber etmek 
suretiyle yeraltı servetlerimizi millî ekonomimize 
katalım mı, katmıyalım mi; Bu konuda kesin ka
rara varmak mecburiyeti vardır, Meclisler ola
rak da Hükümetler olarak da. Ecnebi sermaye
ye karşı ciddî bir alınganlık, bir allerji ınüşaha-
de ediyoruz Bu konuyu da vuzuha kavuşturalım. 
Sermayenin her çeşidinde istismarcılık vardır, 
Amerikan sermayesinde de vardır, Rus menşeli 
olanında da vardır. Bugün tetkik ediniz, Rusya'
nın iktisadi ilişkileri bulunan bütün ülkeler Rus 
yardımından, kredilc-rinden şikâyetçidirler. Bu 
ülkelere bir göz atacak olursak, Gine de öyle, Ga
na öyle, Hindistan da öyle, Mısır da öyle. Hattâ, 
Kızıl Çin'in ayyuka çıkan isyanları var: «Mah
vettiniz sosyalist ülkeleri» diye. Amerika kredi
lerinde de, Amerika dış yardımlarında da bu is
tismar havası olabilir. Sermaye cazibi arar. Mü
him olan, akıllı bir Hükümet düzeni meselesidir. 
Bir şeyi tesbit edersiniz. Hangi sahalarda dış 
yardımdan, dış kredilerden istifade edeceğiz? 
Hangi şartlarla istifade edeceğiz? Bunlar vuzuha 
kavuştuktan, fjoura suni allerjilere lüzum yok. 
Kendimizi istismar ettirme lâubaliliği içinde bu
lunmadıktan sonra, kendimize olan güvenimizle 
bu meselelerin üstesinden gelebilmemiz lâzımdır. 
(Alkışlar, bravo sesleri.) 

Şimdi, tasarruf (da şu, b'izim tesbit edebil
diğimiz kadarı ile, rezervlerimiz bu. 

İstihsalimize bakalım: Yllık istihsalimiz ba
kır konusunda 925 000 ton tuvönan2 25 000 ton 
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(blister bakır, 68 000 ton konsantre bükır, 
15 000 ton asit; toplam olarak 1 000 000 tonu 
ıbuluyor. Oysa ki, «Fizibilite raporları hazırlat
tırıldı» diye, gensoru 'konusu yapılmak istenen 
projenin kapsadığı tesislere şöyle 'bir göz ata
lım. Bir gerçek var. Normal ihale yapılmış, bi
zim tesbitlerimiz de aynen iktidar grupunun 
tesbitlerine benziyor. 15 i mütecaviz firma ka
tılmış, bir tanesine ihale yapılmış. Ne kadara? 
140 bin dolara... Nedir ijin genel portesi için
deki tutarı? Binde iki. Şimdi soruyorum: Bey
nelmilel standartlara göre bu yüksek 'bir yüzde 
midir ki, tereddütle üzerine eğiliyoruz, Fizibi
lite raporlarının disiplinli bir Türk grupu tara
fından hazırlanabilmesi en büyük dileğimiz ol
mak lâzım. Ama maalesef bir gerçek var, bugün 
Türkiye'de bakır konusunda «beyin merkezlerim 
dediğimiz 'merkezleri işgal edenler «teknik ka
pasitemizi aşıyor:> itirafında bulunuyorlar. 
Hattâ bu konuya yardumcı olmak istiyorsanız 
lütfen ifade ediniz, 'bu konuda yetişmiş elemana 
ihtiyacımız var, yetişmiş eleman deyince pro
jeden tesise geçebilme tecrübesini vktise/»etmiş 
eleman, diyoruz. Yoksa doktora yapmış eleman, 
demij'OTİar. Teknik personelimiz 'bu isyan için
de. 

Projenin kapsadı»! 'tesislere gelince: 
Murgııl Madem, Murgul Konaantratör, Mur-

gul Izaıbehane Murgul - Hopa Pipeline, Hopa 
yükleme istokelesi, Samsun, veya civarında 
203 000 ton kapasiteli bir anıt tesrii. D'lL'knt ede
lim, bugünkü kapasitemiz 15 C03 ton; 200 CC0 
ton kapasite1! bir a/.t telisini de ılupsıyan, ay
rıca 40 000 ton kapasiteli bir merıkorû icribeha.-
neyi ihtiva eden 'bir yatının. Birinci etaptaki 
porte 470 milyon civarında. Bu tesisleri Küre 
\\"! Eapiye, E--.p iye'ye de tekmil ettiğimiz tdkdirde 
'bir milyar civarında portesi olan bir 'konu çıkı
yor. Gerçekten gensoru sn.V.bir.in de ifr.de ettik
leri g"Jbi, 3 - 4 sene içinde kendisini amortize 
edecek .bir yatırım. Hâdise kendisini 'bütün vu
zuhu ile ortaya koyuyor. Bakır fiyatları aynen 
fon fiyatlarında okluğu gibi değişebilir. Bü
yük firmalar yeni kaynaklar peşindedirler. Bu 
müsait fiyatlarda yeraltı cevherlerimizi millî 
ekonomimize katkısını sağlıyacak şekilde değer
lendirmek 'mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, 
biz bu konuda gensoru açılması lüzumuna ka
tılmamaktayız, saygılarımı sunarım. (Sağdan, 
soldan alkışlar) 

21 . İ l . 1966 O : İ 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı buyurun 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, Sa-
nıy Milletvdk'illıctrl, benden evvel konuşan iki 
aılkadaşumuzın, Karadeniz Bakır Komplefesi 
haikıkında verm'iıs olduğu izahat üzerine fazla 
hirşey söyliyecelk değilim. Yalnız, burada şunu 
bilhassa tdbarüz otlikımeık istiyorum ki, Hüıkü-
ni'Ct olarak işbaşına geldi ğlmıiz ilk günden itıi-
banen, Karadeniz Kompleksinin tahakkuku için 
gayet geniş çalınmalar yapmaya başladık. Bu 
çalışmaları henüz itmam etmiş değiliz. Sayın 
Sungun'un anlatmış olduğu hususlara bir ufak 
ilâve ile söızloılmi bObhımıek istiyorum. 

Prcnoip itilbariyle, töklif istenen 15 firma
dan 6 teklif alınmıştır. Bu 6 teklifin biç binin
de, bu işin proje ve şartnamelerinin hazır bulun
ması ve üç sene kadar devanı edecek inşaıtmm 
süpervlzyonu haikikmda venilmiş katî bir rakam 
yoktur. Bu sebepten Sayın Abdülbâri Akdo
ğanın 6 - 7 milyon dolar olarak gösterdiği pro
je masraflarının, hiçıbir sakilde nasıl bulundu
ğunu izah etiinclk mümkün değildir. Bu projeyi 
en kısa zamanda kuvveden fiille getirımcık ve 
bu yeraltı semtt im memleketimizin istifadesi
ne arz etındkfce kararlıyız ve bunu yaparken de, 
gayet rahaıt ve gayot büyük bir vicdan huzuru 
içinde, mcmlcJk'e'timkln millî menfaatlerini ko-
iTjduğıımuza ve koruyacağımıza da kaani bulu
nuyoruz, takdir Yüce Meclisimczlindlr, hepinıiızi 
hürımatle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ve
rilmiş bulunan gensoru öıiörgesılnin gündeonıe 
alınıp alınmaması hususu Yüce Meclisin huzu
runda müzakereleri intaoolııumuştur. Şiondd, 
Gensoru öneageöinln gündeme alınıp alınmama
sı hususunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 
Ancalk, şu anda biraz önce yapmış olduğumuz 
seç/nne daâ' tutanaklar gelmiş bulunmaktadır. 
Bu tutanaklarda yazılı olan şekle göre Meclis 
şu anda gerekli çoğunluğu bulunduramamaJk-
tadır. Tasnif tutanaklarını okutuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 

Arattırma Komisyonu üyeliğine yapılan se
çimlere katılanların sayısı 193 olup, iştirak na-
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sabi olmadığımdan,, oyların sayılmıasına geçil
memiştir. Arz ulunur. 

Üye Üye 
Mardin' İstanbul 

Nazımi Oğuz Nurettin Bulak 
Üye 

İıstanJbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonlara yapılan üye seçimime katılan
ların sayısı 185 olup, iştirak nis:beti olmadığın
dan, oyların ayırımına geçilmemiştir. Arz olu
nur. 

Viya Üye 
İsparta Sivas 

Ali İhsan Babın Oevad Odyafc/maz 

Üye 
Ağrı 

Aibdüllbâri Akdoğaıtı 

BAŞKAN —. Har iki seçim de Yüce Meclis 
huzurunda yenliden icra edilecektir, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir önerge
miz var Sayın Başkan. Ittıla kes/b edilmesi ba
kımımdan okutıılmıaısmı rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Daha çjoğunluğun meıvculcMup 
olmadığımı bilımiyoruz. Ş'iımıdi, çoğunluk yar, id
diası ımevcut. O baıkıımidan yolklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, mü-
ızakeraye devam için ve karar safhasında bir 
muamelenin oylanaibilmcisi içlin gerekli çoğunlu
ğumuz mevcuttur. Bu balomdan verilmiş bulu
nan önergenin gündeme alınıp alınmaması hu
susunu Yüce Meclisim oylarına sumuyorumı. Gen-
soru önergesinin gündemıe alınmasını kalbul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Gensoru önerge
sinin gündeme alınıması hususu reddedilmiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

11.— Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, topraksız köylüye Hazinece tev
zi edilen veya edilecek olan arazilerin bedava 
dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonolarının 
kaldırılması konularında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/22) 

BAŞKAN— Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Deımıoikratik düzene girdiğimiz günden bü

ğlüne kadar geçen zaman içimde, büyük ve ka
ranlık dalgalanmıaılarla rejim ve olumsuz pole
mik çeklşmıcleriimden kendini kurtaraımıyan ve 
bu çekişmelerim bunalımı yarattığı zamıanlarda 
da bahar havaisi vo aSıgari müştereklerin teslbi-
ti gtühi palyaitıif, halkı aldatıcı ve oyalayıcı ted
birlerin peşinde koşarak yurttaş sorunlarını çö
züme gıötüren yolları aramak yerine, klâsik ve 
kısır çekişmelerle vakit geçiren politikacı ve 
partileriımılızdrı, olumlu biir fonksiyon içine girime 
istidadını göre-miyen toplumumuz istikbalini 
elcimle beki emi (flitedi r. 

Bu linanlçlaır iledir iki, toplumumuzun çeşitli 
yapılarını ckomioımik durumu ile yakından ilgi
li üç konunun Yüksek Mecliste tartışılıp Grup
ların ve Hükümetin lortaya çıkaracakları (gö
rüşlerimin ışığı altımda imeztkûr konuların yasa-
ma ibnıksüy omuna, gerek Hükümet ve gerekse 
gruplar lolanalk alınm asıma ışık tutacağı kanım 
ile önergcımim ihtiva eltitiği: 

1. — 'Topraksız Iköylüye Hazinece tevzi 'edi
len ar acillerin ve edilmiş lolanları.n (borçlandır
ma suretiyle .olmayıp bedava dağıtılması, 

2. — Gerek ışalhsi ve gerekse Devlet tarafın
dan (maddî ve fennî yardımlardan makrum ola
rak, tabiata terk edilmiş olan küçük çiftçilerin 
tohumluktan dolayı Hazineye olan 'borçlarımın 
faizlcırıiyle ıbirlikte affedilmesi, 

3. — Menşe (göstermek ısuretiyle ibraz (ede
ceği tasarruf (bonolarının sahiplerine ödeımede 
yeni kolaylıklar ve 'vade kısıtlanmaları ile teıstbit 
edilecek ibir (taalühtien siomra tasarruf 'bonolarının 
kaildi rıiması, 

Menşe ıgıöstereimiyen; toplumumuzda ımıe<v-
eut elkonomıik ıdüzensdzlilkler sayesinde spekü
lâsyonlarla sağlammış lolan ıbotnıolarm tahsil -edil
miş vergi haline intikali, 

Hususları üzeninde Genel Görüışıme açılması 
için Yıücfc Meclise 'önergemi sunmanızı arz ve 
rica ederim. 

Recai İslkenderoğlu 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Recaiİskenderioğlu 'tarafımdan verilmiş bulunan 
önerge Yiiıce (Heyetinizin 'huzurunda okutul-
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ımüştur. Anealk iSayın İslkenlderoğlıv Diyarbakır'-
dam ıgönlder-mıiış loılduğu 'bir telgrafla ıma^erekili
den bahseder vıe bu ıgenel görüşraııe önergesinin 
avdetine Ikadar ıgündemie ali'njmamaısı hususunu 
rica ©der. Telgrafı ıda Yüce Heyetinize dkutu-
yoruım. Mesele daha lönce (gensoru vıe genel gö
rüşme ımeselcileirıinıi incıeliyen Anayasanın 89 ıncu 
ımaddcsi gereğinde Yüce Meclisin buzulunda 
akutulmutş ve italkibeden birleşimde görüşıülmıesi 
esası Anayaısaıda ni'evcUt 'bulunduğu cihetle 
Meclis gündemine malolmuş. ıbukmmaktadır. Bu 
sebeple bu genel görüışmie önergesinin 1DU birle
şimde ıglörüşülüp görüşıülnıemesi hususu Riya
setin İtelk taraflı tutumuna tabi değil, Yüce 
Mıecldısin lOıyuna vabestedir. Bu selbeple telgrafı 
•okutuyorum efendim. 

Sayın Ferrulh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı 
Anlkara 

Aniden Diyarbakır'a .gitmek mecburiyetin
de 'kaıldığılmdan dolayı genel (görüşme önerge
mizin .avdetime 'kadar 'gündeme alınmaması ıhu-
suısllarına emirlerini riiea eder, 'saygılarımı suna
rım. 

Diyarbakır Milletvekilli 
'Recai Iskıenderoğlu 

" BAŞKAN — Simidi Meclis gündemine ıgir-
mıiş ıolan ve bugün Anayasamıza göre görüşül
mesi (gereken bu önengenin görüşülüp göruşıül-
ımtemiesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunaca
ğım. Kabul edenler..., 

NURİ KJODAMANOĞUU (Yozigat) — Usul 
hakkında söız rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul (hakkında buyurunuz efen
dim. 

NURİ ıKODAMANOĞLU (Yozigat) — Sa
yın Balkan, Sayın ımilletvekilleri; genel ıgörüş-
<melerin Anayasalımıza ive teamüle nazaran gen
sorular ıgübi muamele ıgönmesi öted enberi 'bilin
mektedir. Anayasamız 'gensoru için -sarih 'bir 
hüküm serd etmiş ve süratle görüşülmesi husu
sunda teminat getirmiştir. Bu hükümlere daya
nılarak Riyaset 'Divanınca 'genel görüşme talebi 
gündeme alınmış bulunmaktadır. Anayasamızın 
'gerek metni, gerek rulhu .itibariyle, «geciktM-< 
lemez bir muamele» vasfını taşıyan ıgenel 'gö
rüşme talebinin, ilgili arkadaşımızın mâz'ereti 
de olsa, (geöil-ctirilrneısine berildeniz imkân /gör
memekteyim. 'Gerçi önerge (sahibinin bulunma
ması, konunun Yüce (Meclise açıklanmasını bir 
mikt-ar aksatalbilir. Fakat, esasen yazılı ımetin-

böyle !bir talebin gerekçesini anahatlan ile tMıtti-
va ettiğine nazaran »kendisinin bulunm/amasını 
açıklamak yönümden ıbir 'eksiklik farz edip, »gö
rüşmeleri ıgeri (bırakmak doğru olmaz, kanaa
tindeyim. Bu konuda Anayasamızın ıgıetirdiği 
hükme Tİayelt ederek, yazılı linetimle iktifa ede
rek, (görüşmelere devam 'edilmesi gerektiği ka
naatindeyim. Yüce Meclisin bu 'görüşüme ilti-
halk etmesini rica ederim. Saygılarını/la. 

BAŞKAN — Baışka usul hakkında 'görüş
mek istiyen Sayın üye ? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz .Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın İskender-
oğlu'nun önergesi, kanaatim odur ki, kendisi
nin bulunmaması sebebiyle görüşülemez. Takrir 
sahibi sıfatiyle Sayın İskenderoğlu'na söz ve
rilmesi, hem Anayasamızın icabı, hem de şim
diye kadar teessüs etmiş teamül icabıdır. Ken
disinin dinlenmeden bulunmadığı bir celsede 
verdiği önergenin görüşülmesi doğru değildir. 
Bu bakımdan Iskenderoğlu'nun önergesi, ken
disi gelene kadar müracaatı da bulunmadığına 
göre talik edilmelidir. O zaman görüşülmelidir. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN —Yeni bir hâdise karşısında ka
lınmıştır. Anayasada mevcut hükme göre veri
lişini takibeden ilk birleşimde gündeme alınıp 
alınmaması görüşülmesi icabeden bu önerge, 
sahibi taralından tehir edilmesi istenmiştir. Bu 
sebeple, Meclisimizce bu hususta bir karar it
tihaz edilmesi lâzımgeldiği inancındayım. Sa
yın İskenderoğlu'nun burada bulunmadığı ve 
fakat önergesinin okunarak Yüce Mcel^e arzı 
mümkün olduğu sırada görüşülmesinin Yüce 
Meclisin oyuna, Sayın İskenderoğlu'nuii mev
cudiyetine lüzum olmadan bu genel görüş
me önergesinin görüşülmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Reye 
•• konulamaz efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında müzakere oldu, 
şimdi oya sunuyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Koya
mazsınız... 

;.; BAŞKAN — -Sayın . Tahtakılıç, lütfediniz, 
eğer usul hakkında beyanınız varsa iki lehte 
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iki aleyhte söz verebilirim. Buyurunuz konuş
mak istiyorsanız konuşunuz. Zaten o sebeple
dir ki, usul hakkında söz istiyen arkadaşıma 
söz verdim. Eğer, Riyaset olarak kati bir fik
re sahip olsa idim, onu tatbik ederdim, buyurun. 

Sayın Tahtakılıç, bu önergenin bu Birle
şimde görüşülmesinin lehinde mi, aleyhinde mi 
görüşeceksiniz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Efen
dim ben üzerinde görüşeceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aley

hinde görüşeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun, aleyhinde görüşül

mesinin mümkün olmadığı hakkında. 
AHHMET TAHTAKILÇ (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru önergelerini 
Anayasanın muayyen nizama bağlanmasının 
sebebi bu mevzuda hiçbir talike imkân verme
mek içindir. Arkadaşlarımızın bu dilekçesini 
biz gensorunun geri alınması mahiyetinde te
lâkki ederek muamele yapmalıyız. Böyle yap
mazsak, arkadaş iki ay gelmezse, üç ay gelmez
se Anayasa muvacehesinde bu gensorunun 
muallâkta kalmasına Meclisin reyi ile 'karar ve
rilebilir mi? Ama, arkadaş bu talgrafı çektiği 
andan itibaren yarın gelse, yarından sonraki 
celsede tekrar gensorunun okunması mümkün. 
bir gün sonraki içtima,da da , bir sefer sonraki 
içtimada da müzakeresi kabil. Onun için, ma
dem ki yeni bir vaziyette karar veriyoruz. 
Meclis için bir anane tesis ediyoruz. Gensoru 
sahibi, talik edilmiyecek bir önerge varsa, ma
zeretini ve hertürlü şeyini hallederdi, burada 
bulunurdu, müza<kere edilirdi. Tekrar bu öner
geyi vermek daima mümkün olduğuna göre, 
muameleyi şöyle yapalım. 

Anayasanın teminatı altına almak istediği 
şey, gensoru müzakeresini talik ettirmemektir. 
Taliki önerge sahibinin kendisi talep ediyor. 
O halde bu önerge geri alınmış mahiyetindedir. 
Arkadaşımızın geldiği zaman tekrar gensoru 
önergesini verir. Anayasa gereğince tekrar 
müzakeresi yapılır, muamele Anayasaya uygun 
hale getirilir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, sa
yın Tahtakılıç çok daha değişik bir teklifle 
ortaya çıktı, biraz önce Riyaset olarak ileri 
sürdüğüm husus, bu önerge sahibinin mazereti 
dolayısiyle önergesinin ileride görüşülmesi 

talebi ve bu talebin yüce Meclisçe kabul edilip 
edilmemesi 'keyfiyetinde idi. Şimdi, bu keyfi
yetle müzakere usul yönünden açtığımız anda., 

",ayın Tahtakılıç başka bir cihetle, başka bir tek
lif ile geldi ve sayın İskcnderoğlu'nun telgra
fında beyan etmemiş olduğu ve tehir talebinde 
bulunmuş olmasına rağmen, şimdi önergeıinin 
sanki geri alınmış gibi, farzedilmesi gerektiği 
hususunda bir beyanda bulundu. Sayın Akkan. 
Ne hakkında söz istiyorsunuz efendim? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bu mevzu hak
kında. 

BAŞKAN — Bu mevzuun aleyhinde mi, 
'ehinde mi? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Aleyhinde gö
rüşeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan aley
hinde görüşeceksiniz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; genel görüşme öner
geleri gensoru müessesesine uygun olarak gö
rüşülmektedir. Gensoruyu tedvir eden Anaya
sanın 89 ncu maddesi «Gensoru yetkisi yalnız 
MiHet Meclisinindir. Milleltvekillerince veya bir 
siyasi parti grupunca verilen gensoru önergesi
nin gündeme alınıp almmıyacağı, verilişinden 
sonraki ilk birleşimde görüşülür. Bu görüşmede 
«moak önenge sahibi veya önerge sahiplerinden 
biri, siyasi parti grupları adma birer milletvekili, 
Bakanlar Kurulu adma Başbalkan veya bir ba
kan konuşrlbilir. «Hükmünü taşımaktadır. Muh
terem îskenderoğlu'nun Sayın Riyasete gönderdiği 
telgrafta talik talebi vardır. Feragat veya geriye 
^ma talebi yoktur. Binaenaleyh, talik talebi üze
rinde durulacaktır. Bîr önergeden feraga.t, öner
geyi geri aılma asla mevzuuba.his değildir. Oku
duğum 89 ncu madde hükmüne göre ise, talik 
mevzuulbahis değildir, önerge sahiplerinin mut
laka görüşmesi mevzuu'bahis değildir. Binaena
leyh, önerge sahipleri ister burada olsunlar, ister 
olmasınlar bu prosedüre uygun olarak önergenin 
görüşülmesine devam ecjilir. Hürmetlerimle efen
dim. 

BALKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nunun lehinde ve aleyhinde görüşme cereyan et
miştir. Şimdi daha önce, yüce Meclis huzurunda 
bu önerge okunmuş ve bugün görüşülmesi Ana
yasaya göre bütün üyelerce bilinecek mahiyet 
arz etmiş olduğu cihetle arkadaşımızın tehir tek-
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lifi muvacehesinde bu önergenin, genel görüşme 
önergesinin bu birleşimde görüşülmesi veya gö
rüşülmemesini Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 
Genel görüşme önergesinin bu birleşimde görüşül
mesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 
Genel görüşme önergesinin bu birleşimde görü
şülmesine devam edilecektir. Şimdi bu önerge sa
hibi burada bulunmadığına, Anayasanın da 
89 ncu maddesi konuşulabilir hükmünü koymuş 
bulunduğuna ve zaten Yüce Meclis bu önerge
nin bugün görüşülmesi gerektiği hususunda ka
rar almış olduğuna göre, önergenin üzerinde par
ti grupları adına konuşacak olanlara önce söz ve
receğim. 

Sayın incesulu, zatı âl iniz C. H. P. grupu 
adına bu önergenin üzerinde konuşacaksınız, bu
yurunuz. 

HİLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Ben de gru-
pum .adına- konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar Millet Partisi 
Grupu adına, peki efendim. 

C. H. P. GRUPU BAŞKANVEKİLÎ HİL
Mİ İNCESULU (Corum) — Savın Başkan, Sa
yın milletvekilleri, Diyarbakır Milletvekili Sayın 
Recai Iskenderoğlu'nun vermiş bulunduğu genel 
gÖrü^ıe takriri üzerinde kısaca görüşlerimizi arz 
ötmek istiyorum. 

Bu takrir incelendiği zaman şunlar talebedil-
anektedir: Sayın Recai îskenderoğlu; «Hazine 
topraklarının bedava dağıtılması, çiftçinin to
humluk borçlarının affı, ve tasarruf bonolarının 
kaldırılması ve spekülâsyon suretiyle ucuz fiyatla 
elden ele gecen bonoların tahsil edilmiş vergi sa
yılması konularında genel görüşme teklif etmek
tedir. Takdir buyurursunuz ki, bu konuların her 
üçü de kanunla tanzim edilmiş ve halen yürürlük
te olan kanunlarla icra edilegelmektedir. Ve yi
ne bu konular üzerinde Millet Meclisimizin komis
yonlarında geçen seneden bu yıla gelmiş yeni tek
lifler vardır. Kanun konusu olan bu konularda 
sayın teklif sahibinin de kanım teklifi vermek 
yetkisi vardır. O itibarla bu konular üzerinde 
bir genel görüşme açılmasını yersiz görmekteyiz 
ve aleyhinde rey vereceğiz, saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, M. P. Grupu 
adına, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem milletve
killeri, 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Recai Iskender-
oğlu'nun topraksız köylüye Hazinece tevzi edi
len veya edilecek olan arazilerin bedava dağıtıl
ması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan borçla
rının affedilmesi ve tasarruf bonolarının kaldırıl
ması konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi üzerinde M. P. Meclis Grupunun 
görüş ve kanaatlerini arz ve ifadeye çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri, 
Muhterem önerge sahibi arkadaşımızın Büyük 

Millet Meclisinde görüşülmek üzere hazırlamış ol
dukları genel görüşme konuları oldukça çok ve 
her biri ayrı birer kanun konusudur. Aynı za
manda bu konuların her biri ayrı bir önem taşı
dığı cihetle de miHakillen bir genel görüşme ko-
nusuda olabilirdi. Bizce ayrı ayrı konuların bir
likte bir genel görülme meselesi olarak Meclise 
getirilmesi genel görüşme prosüdürüne uygun 
düşmese gerektir. Bununla beraber temas edilen 
konuların memleketimizi ve bilhassa Türk çiftçi
si, köylümü ve geliri çok az olan ufak maaşlı me
murları ilgilendirmesi bakımından ve hazırlana
cak kanun tasarısına ışık olmak üzere bir genel 
görülme açılmasının yerinde olacağı kanaatini de 
taşımaktayız. 

Hepinizin de malûmu olduğu üzere 30 mil
yon nüfusumuzun 23 milyonu direk ve endirekt 
olmak üzere tarımla iştigal etmekte ve bu mikta
rın çoğu topraksız dolayısiyle de toprağa ihtiya
cı olan kimselerdir. Mevcut toprak sahiplerinin 
çoğu da çok küçük arazi sahibi bulunmaktadır. 
Topraksız kişileri toprağa sahip kılmak, hor bi
rini millî ekonominin istihsal unsuru yapmak ve 
ya.pılacak zirai reform için muvazeneli mülkiyet 
haklarını tesis etmek için Hazinece verilen veya 
verilecek olan arazilerin bilinmesi elbette ki lü
zumludur. Bunun için bir genel görüşmenin açıl
ması ve bu görüşme neticesi halihazır Hazine elin
de mevcudolan arazi miktarını verilmiş oJsnı ve 
verilecek olanı bilmek gerekir. Keza: 

Küçük çiftçilerin tohumluktan mütevellit olan 
borçlarının affedilobilmesi bunun enine boyuna 
burada yapılacak olan görüşme neticesinde va
rılacak bir kararla mümkün olacaktır. Bununla 
beraber genel görüşme içinde mütalâa edilen ta
sarruf bonolarının kaldırılması hususu da getiri
lecek bir kanunla temin edilmiş olacaktır. 
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Sayın Hükümet Başkanının Hükümet prog
ramını Yıükisek Medliste okuduğu zaman da sara
haten belirtimiş oldukları ve seçim beyannamesin
de kesin bir ifade ile tasarruf bonolarının kaldı
rılacağına dair beyanatları, zamanın Sayın Mali
ye Balkanı tarafından da mıütaaddit defalar Hü
kümet programımda ve seçim beyannamesinde 
yer aldığı şekilde ele alınmış ve kesinlikle kaldı
rılacağı vaadedilımiş idi. Bugüne kadar bu vâad 
gerçekleşmemiş ve tasarruf bonolarının kaldırıl
masına da, gidilmemiştir. Bu sebeple: 

Genel görüşmenin açılması lehinde Yüce Mec
lisin tesmayül göstermesi halinde her biri için ay
rı ayrı olmak üzere hazırlanacak olan kanun ta
sarıları daha iyi ve daha faydalı olarak Meclise 
gelecek ve iyi bir şekilde Meclisten çıkmış ola
caktır. 

Ümidederiz ki, Hükümet ve iktidar mensup
ları genel görüşmenin aıçılmasmı istemiş ölsün
ler. Genel görüşmelerin geltireceği ışık alttmda da 
topraksız köylüye Hazinece tevzi edilen veya edi
lecek olan arazilerin bedava verilımesi, küçük çift
çilerin tohumluktan olan borçlarının affı ve ta
sarruf bonolarının kaldırılması temin edilecek 
kanun tasarıları biran evvel hazırlanarak Meclise 
intikalini sağlamış olacaklardır. Bu vesile ile ge
nel görüşmenin lehinde olduğumuzu ve bu yön
de oy kullanacağımızı ara eder saygılar suna
rım. 

Başka parti grupları adına söz 

Ben istiyo-

BAŞKAN 
istiyonlcr... 

İLHAMI KETEM (Edirne) 
ram efendim. 

BAŞKAN — Sayın İlhama Ertem, Adalet 
Partisi Grupn Aidma buyur unuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ALINA İL
HAMI ERTEM (Edirne) — Ook muhterem 
milletvekilleri, önergede lüzüntü ile şu ibarelerin 
bulunduğunu, 'konuya girmeden bir başlık ola
rak önergede yer aldığını görmüş bulunuyo
ruz. «Olumsuz polemik ve çekişmelerden ken
dini kurtaraımıyan, bunalım zam anları nida ba
har havası ve asgari müştereklerin t esteti gibi 
halkı aldatıcı, oyalayıcı tedıbiirler peşinde ko
şan, sorunlara çözüm yolu arama yerine kısır 
çekişmelerle vakit geçiren politikacı ve parti
lerimiz, olumlu bir fonksiyon içime girime isti
dadı göremiycu toplumumuz istikbalini elem
le beklemektedir,» ' 

Muhterem arkadaşlar, bu kara tabloları 
çizmekte milleti bu derece • ümitsizliğe düşür
mekle ne fayda vardır? Po.ldtikacıla.n ve'parti
leri kö'tülemeıden rejim bakımmdan ve sorun
ların halli bakımından ne kazanabiliriz? Bu 
bakımdan aziz arkadaşımız bir iyi niyetle, heye
can mahsulü olarak önergeyi vermiştir. Buna 
eminiz ama, bu beyannameyi verirken mem
leket sorunu olaralk kabul etliği ü<; konuyu 
Millet Meclisi kürsüsüne geitit irken bu tarz
da kara talblolar çıizmcsinc ve memleket nada
nında parlâmentıoyu, poıHtikamyı ve partileri 
kötü 'düşünmelinde hiçbir millî menfaat bula
mamaktayız. El'betteki yapılan işlerin mükem
mel olduğunu kimse iddia edemez. Hepimiz 
bu sorunların çok daha isaıbetle, çıo'k daha iyi 
halıl edlkn esini işitiyoruz. Bunun heyecanını 
duyuyoruz. Yapılanları yet ensiz buluyoruz. 
Ama hiçbir vakit, hiçlhir memleket sever çı-
kıplta 1961 yılından beri bu parlâmcntıoıda hiç
bir şeyin halledilin ediğini ve millettin elemle 
â'kilbetini beklediğini iddia- edemez. Bu tanna
nı cin gerçeklere ve memleket menfaatlerine ay
kırıdır. Bu bakımldan sayın önerge sahibiîiiu 
bu tarzda;ki beyanlarını üzüntü ile karşılatnım. 

Muhterem arkadaşlarını, bahar havasını 
ve asgari müşterekleri küçümsemeye ise hiç. 
taraftar değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım insan şeref ve hay-
saye/tine ve refahını temine en uygun rejim 
demokrasidir. Türk halkı dcımokratik idareye 
layıktır. Türk halkı aklanmaz ve aldatıl an naz. 
Türk halkı Batı uygarlığı içinde hür ve mü
reffeh yaşamak istemektedir. Halkımızın reyini 
değersiz gösterme yerine, halikın güvenini ka
zanarak reyini elde etmek lâzımdır. Memleket 
sorunları, anarşist metotlarla sokaklarda hal-
lodfilemioz. (Ortadan, «bunların ne alâkası var?» 
seısi) Sorunlarımızı, ancak sorumlu kimseler 
hukuk ve .mizanı içinde halledebilirler. Azınlık- . 
ta kalınıldığı zaımau yapılacak iş kargaşalık 
yaratmak olmayıp, mizama uygun yollarla co
şun luğu sağlamak, asgari müştereklerimle bir-
leşlrsek, öyle tahmin ediyorum ki, sayın öner
ge sahibinin dediği gibi, karanlık dalgalanma
lar olmaz ve sorunlarımıza da hal çaresi bulu
nur. 

Bir sayın arkadaşım soruyor. «Ne lüzumu 
var muhterem arkadaşlarını... 
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"BAŞKAN — Sayın Biteni onun me kadar 
sorması hata is-e sizin do ona cevap venuıeniz o 
kadar haltadır. 

A. P. GRUBU ADINA İLHAMI BRTBM 
("Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Konuya girmeden sayın önerge sahibi bu 
meseleleri giriş olarak orta yere atmıştır. Ye 
yine üzülerek söylüyoruz ki, sanki bütün öner
geler radyolarda verüfıyomuış gibi, Türkiye 
Iiadyolan tarafından da bu önerge efkârı utmu-
miyeye duyurulnuışltur. Binaenaleyh, asgari 
müşterekler üzerinde anlaşmak ve bunlar üzc-
rinıe eğilimek halkı aîdatmak değildir. Bu ba
kımdan kara tablolar çizmeye ve bu tarzda as
gari ımüşterckleri de küçük görmeye imkân 
yoktur. Bunlar bizi şu asgari müştereklerde 
birleştiğimiz zamanda «ok daha isabetli yollar
la sorunlarımızı halletmeye götürecektir. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye'nin man
zarası, sayın önerge sahibinin dediği gibi liri
dir ? Halk biı* elem içinde istikbalinin ne oldu
ğundan endişe içinde1 midir? Niçin sayın öner
ge sahibi ilk ihale olarak ve başlanmış bulunan 
yediyüz milyon liraya Ke'ban, ikiyiiz milyon 
liiraya Gökcekaya barajlarını, beşy-üzom milyon 
liraya Dalaman Kâğılt tesislerini, dörtyüzyirmi 
ilki milyon liraya Azot tesisleri tevsiind, üe-
yüzelli milyon İdraıya Petro - Kimya tesisieri
nin ilk ihalelerini ve bu başlamasını bir ümit 
ışığı olarak mili oto duyurmak istemiyor. Almus 
'barajının açılması 'bu sene sekizyüz bin dönüm 
daha sulu arazinin memleket ziraatına hediye 
edillimesini niçin bir ümit ışığı olarak görmü
yor? 

Muhterem arkadaşlarım, konuların teknik 
ki'sımına geliyorum. Birinci kısımda önerge sa
hibi arkadaşımız dağıitılan toprağın bedava ol
masını ileri sürmektedir. Bugünkü tatbikat ne
dir, kısaca bunu arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşla rmı, Toprak -komisyon
ları 5 822 köyde çalışmıştır, bugüne kadar. 
• )(')2 444 çii'tçıi ailesini topraklandırmıştır. Da
ğıtılan toprak miktarı 18 185 491 dönümdür. 
Bu toprakların değeri 210 894 122 liradır. 

Değer şu tarzda tesbit edilir. Eğer 1944 
yılı Arazi Vergisi varsa bunun dört katı, 
yoksa tadilât komisyonu yeni bir kıymet 
takdir eder. Kamulaştırma yolu ile alınmış 
ise kamulaştırma bedelli arazilerin değeri 

olur. Bu duruma göre, bugüne kadar dağıtılan 
toprakların dönüm vasati değeri 11 liradır, 
mıuhterem arkadaşlarım. Tekrar ediyorum 
raıkaımı, bugüne kadar dağıtılanı toprakla
rın dönüm değeri 11 'liradır. Ş/mdi bu top
raklar beş senesi öddmesiz oJmlrik üzere beş 
seneden sonra bağlıyarak 20 eşit taksitte 
dağıtılan çiftçiden geri a;'mır. Yari de
mek ki, ödeme süresi yirmi beş yıldır, beşi 
ödemesizdir. Bu toplanan paralar öz d fon 
diye bir fonda toplanır. ftimdiye 'kadar 
toplamam fondaki değerlerin milktarı 56 520 877 
liradır. Bu toplanan özel fona, yine bu 
tarzda toprak dağıtılan vatandaşın kuruluş 
ve onlarım, işletme, canlı ve camsız dtimir-
baş'ları için kredi 'alarak ver'ılir. Muhterem 
arlkadaşlarıım bu taiksit'ler eğer muhtelif se
bepler tairafından, don gibi yangın giibj her 
haınıgi. bir âfet yolu ile, eğer bil;- çiftçi 
bunu ödeycjüicz hale gelirse bunların tecilli 
de mümıkündür. Şimdi arkadaşınım bedava 
olarak dağıtılın asını istediği %lıem budur. 
25 seme vâde, 5 sı ine ödemesiz, eğer o yıl 
şartlar müsait gitmezse tecil imik ânı açık'. 
Toplamam para bir özel fontla, yine çiftçi
min müstahsil halle gelmesi içıin oma t'alısj; 
edilen mir kredi fonunda toplanmaktadır. 

Tohumluk kredeisime gel ime;-!; 'bu da :>242 
sayılı Kamun ile nakledil em İri re ve göçmen
lere, 5254 sayılı Kanunla da muhtaç oM'tçilere, 
kuraklık, don, sel, haşere gibi sebeplerle za-
Taır gördüğü zaman da muayyen ıiı's'bellerin 
üzerimde;, zarar gördüğü zaman da kredi ile 
tohumluk verilmesi mümkündür. (löemcn-
lere ve nakledilenlere verilen vâd: yıldır. 
Diğer muhtaç çıilftçilere verilen kredinin vâ
desi bir yıldır. Bunda da aynı siklide mak
sini alamazsa tecil irJkânları mevcuttur. Ve 
bu vâdeler ckiıp 'de •mahsûlünü aldığı harman
dan -sorara başlar. Muhterem a rkadaşlan 'm, 
bu hususta taihsillât da yine tohum'lrjk kredisi 
diye bir fonda toplanır. Bu da Ziraat Ban-
'kası emırimdcdiir. Ve aynı şe'kilde vatandaşın 
y!ime çiftçinin hizmetinde kullanılır. :îl() sa
yılı Kamumla tohumluktan 'borcunu ödemi
ydi çiftçimin faorçjları on yvllıik eşit taıksitlo 
yüzde 5 faizle taksitlere bağlanmıştı!'. Bir 
yılı ödeyemriyemıim bütün borçlu. ı muaccel 
duruma gelmesi 'karşısıuda yine çiftçiyi hi-
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mayo maksadı'ıyflc Yüksek Meclisimiz 452 sayılı 
Kanunla yemi hükümler ge'tk'm'j}, burada faıjzi 
kaldırmış ve müocecij'yeti -topnı içlinde redde
derek sadece ödenmiyon talksidin ödenmesi ci
hetine glıtmiştjr. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar göster
mektedir ki, eldeki kanunlar hiçbir va'kjt 
muhtaç, dar imıkânlaır içinde bulunan çiftçi
mizi sıkıcı bir durum doğild'ır. Ama bunun']a 
beraber Sayın C. H. P. Sözcüsü Hilmi İnccsulu'-
nun görüşündeyiz. Bu ınoseleler birer genel gö
rüşme mevzuu değil, birer kanun mevzuudur. 
Ben burada bugünkü mevzuatın nasıl işlediğini 
arz ettim. Bunun için bir genel görüşme açmak 
Yüksek Meclisin zamanını israf etmek olur. Sa
yın önerge sahibi bu hususta kanun teklifini ge
tirir. Bıı teklifte ileri sürdüğü meseleler üzerin
de Yüksek Meclisiniz gereği gibi takdirini kulla
nır. Partimiz de getirilen maddelerin şekline göre 
görüşlerini aksettirir. 

Adalet Partisi için, millî varlığımızın kayna
ğı olan köylerimizi medeni dünyanın yaşama ve 
refah seviyesine ulaştırmak, millî ülkümüzdür. 
Bu bakımdan tekrar ediyorum, bu genel görüşme 
değil bir kanun mevzuudur. Getirilir, onun üze
rinde Yüksek Meclisiniz gereken kararı verir. 

Tasarruf bonolarına gelince; muhterem arka
daşlarım, bu hususta Hükümet söyliyeceğini söy
lemiştir. Kanun tasarısı Bütçe Komisyonundadır. 
Bugünlerde gündeme alınmaktadır. Tasarı üç 
hususu muhtevidir. Birincisi şikâyet edilen te
davülü önleyici hükümler getirmektedir. İkincisi; 
dar gelirlilerle işçilerin tasarruf bonosu mükelle
fiyeti dışına çıkarılması hükmü vardır. Üçüncüsü 
de; bonoların Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki 
Devlet hisseleri ile değiştirilmesi bu tasanda dik
kate alınmıştır. Bu hususta da genel görüşme 
açılmasına lüzum yoktur. Çok kısa zamanda 
Yüksek Heyetiniz önünde kanun tasarısı etrafı 
ile müzakere edilecektir. Bu bakımdan C. H. P. 
Sözcüsünün ayni görüşünü tekrar ederek, bu ge
nel görüşmenin mevzuu bir genel görüşme mev
zuu değildir. Doğrudan doğruya bir kanun mev
zuudur. Bu bakımdan genel görüşmenin açılma
sı Yüksek Meclisin zamanını israf etmek olur. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka grupları adına konuş
mak istiyen arkadaşımız yok. Buyurun Sayın 
Köy İşleri Bakanı, Bakanlar Kurulu adına. 

KÖY İŞLEIİİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Diyarbakır Milletvekili Sayın Recai 
Iskenderoğhvnun topraksız köylüye Hazinece 
tevzi edilen veya edilecek olan arazilerin bedava 
dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonolarının 
kaldırılması konularında bir genel görüşme açıl
ması hakkında Hükümet görüşü olarak, gerek 
C. II. P. Sayın Sözcüsü, gerek A. Partisi Grupu 
Sayın Sözcüsünün sözlerine ilâve edecek büyük 
bir husus yoktur. Sadece say.m sözcülerin bura
da söylediklerine küçük bâzı ilâvelerimiz olacak
tır. 

Hazinece 1961 yılında toprak dağıtımı durdu
rulmuş 1965 yılında ve bilhassa 1966 yılına ka
dar toprak tevzi komisyonlarınca Hazine adına 
fcesbit ve tescil edilen arazilerin örnek ve plânlı 
dağıtımına bu yıl başlanmış, bu m oyanda Van'
ın Özalp ilçesinde ve 1966 senesinde de Konya 
ilinin Yunak ilçesinde plânlı ve projeye bağlı 
dağıtıma girişilmiş ve 10 Kasım 1966 tarihli 
96 sayılı genelge ile de yurdun her tarafına şâ
mil olmak üzere dağıtıma başlanması için Köy 
İşleri Bakanlığınca taşra teşkilâtına gerekli ta
limat verilmiştir. Bu suretle yurt sathında da
ğıtıma başlanmış olması dolayısiylc Sayın Ada
let Partisi Grupu Sözcüsünün ifade ettiği gibi, 
özel fonda toplanmış olan 56 milyon liranın en 
kısa zamanda krediye muhtaç çiftçi vatandaşla
rımızın emrine tahsis edileceği tabiîdir. Kredi 
ihtiyacının 56 milyon lira ile karşılanması müm
kün olamıyacağmdan Köy işleri Bakanlığı, ka
nunun 48 nci maddesine dayanarak bütçeye ye
teri kadar ödenek konmasını talebetmiştir. 

Tohumluk borçlarının affedilmesi hususunda 
ilâve edecek bir sözümüz yoktur. 

Keza tasarruf bonoları ile ilgili hususlar üze
rinde Sayın İlhami Ertem gerekli maruzatta bu
lunmuştur, Hükümet olarak ona ilâve edecek bir 
sözümüz yoktur. 

Sayın milletvekilleri; bedava toprak dağıtıl
ması, çiftçinin tohumluk borçlarının affedilmesi, 
tasarruf bonolarının kaldırılması hususunda, bir 
sayın sözcü hariç, hemen bütün sözcülerin ittifak 
ettiği veçhile, bütün bunlar mevcut ve meri ka
nuni ann hükümlerine göre yürütülmekte ve ka
nun tatbikatı da Hükümetçe titizlikle takibedil-
mektedir. Kanunlarda yapılması gereken deği-
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siklik veya yeni kanunların hazırlanması konu
sunda da Hükümetimizin hazırlıkları ve çalışma
ları grup sözcümüz tarafından da ifade edil
miştir. Konu bünyesi itibariyle de bir genel gö
rüşme yapısı içinde halledilecek mesele değildir. 
Bunlar kanunlarla, halledilecek meselelerdir. 
Önergede bahse konu mevzularla ilgili kanun ta
sarılarının müzakeresi sırasında bu hususla nn et
raflıca tartışılması hem mümkün ve hem de en 
doğru yol olacaktır. 

Takdir Yüce Meclisindir. Saygılarımı suna
rım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Recai tskenderoğlu tara
fından verilmiş bulunan genel görüşme önergesi 
üzerinde parti grup sözcüleri ve Bakanlar Kuru
lu adına Köy İşleri Bakanı konuşmuştur. Şimdi, 
genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 23 Kasım 1966 Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere, vakit 
gecikmiş olduğu cihetle, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8. BİRLEŞİM 

21 . 11 . 1186 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - 'BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

1. -~ Sayn milletvekillerinden bâzılarının 
seçildikleri 'komisyonlardan istifa, ettiklerine 
dair önergeleri (4/99, 100, 101, 102) 

2. — Erzurum milletvekilleri Nihat Diler ve 
Gıyasettin Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

•). — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
cimi. 

4. — Ağrı Milletvekili Abdü'lbâri Akdo-
ğın'ın, Karadeniz bakır cevherine düşünülen 
projenin yapım ve kontrolünün bir Amerikan 
firmasına verilmesi ve hisse senetlerinin özel 
teşebbüse dağıtılmak istenmesi sebebiyle. Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (1.1/45) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recni laken
de roğlu'nun, topraksız köylüye Hazinece tev
zi edilen veya, edilecek olan arazilerin bedava 
dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonolarının 
kaldırılması konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/22) 

(>. •— O. 11. P. Meclis Grupu Başkan vekilleri 
Turhan Eeyzioğlu ve Hilmi İncesulu'nun, pet

rol boru hattının kurulacak bir şirkete devre
dileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişilere satılması ve İpraş ve At aş rafineri
lerinin genişletilmesine izin verilmesi konula
rında inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 ııci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/(5) 

B - İKİ DE E A OYA KONULACAK 
İŞLER 

I ! 

SORULAR, GENSORULAR VK GMNEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DUKA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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