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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin, Türk -
Yunan sınırında Meriç Nehri yatağının değişti
rilerek Yunanlıların aleyhimize toprak kazan
dıklarına, bu konuda gerekli tedbirlerin alın
masına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, 
bu yıl üniversitelere ve yüksek okullara gire-
miyen öğrencilerin durumu konusundaki de

mecine Millî Eğitim Bakanı İlhaımi Ertem ce
vap verdi. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş, Bur-
dur'un Gölhisar ilçesinde Hazine arazisini M-
ralıyanlar hakkında Maliye Bakanlığınca uy
gulanan haksız işlemlere dair gündem dışı de
meçte bulundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
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dağ'ın, gençlik terbiyesi ve yüksek öğretim 
kurumlarına verilecek yön ve Türk gençliği
nin fikrî, ruhî, bedenî gelişim ve sağlığını te
min edecek politika ve hedeflerin tesbiti için 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
6/755 sayılı sözlü sorusunu yazılı soruya çe
virdiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Bursa Milletvekili ibrahim öktem'in, An
kara'da politeknik fakültesi kurulması hakkın
daki kanun teklifinin gündeme alınmasına da
ir önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul olundu. 

önceki birleşimlerde yapılan açıklamalara 
rağmen, ihtisas komisyonlarının bâzılarının 
Başkanlık divanlarını yine de seçmemiş bulun
dukları, yarın toplanarak bu görevi yerine ge
tirmeleri hususu Başkanlıkça tekrar ifade edil
di. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının önerge
si onaylanarak, Kocaeli Milletvekili ismail 
Arar ile Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve 
2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 

5 arkadaşımn, öğrenci olayları sırasındaki bâ
zı suçların affına dair kanun teklifi (2/772) 
(Adalet Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
25 . 7 . 1967 tarihli ve 874 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

4 . 12 . 1968 0 : 1 

1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen maddeleri hakkın
da Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporu
nun gündeme alınması ve öncelikle görüşülme
si kabul edildi. Yapılan görüşmelerden sonra, 
kanun teklifinde Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklerden bâzılarının benimsemne-
mesine dair olan Anayasa Komisyonu raporu 
onaylandı ve benimsenmiyen maddelerin Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgili komis
yonlarından seçilecek 7 şer üyeden kurulu bir 
Karma Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

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

4 . 12 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Çorum 
îsmail Arar Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

KÂĞITLAR 

(2/773) (Maliye ve Millî Eğitim komisyonla
rına) 

3. — Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve 
8 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtın
da çalışan memurlara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi (2/774) (içişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

— 355 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), ismet Kapısız (Konya) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. —-YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

1. — Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in 
bâzı yayınlara konu olan özel yüksek hukuk oku
lu açılmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertem bâzı yayınlara konu olan özel hu
kuk okuluyla ilgili olarak gündem dışı söz 
istemiştir, buyurun Sayın İlhami Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri,; 

Bugünkü basında büyük ölçüde, özel yük
sek hukuk okulunun açılması münasebetiyle 
neşriyat vardır ve umumî efkârda da bu hu- • 
susta birçok yanlış beyanlar söylenmektedir. 
Bu bakımdan, bu durumda Yüksek Meclisi ay
dınlatmayı lüzumlu buldum. Mâruzâtım bu 
tarzda olacaktır. 

İki vatandaşımız İstanbul'da bir özel yük
sek hukuk okulu açmak için Bakanlığa müra
caat etmişlerdir. Bu müracaatları Bakanlığı
mız tarafından olumlu karşılanmamıştır. Ge
rek hukuk tahsilinin bir fakülte hâlinde de
vam etmesi, gerekse Türkiye'nin insan gücü 
olarak hukuk dalına ihtiyacı bulunmaması esas 
sebebolmak üzere, bu talep reddedilmiştir. 

Bunun üzerine müracaatçılar Danıştay'a 
dâva laçmışlardır. Danıştay sekizinci dairesi 
1963/12928 esas ve 1964/6656 'karar sayısı ile 
Millî Eğitim Bakanlığının bu görüşünü reddet
miştir; özel hukuk okulu açılabileceğine karar 
vermiştir. Bunun üzerine Bakanlığımız tashihi 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

karara gitmiştir. Tashihi karar tak'bimiz de 
1965/1908 sayılı Kararla reddedilmiştir. Bu
nun üzerine mevzu bir kaziyei muh'koriie halini 
almıştır. Bu sebeple müracaatçının Bakanlığı 
tekrar bu hususta zorlaması karşısında 625 
sayılı özel Okullar Kanununa göre işlem yü
rürlüğe konmuştur. 

Birinci uzmanlar heyeti gitmiş iıir. Eıirinci 
uzmanlar heyetindin müsbet mütalâanı, raporu 
üzerine okulun açılmasına izin verilmiştir, fa
kat öğretime başlama safhası henüz tekemmül 
etmemiştir. 5 Aralıkta ikinci bir uzmanlar he
yeti öğretime başlama durumunu incelemek 
üzere vazifelendirilmiş tir. Bunun üzerime Da
nıştay Onikinci Dairesi yeni kararlar vermiş
tir. Bu kararlarda Bakanlığın özel yüksek hu
kuk okulu açma istiyenlere karşı ret 'kararla
rını bu defa kabul etmiştir. Biz bu durumda 
tevhidi içtihat yoluna gidilmesini Danıştay'dan 
talelbettik. Böylece kararların birleştirilmesi 
sonucuna göre meseleyi mütalâa edeceğiz. 

İkincisi : 1969 icra yılı programlında yüksek 
okulların açılabilmesi için, ekonominin insan 
gücü bakımından, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın olumlu mütalâasının alınması şartını da 
getirmiş bulunuyoruz. Böylece arz etmek isti
yorum ki, henüz açılına işlemleri yani öğreti
me başlama safhasına girme durumu tekemmül 
etmiyen özel yüksek hukuk okulu açılması 
Bakanlığın görüşleri icabı değildir; Danış
tay'ın tashihi karar suretiyle de Bakanlığın 

4. —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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görüşünü yerinde bulmaması karşısında bar 
Danıştay karan olarak yerine getirilen işlem
dir. Fakat neticelerin tekemmülü için tevhidi 
içtihat kararını beklemekteyiz, ona göre gere
ği yapılacaktır; arz ederim. 

2. —• Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
katıldığı NATO Parlömanterleri Genel Kurul 
toplantısı izlenimleri hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Saym Ka
sım Gülek, katıldığı NATO Parlömanterleri 
toplantısı hakkında Yüce Meclise bilgi vermek 
üzere gündem dışı söz istemiştir, buyurun Sa
yın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Arka
daşlarım ; 

Katıldığım NATO Parlömanterleri Genel 
Kurul toplantısı hakkında bilgi vermek için 
huzurunuzdayım. 

Yeni adiyle Kuzey Atlantik Assamblesi, on-
beş NATO memleketi parlâmento üy ellerinden 
kurulu bir nevi NATO parlâmentosudur. Bu
rada görev alan parlömanterler yalnız kendi 
memleketlerinden değil, NATO çevresinin bir 
nevi parlömanterleridir. Nasıl ki, millî parlâ
mentolarda milletvekilleri yalnız seçildikleri 
seçim bölgesinin değil, bütün memleketin mil
letvekili iseler, burada da yalnız geldikleri 
memleketlerin değil bütün NATO bölgesinin 
milletvekili sayılırlar. 

Türkiye'nin bu Assemiblede mevkii önemlidir. 
Beş büyük devletten sonra, yani, Amerika, Ka
nada, ingiltere, Fransa, Almanya'dan sonra 
Türkiye gelir önem bakımından bu topluluk
ta. 

Bu yılki toplantının hususi bir ehemmiye
ti vardı. Bu sene NATO'nun yirminci yılı, bir 
yıl önceden haber vermek şartiyle NATO'dan 
ayrılma imkânı var. Bundan faydalanarak çık
maya hazırlanan, çıkma olmasa bile gevşeyen 
birçok memleketler mevcuttu. Gerçekten ge
nellikle bir gevşeme, bir detant havası vardı 
ortada. Doğu'dan artık tehlike kalmamıştır, 
barış içinde beraber yaşamak mümkündür ha
vası esiyordu. Doğu'nun bu bakımdan propa
gandası hakikaten başarı kazanmıştı. Şu görüş 
yayılmıştı : «Artık ağır masraflara, savunma 
masraflarına lüzum yoktur, masrafı kısabili

riz, askerlik süresini kısaltabiliriz.» Bu hava
nın esmesinde önemli âmillerden birisi Doğu'
nun bir hayli gelişmiş olması idi. Doğu gerçek
ten artık onbeş yirmi sene evvelki gibi değil, 
esaslı devlet adamları yetiştirmiş idi; artkk 
Birleşmiş Milletlerde ayakkabısını çıkarıp 
masaya vuran değil, Doğu'nun, her hangi bir 
memleketinin devlet adamJlariyle kıyas edile
cek diplomatları, devlet adamları milletlerarası 
topluluklara geliyorlardı. îyi niyete, barış için
de beraber yaşama samimiyetine Batı'yı inan
dırma yolunda idiler. 

Geçen yazki Çekoslovakya olayları bütün 
bu görüşleri altüst etti, NATO yeniden önem 
kazandı. Şu anlaşıldı ki, Belçika Dışişleri Ba
kanının dediği gibi; yirmi yıldır eğer Batı'ya 
Doğu'dan tecavüz gelmemişse bunun başlıca 
âmillerinden biri NATO'nun mevcudiyetidir. 
Gevşeyen, çekilmeyi düşünen memleketler ar
tık hararetle NATO taraftan olmuşlardı. 

Toplantının genel havası şu idi : Biran ev
vel birliği, beraberliği sağlıyalım, aramızdaöri 
ihtilâfları halledelim ve yirmi yıl sonraki yeni 
NATO'nun daha başanlı olması için tedbirler 
alalım, yirmi yıllık tecrübeden faydalanarak 
gereken tedbirleri alalım. Gevşeme, detant, Do
ğu ile münasebetleri terk etmek değil, buna 
daha pozitif görüşle bir yol bulmaya bakalım. 

Üzerinde bilhassa durulan konulardan biri, 
Doğu - Akdeniz konusu oldu. Akdeniz'de Rus
ların yeni bir filo tesis etmiş olmaları çok dik
kati çekiyordu. Bu filo son zamanlarda otuz 
kırk parça gemiden mürekkep önemli, çok dik
kati çeken bir deniz birliği halini almıştı. İç
lerinde füze gemileri, helikopter gemileri var
dı. 6 ncı Amerikan Filosunun karşısında, bel
ki teknik bakımdan onun kadar kuvvetli ol
mayan, fakat üsler bakımından ona üstün olan 
bir filo halinde idi. Çünkü Amerikan filosunun 
Akdeniz'de bir tek ispanya'da üssü karşısında 
Rus filosunun biri bizim smırlanmıza çok ya
kın Lazkiye'de, birisi iskenderiye'de, biri de 
Cezayir'de Fransızların vaktiyle büyük mas
raflar ve emekler harcederek meydana getir
dikleri Merselkebir'deki üsleri vardı. 

Sayın arkadaşlarım, bu bölge için bu ba
kımdan özel tedbirler lâzım olduğu ifade edil
di, burası için özel deniz gücü düşünüldü ve 
Kuzey - Akdeniz meseleleri için bir collogu 
tasavvur edildi. 

1R7 _ 
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Bu toplantıda huzurunuzda konuşan arkada
şınız Assembleye başkan seçildi. («Bravo» sesleri) 
Sayın arkadaşlarım, bu, kolay olmadı, sıkı ça
lışma ve esasttı mücadele ile meydana geldi. Bu 
Assamblenin de kendine göre elbette kulisi var, 
elbette esen havalan var. Bütün burada be
raber gittiğimiz arkadaşlarımın bana ettikleri 
yardımı huzurunuzda şükranla zikretmek is
terim. Yirmi yıldır ilk defa bu mevkiye bir 
Türk'ün gelmesinin şerefi elbette Büyük Mil
letimindir, ben sadece bir vesile idim. Sevgiyüe 
selâmlarım arkadaşlarım. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

3. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalanın, 
pancar ekim alanının kısıtlanmasının üreticileri 
güç durumda bıraktığına ve bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Fethi 
Alacalı, pancar ekim sahasının tahdidi ile ilgili 
olarak gündem dışı söz istemiştir, buyurun Sa
yın Alacalı. 

PETHÎ ALACALI (Tokat) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün Türki
ye'de 215 bine yakın pancar ekimi yapan çiftçi 
ailesini yakından ilgilendiren bir mevzu üze
rinde ilgililerin dikkatini çekmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de pancar 
ziraati, pancar ekilecek bölgeler dörtlü müna
vebe usulüne göre yapılır; yani pancar ekilecek 
bir köy Şeker Şirketince daha evvelden dört 
mmtakaya ayrılır, her mıntaka bir sene ekil
mek suretiyle dört senede bir aynı mmtakaya 
sıra gelir. 

Şeker Şirketinin ve ilgili bakanlığının son 
zamanlardaki tatbikatına göre, 1969 yılı pancar 
mahsulünü ekebilmek için bu seneki taahhüt
lerde büyük miktarda kısıntı yapılmaktadır. 
Bu kısıntılar ise çiftçilerimizi büyük sıkıntılara 
duçar etmektedir. Çünkü 1969 yılında yani bu 
sene ekilmesi lâzımgelen pancar tarlalarını 
1965 yılından itibaren pancar çiftçisince bilin
mektedir. Pancar çiftçisi, dört senede ekece
ği bu mahsulden bu sene ekeceğinin bir kısmı
nın ilgililerce zamanında ektirilmemesi karşısın
da, büyük sıkıntıya uğrıyacaktır. Bu çiftçi, 
kendisinin ekeceği pancar mahsulüne izafeten 
yatırımlarını ona göre yapmıştır, esnaftan ala

cağını ona göre almıştır, banka borçlarını ona 
göre taksitlendirmiştir, velhâsıl bütün ümitleri
ni bu sene ekeceği pancar miktarına bağlamış
tır. 

Son edindiğimiz bilgilere göre Şeker Şirketi 
1969 yılı taahhüdüne girerken 1965 -1966 -1967 
yıllarının ortalamasını almak suretiyle ona gö
re bir dönüm miktarının verileceğini bildir
mektedir. Bu durum karşısında çiftçinin bâzı 
hallerde büyük fedakârlık yapması iktiza eder. 
Bunu da küçük çaptaki çiftçilerin yapmasına 
imkân yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, seçim bölgemde birkaç 
misalle bunu canlandırmak isterim. Seçim böl
gemde 900 haneli, 4 500 nüfuslu bir köyde bu 
sene 800 dönüm pancar ekilmesine müsaade 
ediliyor. Bu 800 dönümü hane sayısına taksim 
edersek hane başına bir dönüm dâhi düşmüyor. 

Yine seçim bölgemdeki bir köyden aldı
ğım mektupta; «450 hane var, 300 dönüm pan
car ekiliyor» diyor. Bu şartlar altında bu köy
deki çiftçi vatandaşlarımız ekeceği pancar mah
sulünü ne yapacaktır? Yani bunlar geçimlerini 
ne ile temin edecektir? İlgili bakanlık veya Hü
kümetin evvelemirde bu hususta yan tedbirleri 
almadan doğrudan doğruya dönüm kısması biz
ce mahzurludur ve çiftçiyi büyük sıkıntılara 
sokacaktır. 

ikinci bir hatayı daha arz edeyim; bu, sene 
miktarlarının alınarak dönüm tahdidi yapılması 
yine çiftçiyi büyük sıkıntılara garkedecektir. 
Çünkü burada daha ziyade küçük çiftçi perişan 
olmaktadır. 5 - 6 - 8 - 1 0 - 1 2 dönüm eken çift
çilerin, bu tahdit karşısında ekecekleri yer 3 - 4 
dönüme düştüğü zaman bu çiftçiler büyük sı
kıntıya mâruz kalacaklardır. 1 200 - 1 500 dö
nüm eken çiftçilerimizin ise 200 dönüm fedakâr
lık yapması bunları sıkıntıya düşürmiyecektir. 

Üzerinde durduğum bir husus; pancar ziraati 
ailece yapılan bir ziraattir. Az miktarda pan
car eken bu çiftçilerimizin yüzde 90 ı yarıcılıkla 
geçinir. Bunların dönümlerini tahdidetmek bu 
çiftçilerimizi büyük sıkıntıya duçar edeceğinden, 
Hükümetin ve ilgili bakanlığın önemle bunun 
üzerinde tedbir almasını rica eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

4. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onanhn, 
çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi hususunda 
çıkartılan 776 sayılı Kanunun uygulana/maması 



M. Meclisi B : 13 4 . 12 . 1968 O : 1 

sebebiyle çiftçilerin güç durumda kaldıklarına 
dair demeci ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in, 
cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, son olarak Kırşehir 
Milletvekili Sayın Süleyman Onan'a; çiftçi borç
larının taksitlendirilmesi hususunda çıkartılan 
ve halen ölü olan 776 sayılı Kanun hakkında 
gündem dışı söz veriyorum. Buyurun Sayın 
Onan, lütfen 5 dakika içinde siz de beyanda bu
lunun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Ziraat Ban
kasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
kredi almak suretiyle topraklarında ziraat ya
pan 4 milyon çiftçi ailesinin kaderi ile ilgili 
olan 776 sayılı Kanun hakkında Yüce Meclisi
mizi ve Sayın Hükümeti uyarmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri; Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu bulunan 
Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini huzur içeri
sinde yaşatmak, borçlarını taksitlerle ödemek 
suretiyle icra kapılarından kurtarmak maksadiy-
le 21 7 .1966 tarihinde 776 sayılı Kanunu çıkart
tık. Lâkin çıkartılan bu kanun maalesef ölü 
olarak Yüce Meclisten çıkmış ve tatbikatta asla 
köylümüze faydalı olmamıştır. 

T. B. M. M. nin böyle sakat ve ölü bir kanu
nu çıkartmış olmasını tarih önünde Türk Milleti 
affetmiyecektir. 

776 sayılı Kanunun müzakeresi günü, kusur
lu olan bu kanun maddesinin düzeltilmesi husu
sunda Yüce Meclisin kürsüsünden bizzat savun
muş ve hattâ bir de önerge vermek suretiyle dü
zeltilmesini istirham etmiştim. Bu husustaki 
müdafaalarım 21 7 . 1966 tarihinde yapılan 
116 ncı Birleşime ait zabıt ceridesinin 306 ncı 
sayfasında mevcuttur. Fakat Adalet Partili 
milletvkillerinin kasıtlı olarak önergemi reddet
meleri suretiyle mavzuu bahis kanun kusurlu, 
hattâ ölü olarak Yüce Meclisten çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; T. B. M. M. den 
çıkartılan bütün kanunlar Türkiye şümul hü
viyeti ile vatan ve vatandaşın lehine olmalıdır. 
Tek taraflı, ayrıca ve bölücü olmamadır, sakat 
veya ölü halde bulunmamalıdır. Esefle arz edi
yorum ki, ölü veya kusurlu kanunlar çıkartıyo
ruz. Çıkartmış olduğumuz Bekçiler Kanunu, 
Avans Tevzi Kanunu, 776 sayılı Kanun maru-
ruzatımı isbatlamaya kâfi canlı örneklerdir. 

Aziz arkadaşlarım, millet ve memleket hay
rına sadır olan her türlü mâkul ve makbul fikir
leri müştereken benimsemeliyiz. Böyle müsbiet 
fikirler hangi partiden veya partili arkadaştan 
gelirse gelsin hürmetle karşılamalıyız ve kabul 
etmeliyiz. Ama itiraf edelim ki, Adalet Partisi 
İktidar kanadı böyle yapmıyor, çoğunluğuna 
güvenerek muhalefet kanadından gelen bü
tün makbul ve muteber fikirleri mutlaka red
dediyorlar. işte onun içindir ki, böyle sakîm 
sonuçlarla karşılaşıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; Büyük Türk Mille
tinin güvenini üzerinde toplayan Yüce Mecli
simizin yaptığı her işi, çıkarttığı kanunları mut
laka kusursuz olmalıdır. Onun için şimdi hepi
mize düşen en önemli vazife; işlemez vaziyette 
olan 776 sayılı Kanunu tercihan ve müstaceli
yetle faydalı hale getirmek olmalıdır. Hükü
met olarak, Meclis olarak vakit geçirmeden bu 
hatayı tashih etmeye mecburuz. 

4 milyon borçlu çiftçimizin kaderi ile ilgili 
olan bu işin düzeltilmesini Adalet Partisi İkti
darı Hükümetinin yetkililerinden şahsan rica et
tim. Hattâ o konuyu bir defa da Yüce Meclisin 
kürsüsüne getirmiştim. Adalet Partisi İktidarı 
Hükümeti yapılan bu hatayı hemen düzel
teceklerini va'dettikleri halde aradan 2,5 sene 
geçmesine rağmen hâlâ ortada bir emare yok
tur. Adalet Partisi iktidarını, verdikleri sözle
rini ve yaptıkları vaitlerini yerine getirmeye 
davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, üretici Türk köylüjsü 
ve çiftçisi Ziraat Bankasına olan şeref borçları
nı biran evvel ödemek için çırpınmaktadırlar. 
Lâkin uğradıkları çeşitli âfetler yüzünden um
dukları mahsulü alamadıkları için borçlarını da 
mecburen ödiyememektedirler. Bâzı ahvallerde 
ise istihsal ettikleri mahsullerini değer fiyatı 
ile satamamaktadırlar. Hükümet maalesef tarım 
ürünlerinin tamamına destek alımı yapmamak
tadır. Bu hal yanlış bir tutumdur. Türk köylü
sünün alın teri ile yetiştirdiği her türlü mahsu
lünü Hükümet, destek alımı yapmak suretiyle 
üreticilerimizi vurguncuların ve aracıların elin
den kurtarmalıdır. 

Benim seçim mıntakam olan Kırşehir'de bol 
miktarda üzüm, elma, mercimek ve ayçiçeği ye
tiştirildiği halde, pazar bulunamadığı ve Hükü
met de destek alımı yapmadığı için yetiştirici-
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lerim perişan hale düşmüşlerdir. Bu hususu Sa
yın Hükümetten defalarca rica ettiğim halde 
maalesef gerekli tedbirler bugüne kadar aflın-
mamıştır. 

Bu şekilde çok zor durumda olan üretici ve 
borçlu Türk köylüsü nereden bulsun veya alsın 
da Ziraat Bankasına olan borcunu toptan öde
sin? Elbette buna imkân yoktur. Onun için 776 
sayılı Kanunu canlandırmak mecburiyetindeyiz. 

Gerek kredi dağılımında, gerekse kimyevi 
gübre, damızlık tohum, fidan, fide ve benzeri ta
rım malzemelerinin köylümüze intikalinde Hü
kümetimizin daha pratik usullerle, adaletli ola
rak ve zamanında yardımda bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Onan lütfen sözlerinizi 
toparlayıp bitiriniz efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Halen ipotek altında bulunan Türk köylüsü 
mâruz kaldığı formaliteler ve tatbikatlar karşı
sında perişan haldedir. 

Değerli milletvekilleri; hangi siyasi partiye 
mensubolursak olalım, sorumlusu olduğumuz 
memleket meselelerimizde ve anadâvalarımısda 
daima birleşelim ve beraber olallım. Tek taraflı 
çalışmak, çelişmek veya çekişmek daima zararlı 
olmaktadır. 

Büyük Türk Milleti artık bizlerden ahenk 
içerisinde faydalı çalışmalar bekliyor, böylece 
çalışmaya mecburuz. 

Kemali samimiyetimle Yüce Meclisin huzu
runa ikinci defa getirmiş olduğum bu önemli 
meselenin acilen ele alınmasını ve tedavi edil
mesini sayın Hükümetten ve Yüoe Meclisten, 
borçlarını ödeyemedikleri için sıkıntı içerisin
de kıvranan dört milyon borçlu çiftçilerimiz 
namına arz ve rica ediyorum. Bu vesileyle Yü
ce Meclisin değerli üyelerine en iyi dilekleri
mi ve hürmetlerimi takdim ederim. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türlkel, buyurum efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Kırşehir Milletvekili Sayın Süleyman 
Onan'ın 776 sayılı Kanun hakkındaki iddiala
rına cevaplarımı arz edeceğim. 

776 sayılı Kanun 21 . 7 . 1966 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. Bu (kanundan istifade için 

I konan vâde ise 31 . 8 . 1963 olarak gösteril
miştir. Bu bakımdan kanun ölü olarak doğmuş
tur. Eski kanunda 2836 sayılı tarım kredi 
kooperatifleri borçlan zikredilmediğinden ye
ni bir tasarı Hükümetimizce Meclise verilmiş 
ve 2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri Kanu
nunun 16 ncı maddesi buna eklenmiştir. Ta
rım Komisyonunda müzakeresi yapılan tasarı 
erteleme hadlerini ikibin liradan dörtbin lira
ya çıkarmıştır. 1966 yılı sonuna göre taksit-
lendirilecek borç miktarı 366 306 599 lira, 
1967 yılı sonuna göre taksitlendirilecek borç 

i miktarı ise 512 600 000 liradır. Bu taksitlendir-
melerden, sayın arkadaşımızın iddia ettiği gibi 

J dört milyon değil, 580 450 çiftçi istifade ede-
j çektir. Bunlardan 392 450 çiftçi ailesi banka

dan, 188 000 çiftçi ailesi de tarım kredi koo
peratiflerinden kredi alan çiftçilerdir. Halen 

I kanun tasarısı Maliye Komisyonunda müzake
re edilmektedir. 

Sayın arkadaşımızın, grupuma mensup mil-
| letvekili arkadaşlarım tarafından kasıtlı ola-
İ rak bu hale getirildiği iddiasını reddederiz. 
i Hükümet olarak bu meseleye verdiğimiz önemi 
I bu tasarıyı Meclise getirmek suretiyle fiilen 
• ispat etmiş durumdayız. 
! Sayın arkadaşlarımızın bir hususu daha bil

mesi gerekir. Destekleme alımlarında, perişan 
durumda diye bahsedilen çiftçi hakkındaki 
hareketimizi Hükümet olarak geçmiş rakam
larla kıyaslarsak, netice zannederim ki arka
daşımızın iddia ettiği gibi değildir. 1964 yı
lında Halk Partisi iktidarı zamanında destek
leme alımları yolu ile ancak 500 milyon civa
rında bir para çiftçi emrine tahsis edilmişti. 
Bugün bu miktar iki milyar liradır. O halde 
şu rakamlar size, bu konuda bizim çalışmala
rımızı ve bu konuya verdiğimiz ağırlığı ifade 
edecektir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alflaş-
; 1ar) 

I 5. —• İhtisas Komisyonlarından Başkanlık T)i-
-, vcz.danvn lıcmlz seçmemiş bulunanların bu görevi 
• ycıivo, yetirmeleri hususunda Başkanlığın açıkla-
• zum. 

i BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Dilekçe, 
•Ener-3?. vo Tabiî Kaynaklar, İdleri , Kamu ikti-

: sau?. Teşebbüsleri Köy İjleri vo Sayıştay Komis
yonları vâki davete rağmen dün belli saatte ve 
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belli yerde toplanarak başkan, sözcü ve kâtiple
rini seçmemişlerdir. Bu itibarla adlarını saydığım 
bu komisyonların yarm sabah saat 11,00 de ken
dilerine ayrılan yerlerde toplanarak behemal 
başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini bir ke
re daha ve ehemmiyetle hatırlatırım. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

7. — Aydın Milletvekili lieşat Özarda ile Ma
nim Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köy
lerinin durumunu incelemek, bulundukları yer
lerde kalkın di rılmaları mümkün olnııyan orman 
köylerinin hayat seviyesi hakkında bilgi edinmek 
üzere bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
geleri (10/26, 10/36) 

BAŞKAN — önerge sahiplerini takiben Gü
ven Partisi, Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Yeni Türkiye Partisi grupları adına gö
rüşülmüş idi. Şimdi söz sırası Türkiye İşçi Par
tisi Grupıı adına Sayın Kemal Kebioğlu'nundur. 
Sonra Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sabit 
Osman Avcı. 

TİP GltUPU ADINA KEMAL NEüiGĞ-
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletve-
Idlleri; orman köylerinin bugün içinde bulundu
ğu durumu yerinde incelemek üsore bir Meclis 
araştırması istenmektedir. 

Sayrn Üyeler, Türk köylüsünün içinde bulun
duğu fıkaralığın, perişanlığın yirminci yüz yıl 
içindeki gülünçlüğünün edebiyatı çoktan tamam
lanmıştır. Ancak okul kitaplarında ve tarihlerde 
sözü edilen bir orta çağ düzeninin bugün Türk 
köylüsünün yaşantısının adı olması da çoktan 
anlaşılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan önerge 
sahibi arkadaşlarımız bu konuda bir Meclis araş
tırmasından çok bu bozuk düzeni sürdüren Ada
let Partisi iktidarının sorumluluğunun tesbitini 
istiyen bir gensoru önergesi versoierdi daha ger
çekçi bir yol izlemiş olurlardı. Yine de artık 
herkes tarafından fiilen bilinen orman köylüsünün 
içinde bulunduğu insan haklariyle, Anayasa ile, 
yirminci yüz yü uygarlığı ile çelişen durumun 
Ijir de Millet Meclisinin tutanaklarına yansıması, 
geleceğin halka dönük iktidarlarına bir kaynak 
olması bakımından çok yararlı olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Türk köy 
ve köylüsünün içinde bulunduğu durumu ince
lemiş ve şu sonuca varmıştır : 

Köylümüzün büyük çoğunluğu okuma yaz
ma bilmez. Eğitim imkânlarından sınırlı olaıfak 
yararlanır, üretim gücü ve seviyesi düşüktür. 
Yıllık geliri yağmura bağlıdır. Ürününü tücca
ra yok pahasına satmaktadır, ölüm oranı yük
sektir. Beslenme imkânları yetersizdir. Köy
lümüz genellikle topraksız ve az topraklıdır, 
yolsuzdur, elektriksizdir. 

Bunlar bir bir sayıldıktan sonra orman köy
leri bölümünde çözüm yolu olarak arıcıkk j ve 
küçük el sanatları kursları açılacağı, koopera
tifler kurulacağı gösterilmiştir. 

Sayın üyeler, 1965 sayımına göre Türkiye'de 
orman içi ve ormana bitişik 13 270 köyde yedi 
milyon insan oturmaktadır. Bu Türk köylü nü
fusunun üçte bir miktarıdır. Topraklarımızın % 
13,7 si ormanla kaplıdır. Uluslararası ölçülere 
göre beş kişilik bir aileye 70 hektarlık orman 
düşmesi gerekirjken, bu miktar Türkiye'de, yedi 
hektarı bile bulmamaktadır. Bu hesaplara g<|)re 
orman sözü edildiğinde iki sorun meydana çık
maktadır : 

1. Türkiye'de orman (sorunu, 
2. Türkiye'de orman köylüsü sorunu. 

Her ikisi de Türkiye'nin 'bütünlüğünü, gele
ceğini (ilgilendiren önemli sorunlardır ve içi|çe-
dir, birbirleriyle ilgilidirler. 

Bugün orman köylerinin başderdi toprak
sızlıktır. Orman köyleri ile ilgili bir motogra-
fik araştırma, orman köylerinde oturan Soylu
nun % 80 inin verimsiz topraklarla uğraştığını 
ortaya çıkarmıştır. Bâzı orman 'bölgelerindeki 
köylerde ise topraksız ailelerin oranı çok yük
sektir. Örneğin Denizli orman köylerimde 
% 17,3; Kastamonu'da % 31,1; , Malatyafda 
% 21,3;.Kars'ta % 20; Kırklareli'nde % 22,dir. 
Yine aynı yerlerle ilgili olarak ortaya jçıütan 
bir başka gerçek te, kendini geçindirebilecelk 
kadar elli dönüm ve daha fazla genişlikte top
rağa sahip bulunan ailelerin toplam Jiçind^ki 
onanlarının çok düşük olmasıdır. Bunların o|ra-
nı Denizli orman (köylerinde % 21,7'; Kasta
monu'da % 13,1; Kızılcahamam'da '% /7,7; Ma
latya'da %tö,3; Kars'ta % 18,5; Kırklareli'ıJLde 
% 18,7 dir. Görüldüğü gibi orman köylerinde, 
elinde toprağı olanların da büyük çoğunluğu
nun toprağı, kendisini geçindiremiyecek kadar 
azdır. ; 
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Yapılan bir diğer incelemeye göre 1937 ile 
1965 yılları arasınla 29 yıllık bir süre içinde 
1 120 000 dönüm genişliğinde orman açılmış
tır. 10 milyon dönüm genişliğinde orman yan
gını olmuştur. 1937 - 1945 yılları arasında hay
van otlatma suçları yıllık ortalaması 308 iken 
1946 - 1949 larda yıllık ortalama 540 a; 1950 -
1959 yılları arasında ise 1361 e; 1960 -1965 dö
neminde ise 4 879 a yükselmiştir. İzinsiz ağaç 
kesme suçları da bu ölçüde iartmıştır. 1937 -
1965 yılları arasında izinsiz kesilen miktar, tah
mini. 3,5 milyon metreküp tomruk; 17,4 milyon 
kental odundur. Açma ve (yerleşme suçları ile 
meydana gelen sararı da eklersek, miktar 4 
milyon metrekübü aşmaktadır. 

Aynı yıllarda orman yangınları ile birlikte 
13,5 milyon metreküp tomruk ve 54,2 milyon 
kental odun yok olmuştur. İstatistikler 1950, 
1954 ve 1957 yıllarında işlenen orman suçla
rının sayılarının, aradaki yıllara göre çok dü
şük olduğunu göstermektedir. Bundan, seçim 
yıllarında iktidarlarının orman yöneticileri ve 
koruyucuları üzerinde, halka yaranmak için, 
baskı yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Orman yangınlarında da 1950 den sonra 
önemli artışlar görülmüştür. 1937 - 1949 yılları 
arasında orman yangınları orlaması yılda 418 
iken (1950 - /1959 döneminde 860 olmuştur. 1937 -
1967 yılları arasında orman yangınları sonu
cunda 10,6 milyon dekarlık orman, 9,5 milyon 
metreküplük tomruk; 36,7 milyon kentallik 
odun yanmıştır. 1960 .- 1966 yıllarında çıkan 
3 912 yangın olayının üçte birinin sebebi orta
ya çıkarılamamıştır. 

Bir benzetme yapmak gerekirse, orman köy
lüsü bir odaya hapsedilip de odada günlerce 
aç bırakılan bir adama, odanın bir köşesine ku
rulmuş sofrayı göstererek, bu yemekten yediği 
takdirde ibüyük cezalara çarptırılacağının söy
lenmesine 'benzemektedir. Bu aç insan bu ye
mekten elbette ki yiyecektir. Orman köylüsü
nün bugünkü durumuna köklü bir çözüm yolu 
bulunmadıkça, orman suçlarının bağışlanamıya-
cağını Anayasaya da koysak, yine de önünün 
alınmayacağı açıktır. Orman köyleri genellikle 
küçük ve dağınık topluluklardır. Küçük top
lulukların sorunları ile meşgul olmak türlü 
güçlükler doğurmaktadır. Her türlü imkân sa
yıca kalabalık yerleşme noktalarına götürül-
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mekte bu küçük orman toplulukları ihmal edil
mektedir. Orman köyleri küçük ve dağınık 
topluluklar olduğu , için şehir ve pazarla gere
ken ölçüde ilişki kuramamaktadır. Bu yönden 
tarla mahsulleri ve sair ihtiyaçlarını zorlukla 
karşılamaktadır. Bunun yanında satabileceği 
yegâne şey hayvanları ve hayvansal ürünleri
dir. Ancak bu ürünlerin pazarlaması aynı se
bepten mümkün olamamaktadır. Orman köylü
leri türlü yönlerden ilkel bir hayat sürmekte
dirler. Çoklarında okul yoktur, okuma, yazma 
oranı çok düşüktür. Tarımcılık hayvan yetişti
riciliği, yaşantıları gayet ilkeldir. 

Sayın, üyeler, aslında orman köylerinin so
runu, öbür köylerin sorunlarının bütünlüğü 
içinde halledilecek türdedir. Orman köylüsü 
öbür köyler gibi topraksızdır. Topraksızlık ve 
toprak yetersizliği, toprağın adaletsiz dağılı
mı orman köylüsünü ormanla başbaşa bırak
maktadır. Orman - köylü ilişkisinin halli, in
san - toprak ilişkisinin halli ile mümkündür. 
İktidar bu gerçekten habersiz görünmektedir. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri 
de, açık ya da gizli işsizliktir. Orman köyleri 
de bu konunun dışında değilıdir. İşsizliği orta
dan kaldırmanın yolu ağır sanayie gidilmekle 
mümkündür, özellikle orman köylüsünü işsiz
likten kurtarmak için, orman sanayiini orman 
bölgelerine kurmanın gereğine inanıyoruz. İk
tidar bu konuda bir çaba harcamamıştır. Or
man sorunu günlük politik çıkarlara göre ayar-
lanmamalıdır. İktidarın bir orman tasarısın
dan, orman politikasından söz edilmemektedir. 
Orman tahrikini değiştirerek kanun dışı uygu
lamaları meşrulaştıracak, orman alanlarını da
raltacak, kamu mülkiyetindeki topraklan top
rak ağalarına peşkeş çekecek tasarının, bu ko
nuda her hangi bir tasarının, Mecliste sözü da
hi edilmemelidir. 

Kısaca söylemek gerekirse, orman köylüleri
nin sorunlarının çözümlenmesi köklü reformla
rın yapılması ile mümkündür. Bu da ancak 
öncelikle toprak reformu ile, ağır sanayie gi
dilmekle olabilecek bir eylemdir. Adalet Par
tisi iktidara geldiği günden beri orman köyle
rine gerekli hizmeti götürmemiştir. 6831 sayılı 
Orman Karunu, Ziraat Bankası yolu ile orman 
köylerine verilmesini zorunlu kıldığı 50 mil
yon liradan 1957 yılından 1966 yılına kadar 
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ancak 11,5 milyon lira verilebilmiştir. Bu ka
nunu Adalet Partisi iktidarı da uygulamamış-
tır. Adalet Partisinin hazırladığı plân, prog
ram, bütçe taşanları orman köylerine ve 7 
milyon orman köylüsüne bir şey getirmemek
tedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurula
rak, konuyu daha aydınlığa kavuşturmak ve 
orman köylerinin ve burada yaşamak zorunlu
luğunda olan vatandaşlarımızın durumunun 
tesbiti ve Yüce Meclise sunulmasında fayda gö
ren Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu Meclis 
araştırması açılması gerektiği görüşündedir. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sabit Osman Avcı... 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Aydın Milletvekili Sayın Reşat Özarda 
ve Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un 
orman içi köylerinin durumunu ve yaşadıkla
rı hayat seviyelerini incelemek üzere bir Mec
lis araştırması yapılması isteklerine karşı Ada
let Partisi Meclis Grupumuzun görüşlerini arz 
edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, orman içi ve orman 
kenarı köylülerinin bugünkü durumuna geçme
den evvel, bu köylerin ve bu köylülerin bu ha
le gelişlerini geriye doğru bir zaman ölçüsü içe
risinde incelemek gerekir. Orman içi köyleri
nin durumunu ve yaşadıkları hayat seviyeleri
ni, bu zaman ölçüsü içerisindeki gelişmelerini 
gözden geçirirsek göreceğiz ki, orman köylüsü 
bulunduğu yere kendi isteği ile gelmemiştir. 
Eskiden bulunduğu yerde geçinememiş ve açık 
saha bulduğu, geçim yeri olan ormana teca
vüz etmiş, oraya gelmiştir. İşi bozulmuştur, 
bulunduğu yerde geçimini sağlayamamıştır, 
açık hayat sahası ormanda bulmuş, oraya gel
miştir. Bu yerde yerleştikten sonra, miras yo
lu ile bölüşülen toprakta geçinemiyeceğini an-
lıyanlar ve geldikten sonra yine miras yolu ile 
topraklarının bölünmesi ile bu yerde geçinemi-
yenler ve geçinemiyeceğini anlayanlar olmuş
tur. Daha önceleri yazlık olarak çıktıkları yer
leri, bilâhara zaruretler karşısında, kışlama 
yeri olarak seçmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu suretle orman içinde ve kenarında yer
leşmeler safha safha ve böyle bir zaman içeri
sinde devam etmiş ve çoğalmıştır. Ağacından 

faydalanmış, ev yapmış, toprağını ekmiş biç
miş, geçimini sağlamaya çalışmıştır. İlk yılljar-
da toprak verimli görünmüş, fakat zamanla (ve
rimi düştüğünü orada geçimini sağlayanlar jda 
anlamışlardır. Bunun üzerine küçük ve büyük 
baş hayvan yetiştirmeye ve hayvanlarını or
manlarda otlatmaya başlamışlardır. Bu da kâ
fi gelmeyince, ormandan ağaç kesip satmakla 
geçimini temine çalışma başlamıştır. İlk sa
manlarda, yani bundan 70 - 80 sene evvejliısi 
orman, âdeta içerisine yerleşenin malı zannedil
miş ve yıllar boyu alışkanlık meydana gelmjriş-
tir. Böylesine orman tasarruf eden köylüler, 
bilâhara getirilen rejime bir türlü akşama-
mıştır. Hakkına tecavüz edildiği kanaatine 
varmıştır ve bu kanaat halen dahi mevcuttur. 

Ormanlar Devletin malıdır, isletme ve de
vamlılığım korumak Devlete aittir, bizim mev
zuatımıza göre. Bu hükmü uygulıyan idareciler
le köylüler zaman zaman karşıkarşıya gelıjaiş-
tir. Bu tepkilerin ormanların daha fazla tahri
bine de yer yel yol açtığı olmuştur. Bütün bun
lar bir devirde, yani özellikle bizim veya tiz
den evvelki iktidarların devrinde olmamıştır. 
Buraya kadar özetlemek istediğim hususları, 
bilhassa bu özel durumu belirtmek :çin |arz 
etmiş bulunuyorum. 1964 te zengin ve müfref-
feh bir orman köylüsü vardı da, 1960 da vardı 
da, 1950 de vardı da ondan sonra mı acaba, j on
dan bu yana mı bugünkü hale gelmiştir? Yok
sa bu kısa devrede daha fena durumlara mu so
kulmuştur? Veya bu köylülerle ilgilenen mi ol
mamıştır? Hayır. En son, mademki Anayasamı
zın getirdiği bir Meclis murakabe müessesesinin 
çalıştırarak iktidar üzerinde murakabe fonksi
yonu ifa edilmek istenmiş ve bir araştırma öner
gesi verilmiştir; o halde halen iktidarda bulu
nan A. P. iktidarı zamanında bu konularda] ne 
gibi tedbirler alınmıştır?. Sayın Bakanın icra
ya taallûk eden hususları elbetteki etraflıca arz 
edeceğini dikkat nazarına alarak, sadece \ biz 
parti grupu olarak söylenmesi gerekenleri bu-
rada arz edeceğiz. 

Yüce Meclisçe kabul edilen ikinci Beş Yıl -
lık Kalkınma Plânı ile köy ve köylü meseleleri
ne hususi önem atfedilmiş ve hal çareleri ile 
gerekli tedbirler ve hedefler tesbit edilmiştir. 
Hükümetin çalışmaları olmuştur ve olmaktadır. 
Daha önce bilhassa orman içi ve orman kenarı 
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köylerinde oturanların en mühim meselesi, üze
rinde yerleştikleri, ekip - biçtikleri ve nisbeten 
kısmen de olsa geçimlerini sağlamakta bulun
dukları o toprağın sahibi olup olmamak mev
zuundaki rahatsızlıklarıdır. 

Mevzuatımıza göre bir yerin orman olup ol
madığının tesbiti Tarım Bakanlığına aidoldu-
ğuna göre, orman içi ve orman civarı köylüle
rin en mühim sıkıntısı, tekraren arz ediyorum, 
üzerinde yaşamaya mevcbur oldukları toprağa 
sahibolup olmamasından doğmaktadır. Bu me
sele Türkiye için bir tasfiye haline gelmiştir. 
Bizim bilebildiğimiz kadarı ile 130 000 aile «Bu 
yer benimdir, bu yer Devletindir» diye üzerin
de oturduğu arazinin mülkiyet ihtilâfından do
ğan dâvalarla Hükümetle karşıkarşıya. 70 000 
kadar dosya mahkemelerde hükme bağlanmış 
icra safhasındadır. Yani Türkiye'de 20 000 aile 
Hükümeti ile üzerinde oturduğu arazinin mül
kiyetinden doğan ihtilâf halindedir. 

Bunu, «müruru zamanla ormanlar haksız ik-
tisabolunamaz?» diye yüksek Yargıtayın içti
hat kararma göre de ve son Anayasamızın da 
131 nci maddesine göre de bir kanunla tasfiye 
etmekten başka çıkar yol bulunamamış; 4 ncü 
Koalisyon Hükümeti zamanında ek 6 ncı madde 
Yüce Meclisinizce kabul edilerek, bilhassa bu 
mülkiyet ihtilâflarından doğan bir tasfiye hük
mü getirilmiş ve fakat üzerinde hassasiyetle ça
lışılan ve mutlaka 200 000 ailenin, aşağı - yu
karı 5 er nüfustan 1 000 000 nüfusun çok ciddî 
olarak geçimleri ile ve hayatları ile ilgili olan 
bu konuyu bir tasfiye hükmü ile bertaraf etmek 
istenmiş ise de, bu kanun Yüksek Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir Uzunca 
bir müddet, hangi esbabı mucibe ile iptal et
tiği, gerekçesinin neşredilmemesi dolayısiyle, 
öğrenilemediğinden bu konuda yeni kanun ha
zırlama imkânından da mahrum kalınmıştır. 
Şimdi, bununla ilgili kanun Hükümette görü
şülmektedir. Bu hususta öyle tahmin ediyorum 
Sayın Tarım Bakanı daha geniş izahat vere
ceklerdir. 

Yine orman köylülerinin bir mühim derdi 
ücreti vekâlet konusu idi. Geçen yıl Yüce Mec
listen çıkarılan bir kanun ile 5 liralık tazminat 
dâvasının karşısında fakir orman köylülerine 
125 - 150 lira olarak tahakkuk ettirilen ücreti 
vekâletin mühim bir nisbette indirilmesine dair 

kanun kabul edilmiş ve orman köylüsünün bil
hassa ihtilâflar ve mahkemelerde mağduriyeti
ni mucibolan bir yönü ele alınmıştır. Bunların 
yanında delicelik sahalarının ıslahı hakkındaki 
kanunun yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. 
En mühim orman içi ve orman civan köylüle
rini rahatsız eden konulardan biri de budur. 

Yine Yargıtayın bir içtihat kararına uyula
rak, kanunlarımızda canlı nakil vasıtaları müsa
dereye tabi olmadığı halde, içtihat kararı ile 
1-1,5 yıldan beri canlı nakil vasıtaları, yani 
köylünün çekim hayvanları, koşum hayvan
ları müsadere edilmekte, kefalete raptedil
mekte, satılmakta ve bu sebepten de orman 
köyleri büyük çapta mustariboîtonaktadır. Bu 
da ancak tadil edilecek Orman Kanunu ile ke
sin hükme bağlanacak ve o suretle bu ıstırap 
giderilecektir. 

Orman içi, orman civarı köylülerin ıstırap 
çektiği konulardan birisi damını örtmektir. 
8 - 12 saat çalışan köylü akşam yağmurdan 
ve diğer hava tesirlerinden mâsun bir mesken
de istirahat etmek ihtiyacındadır. Sağlığı ba
kımından da önemlidir. Orman köylerinde top
rak dam örtüsü olaınıyacağma göre, dam ör
tüsü meskenlerde en önemli konuyu teşkil et
mektedir. Bu sebeple Orman Umum Müdürlü
ğünde 20 000 000 liralık bir kredi fonu teş
kil olunmuş ve galvanizli oluklu saç temin edile
rek köylülere usun vadeli faizsiz olarak kredi 
yoliyle verilmektedir. Ancak itiraf etmeye 
mecburuz ki, bu 20 000 000 liralık fon da 
bu tatbikatta elbette ki, ihtiyacı tam kargıîı-
yacak seviyede değildir. Biz de bunun her 
yıl biraz daha imkânların nisbetinde artırıl
masını elbette ki, temenni ediyoruz. Ama her 
arzu imkân ile de hudutludur. Bir şeyi arzu 
etmek başkadır, onun imkânlarını yaratıp onu 
gerçekleştirmek başkadır. 

Orman içi köylerinde hayvancılığın ıslahı 
ve bilhassa ormanları tahribeden keçi yerine 
ikâme hayvanı cinsinin verilmesi hususunda 
örnek çalışmalar başlamış ve iyi sonuçlar alın
mıştır. Bilhassa Adana'mn Kadirli ilçesindo, 
Karataş, Aslantepe'de 1961 den bu yana, hat
tâ 1959 dan bu yana keçinin ormana girmesi, 
o mıntakada teşkil olunan millî parka so
kulması yasak edildikten ve yerine üvesi ko
yununun ikâme edilmesinden bu yana, o köylü
ler eskiden keçiyi saklamalarının mahzurlarını 
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kendileri de anlamışlar ve zararlı olduğuna ar
tık ittifak halinde kanaat getirmişlerdir. 

Ziraatta eğitim, mera, tarla z*raati, meyva-
cılık, arıcılık gibi dalların geliştirilmesi hu
susunda keza mevzii de olsa, küçük de olsa 
örnek çalışmalar yapılmaktadır. Enmühim ko
nu orman köylüsü için iş sahasının açılması 
ve artırılmasıdır. Ayrıca, bilhassa orman köy
lerindeki ailelerin boş zamanlarında yan ge
lir sağiıyacak şekilde küçük el sanatlarının 
geliştirilmesi ve bunların kooperatifler halinde 
teşkilâtlandırılması, orman köylerinin kalkın
ması bakımından tam bir çare olmasa bile Kas
tamonu'da bunun güzel örneği vardır ve 
mükemmel bir gelir sağlamaktadır. Bunun di
ğer orman bölgelerine de zaman içersinde 
teşmilin' n, orman köylülerinin boş valdtle-
rini değerlendirmesi, bu küçük el sanatlariyle 
yan gelir sağlamaları geçim imkânlarını ra
hatlatacak bir seviyede bulunmaktadır. Bunun 
hakikaten Kastamonu'da güzel örnekleri ol
muştur. 

Kooperatifler halinde birleşmeleri de bil
hassa mamuller" ni satmada kolaylık sağla
maktadır. istihsal, amenejman plânlariylo ya
pılır. Şimdiye kadar tatbik edilen amenejman 
usullerinde değişiklik yapılmıştır. Metot da 
değişiklik yapılmıştır; bu değişikliğin sonucu 
Türkiye'de mevcut ormanlardan bugüne kadar 
kesilmesi mümkün görülen, yani tekn'k tâbiri 
ile eta olarak, tahammül olarak tesbit edilen 
miktarın dört ilâ beş misli istihsal yapıla
cağı, yeni metotlarla yapılan amenejman plân
larından anlaşılmıştır. Ayrıca, eskiden beri 
hiç gidilemiyen, varılamıyan birçok ormanlık 
sahalarda müterakkin ssrvet mevcudolduğan
dan, bunların da çıkarılması ve ormanları
mızın imar ihyası için ilk senelerde çok yük
sek miktarda orman mahsullerinin istihsalinin 
mümkün olacağı anlaşılmış ve bir kaç yıldan-
bsri de bunun tatbikatına geçilmiş ve rakam
lar her yıl bir misli olarak artmaktadır. 

Bütün bu istihsalin artırılması zamanında 
orman mahsullerinin istihlâk yerlerine ulaştı
rılması ve aynı zamanda hem orman mahsulle
rinin zamanında istihlâk yerlerine ulaştırılması, 
değerlendirilmesi, ormanların korunması, yan
gın vukuunda ormana süratle ulaşılması gibi 
faydalarının yanında diğer sosyal faydalan da 

olan orman köyleri yolarının yapılmasına da 
son senelerde hız verilmiştir. Bu suretle regine 
istihsali, çeşitli istihsal nakliyat işleri, orman 
yolları inşaatı, bakını, temizleme ve imar iğlerin
de orman içi ve orman civarı köylülerine ter-
cihan iş verilmesi usulü kabul edildiğinden! ve 
esasen kanunun da emri bu olduğundan ve fa
kat 'bunun tatbikatı çok zayıf devam etmekte 
iken son yıllarda bu tatbikatın daha da gelişti
rilmiş olması bakımından bu gün hemen, he
men önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde iyi bir 
tatbikat ile orman içi ve civarındaki köylü aile
lerinden her aileden bir nüfusa iş temin edile
bilecek duruma yaklaşılmıştır. 

Orman köylerinde her aileden bir ferde 
devamlı iş verilmesi, ayrıca o ailenin fertlerine 
fan gelirler ve boş zamanlarını değerlendir
mek ve yan gelirler sağlamak için küçük el sa
katlarının götürülmesi âcil tedbirlerden olduğu 
gibi orman köylerinin uzun vâdede de kalkın
maları için tedbirler bizim Kalkınma Plânımız
da mevcuttur. 

En önemli nokta, birçok siyasi parti grup 
sözcülerinin de temas ettiği gibi, işsizliği önle
mektir. İşsizliğin önlenmesi için iş sahasının 
yaratılması lâzımdır. İş sahasının yaratılması 
yatırımlarla mümkündür. Bizim Beş Yıllık Plâ
nımıza göre üçüncü Beş Yıllık Plân devresinin 
sonunda, yani 15 yıllık perspektif plân devresi
nin sonunda; plân devresinin başında toprağa 
bağlı olarak yaşamaya mecbur olan % 72 nü
fusun yüzdesi % 53 e düşmüş olacaktır. Bu 
plânlanmıştır. Bu suretle 15 yılda % 15 e ya
kın nüfus da iartan nüfusu massedeceği gibi, 
nüfusun yüzde nisbaüi itibariyle de toprağa 
bağlı olarak geçimini sağlıyan nüfusun nisbeti 
% 72 den % 58 e düşecaktir. Bunun için orta, 
küçük ve büyük sanayiin gelişmesi, geliştiril
mesi lâzımdır, bunun için de enfrastrüktür 
yatırımlar yapılmaktadır. Plân her yıl gerçek
leştirilmekte olduğuna göre uzun vâdede bil
hassa tercihan orman içi köylülerinin sanayi ve 
diğer sektörlere kaydırılması şartı iledir M, 
uzun vâde sonunda orman köylerinin bugünkü 
sıkıntılı durumu da ancak bu şekli ile giderile
cektir. 

Bütün bunlar için evvelemirde sadece ikre-
dinin verilmesi, bütçede paranın olması mese
leyi halletmez. Bu, bilhassa kendimizin de tat-
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bifcatımızda görülmüş ve tecrübelerimiz ile sa
bit olmuştur. Evvelemirde orman içi ve orman 
civarı köylerinde nelerin yapılması lâzımgel-
diğinin bir havza etüdüne bağlanması mutlak 
şarttır. Bir havza etüdüne bağlanmadan he
men kredilerin verilmesi suretiyle orman 'köy
lüsünün kalkındırılabileceğini zannetmek ha
talı bir görüştür. 1958 - 1967 yılları arasında 
kredi uygulamaları orman köylerinde kalkın
manın ancak esaslı etüt ve plânlama yoliyle 
mümkün olacağı hakikatini ve hattâ mecburi
yetini meydana çıkarmıştır. Kredilerin mü
essir ve faydalı olabilmesi, gayeye hizmet ede
bilmesi için, önce kalkındırılacaık köylülerin 
ihtiyaç ve imkânlarının etüt ve tesbit edilmesi 
ve böylece tatbikatın planlanması gerekmekte
dir. Bu da İkinci Beş Yıllık Plânda yerini al
mıştır. Bu etüt işleri yerinde yine devam et
mektedir. 

Takdir buyurulur ki, 13 270 köyün kalkın
ma yönünden kendi özellikleriyle etüdü za
man, imkân ve bilgili personel meselesidir. 
Yani kanunların iyi niyetlerle sağladığı imkân
ları kalkınma hedeflerine yöneltmek, önceden 
bâzı hizmetlerin yapılmasına vabeste bulun
maktadır. Muhitin imkân ve icapları araştırı
lıp tesbit edilmeden, bu şartlar muvacehesinde 
zirai gelir ve ziraatin dışındaki gelir kaynakla
rının inkişaf ettirilmesi şekil ve hedefleri belir
tilip, bunun tekniği köylüye ulaştırılmadan sa
dece kredi uygulaması yapmak suretiyle köy
lüyü kalkındırmak mümkün değildir. Bunda 
başarıya ulaşmak için ayrıca örnek çalışmalar 
yapmak lâzımdır ve bu örnek çalışmalar var
dır. 

Kredi ve borçlanmalar ve bu yolda yapı
lan hazırlıklar dışında Orman Genel Müdürlü
ğü tarafından yaratılan hizmetler karşılığı or
man köylüsüne sağlanan menfaatler de vardır. 
Bu cümleden, biraz yukarıda da arz etmiştim; 
1965 yılından önce istihsal, nakliyat için 220 
milyon lira ödenirken 1965 yılından ormaniçi 
ve orman civarı köylülerine yalnız istihsâl ve 
nakliyat karşılığında ödenen para 220 milyon 
liradan 432 milyon liraya yükselmiş, 1966 da bu 
miktar 498 milyon lirayı bulmuş, 1967 de 528 
milyon lira olmuştur. Zati yapacak ve yakacak 
olarak da 140 milyon liralık ilâve menfaat sağ
lanmıştır. Hepinizin tatbikattan bileceğini tah

min ediyorum ki, tarife bedelinin 1/10 u ile 
orman köylüsüne zati yapacak ve yakacak ih
tiyacı verilir. İşte bu sebeplerle verilmiş mik
tarın değeri üzerinden yapılan hesaplara göre 
de 140 milyon liralık orman köylerine ilâve 
menfaat sağlanmıştır. 

Orman temizleme, fidanlık, yol inşaatı gibi 
hizmetler karşılığında her yıl 200 ilâ 250 mil
yon lira ödenmektedir. Bu bakımdan, meseleyi 
yalnız bir kredi meselesi içerisinde halledilir 
gibi görmek yanlış ve isabetsizdir. 

Çok değerli milletvekilleri, Hükümetçe ya
pılacak kısa vadeli, uzun vadeli ilşler ve kısa 
kısa orman köylerini ilgilendirdiği yönler iti
bariyle temas ve arz ettim. Yüce Meclisin de 
bu hususta yapacağı işler vardır. Çıkarılması 
lâzımgelen kanunlar vardır. Biran önce bu 
kanunların komisyonlarımıza şevkini, komis
yonlarımızdan Meclis umumi heyetlerine gelme
sini ve umumi heyetlerimizden de bilhassa or
man köylerinin ıstıraplarını dindirecek istika
metteki kanunların çıkarılmasını biz de Adalet 
Partisi Meclis Grupu olarak samimiyetle ve 
heyecanla beklemekteyiz, temenni etmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile burada 
konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin çok sa
yın sözcüsü, Adalet Partisi iktidarının Anaya
saya uygun orman politikası uygulamasını tav
siye etmiştir. 

Anayasada, ormancılık politikasını tesbit 
eden iki madde var, bendenizin bildiği: 37 nci 
madde ve 131 nci madde... Biri, «Orman suç-
lariyle ve cezalariyle ilgili af çıkarılamaz, 
genel af çıkarılamaz» Adalet Partisi iktidarı 
böyle bir af çıkarmadı, getirmedi. 

Diğeri «ziraat ve haraset gelirlerinin orman 
arazisi aleyhine inkişafı olamaz» yani, orman 
arazilerinin azalmasına vesile verecek bir faali
yette bulunulamaz ve orman meseleleri seçim
lerde propaganda konusu olamaz. 

Şimdi, Anayasada orman politikasiyle ilgili 
konular, hükümler bunlar. Adalet Partisi ikti
darı hak getirmemiş. Orman Kanununda bir de
ğişiklik 4 ncü Koalisyon Hükümetince yapıl
mış, Yüce Meclisiniz kabul etmiş, ama bir yö
nünden Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Ondan 
sonra da gerekçe beklenmiş ve yeni bir orman 
kanununun belki, daha şümullü, zirai reform 
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içerisinde de mütalâa edilerek, Hükümetçe ha
zırlıklarına geçilmiş. Ama uygulanan bir şey 
yok. Orman Kanununda değişiklik yok, Orman 
Kanununun tatbikatında değişiklik yok. 

Adalet Partisi iktidarının Anayasaya uygun 
olmıyan orman politikasını tesbit etmek, ben
deniz için müşkül ve bunun izahını yapmak da 
hakikaten mümkün olamamıştır. Ama, bu 
«Anayasaya uygunluk» «Anayasa çizgisine çık
mak» «Anayasa çizgisine basmak» sözleri her 
nedense, her vesile ile kullanılmak istenmek
tedir. Zaman zaman bu kürsüye geldiğim de, 
bu meselenin bu kadar çokça, cömertçe kulla
nılmamasını devamlı olarak savunan bir arkada
şınızım. Bu vesile ile de, yine Anayasanın ihRli. 
Anayasa çizicisinin hududunun yanına varıldığı, 
üstüne çıkıldığı» seklinde iddiaların grup adına 
yapılmamasını tekrar istirham ediyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Araştırma, Anayasaya ve İçtüzük gereğince 
Meclisin Hükümeti denetim yollarından biri
dir. Anayasanın 88 nci maddesi, «... belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için yapılan inceleme
den ibarettir.» şeklinde diye tarif ediyor. Or
man köyleri buraya ne zaman gitmiş, nasıl 
gitmiş, haneri hayat şartları içerisindedir, bu
nun iktidar ile veya geçmiş iktidarlarla ilgisi, 
münasebeti var mıdır Bunları kısa kısa arz 
ve izaha çalıştım. 

Binaenalevh. Anayasamızın ve İçtüzüğümü
zün Pî-österdİAİ Hükümeti denetim yollarından 
birisi olan Meclis Araştırması ile, ne gibi bir 
neticenin hâsılolacağını rabıtalandırmak bize 
göre mümkün olamamaktadır. 

Bu bir teknik istir. Arz ettim, topyekûn hav
za etüdü, bilgili personelin yapacağı etüt işi
dir. Bunlar kısmen yapılmıştır, yapılmaktadır. 
Ve bu bir örnek çalışma isidir. Alınması lâ-
zımp-elen tedbirler, plânda derpiş olunmuştur. 
Bunlardan kısmen yapılanlar vardır, yanıl
ması mümkün olmıyanlar olmuştur, imkânsız
lıklar dolayısiyle. Bu duruma göre, belli ve bi
linen hal çareleri, plân, Hükümet programı, 
icranın normal muameleleri içinde ele alınmış 
ve alınmakta bulunan bir konuda, Meclis Araş
tırmasının hem lüzumuna ve hem de faydasına 
kaani değiliz. Pratikte de bir sonuç alınacağı
na kaanii değiliz. Bu sebeple iki sayın millet
vekilinin istediği Araştırma önergesinin gün

deme alınmasına Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak taraftar değiliz. Hiçbir pratik sonucu 
olmayacaktır, faydası, zarureti de yoktur. 

Son zamanlarda gündem maddelerinde ço
ğalan araştırma önergelerini tetkik ettiğitniz 
zaman, bize şöyle bir kanaat gelmektedir: Ha
kikaten, o önergelerle araştırılması istenen hu
susları mı araştırmak lâzımdır? Yoksa, araş
tırma önergelerinde yatan maksatları mı araş
tırmak lâzımdır? Eğer bir Araştırma Komisyo
nu kurmak lâzımgeliyorsa zannediyorum, bu 
tikten bir araştırma komisyonu kurmak lâzım
dır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bu hususta da 
bir araştırma yapılsın, hakikat meydana çık
sın. 

BAŞKAN — Şimdi, şahısları adına söz iste
miş olan sayın arkadaşlarımızın isimlerini arz 
ediyorum: 

Hasan Tahsin Uzun, Reşit Ülker. Mustafa 
Kemal Yılmaz, Sadi Binay, Mustafa Ok, Süley
man Onan, Cevdet Aykan, İsmail Hakkı Yılan
lı oğ-lu, llyas Kılıç. Mehmet Ali Arsan, Muzaffer 
Özdae'. İhsan Kabadayı. Nuri Kodamanoğlu, Hü
seyin Balan, Fethi Çelikbaş.. 

Söz sırası Sayın Hasan Tahsin Uzun'-
uradur. B1! vurun S^vın, Urun. 

HASAN TAHSİN UZUN f Kırklareli) — Sa
vın B^kan, sayın Milletvekilleri, Aydın Mil
letvekili Re<*at özarda ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un orman ici köylerinin durumunu 
incelemek, bulundukları yerlerde kalkmdırılma-
ları mümkün olmıyan orman köylerinin hayat 
seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergeleri üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

önerge sahipleri ile grup sözcüleri fikirle
rini söylediler. Ben de şahsım adına, bu konu 
üzerinde fikirlerimi Yüce Meclise kısa ve öz 
olarak anlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türk köylü
sünün yaklaşık olarak 1/3 ü ya orman içindeki, 
va orman kenarındaki köylerde yasamaktadır. 
Orman, bir tabiat zenginliğidir. Fakat, Tüfki-
ve'nin bugünkü bozuk düzeninde bu tabiat zen
ginliği insanların fakirliğine sebebolmaktadır. 
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Gerçekten bugün, Türkiye'nin orman köyle
rinde yaşıyanlar, genellikle ülkemizin en yok
sul, iş imkânları en dar insanlarıdır, üstelik, 
şehirlerden uzaklıkları ve yol yokluğu yüzün
den Devlet hizmetlerinin bütününden de mah
rum kalmaktadırlar. 

Orman köylerinde ve ormana yakan dağ 
köylerinde işsizlik kol geziyor. Bugünkü dü
zende, köyünü, kasabasını terkederek, geçimi
ni sağlamak için büyük kentlere akmak zo
runda kalan topraksız köylü, ya da işsiz ka
sabalı buralarda iş bulmakta güçlük çek
mektedir. İş bulabilenin aldığı para da çoluğu-
nu çocuğunu geçirdirmeye ya zor yetmekte, 
ya da yetmemektedir. Bu duruma çare bulabil
menin tek yolu, topraktan geçimini sağlıyamı-
yanlara yeni çalışma alanları açmak, yani sa
nayileşmektir. Türkiye gibi geri kalmış ülke
lerde hızlı sanayileşme büyük ölçüde Devlet 
eliyle mümkündür. Oysa, yoksuldan değil, fa
kat varlıklıdan yana olan bugünkü düzende, 
Adalet Partisi İktidarı işsiz vatandaşa Devlet 
eliyle yeni çalışma alanları, atelyeler, fabri
kalar açacağına, bunların, her şeyden önce ve 
herkesten çok kendi kârını düşünen özel te
şebbüs tarafından açılmasını beklemektedir. 
Bugünkü düzende Türkiye'nin yalnızca özel 
teşebbüs eliyle sanayileşmesini ve böylece issiz
liğin ortadan kalkmasını beklemek bir hayal
dir. Çünkü bir kere her şeyden önce ve herkb*. 
ten cok kendi kârını düşünen özel teşebbüs, 
açacağı atelyeyi. kuracağı fabrikayı issizliğin 
yaygın olduğu yerlerde değil, kendisine en cok 
kâr getirecek bölgelerde açmak, kurmak isti-
yecektir. Zaten bu yüzdendir ki, Türkive'nin 
Doğusu ile Batısı arasındaki uçurum her ba
kımdan olduğu gibi, iş imkânları bakımından 
alabildiğine büyümektedir. 

İkincisi; bugün Türkiye'deki sermaye sa
hipleri ellerindeki para ile fabrikalar kurmak-
tansa, daha kolay kazanç sağlayan işler yap
mayı tercih etmektedirler, örneğin, Adana'da 
pamuk, Güney - Doğu Anadolu'da üzüm, Do
ğu - Anadolu ve Trakya'da hayvan ürünleri, 
Ege'de tütün aracılığı yapmakta, havadan mil
yonlar kazanmaktadırlar. Ya da Devletin fab
rikalarından demir, çimento alıp karaborsa sat
maktadırlar. Bunlardan, çimentodan, yakın ta
rihlerde Mühendisler Birliği toplantısında bu 
yıl bir firmanın yüz milyon lira kazandığı ba

sma açıklandığı bir gerçektir. Böyle bir mem
lekette bu düzende milyonlar, yüz milyonlar ka
şanılıyor, öteki tarafta orman köylüsü açlıkla 
mücadele ediyor. 

Sayın milletvekilleri, orman, ya da dağ köy
lerinin yoksulluğunun birinci nedeni toprak
sızlıktır. Bu köylere, tarımın dışında başkaca 
«^çim imkânları sağlanmamıştır. Topraksız 
köylüyü şu, yada bu biçimde toprak sahibi yap
maya yanaşmıyan, yeni iş imkânları yaratmı-
yan düzende, orman köylerinde yaşıyanlar ge
çimlerini sağlamak için ormana ya hayvan sok
makta, ya kaçak ağaç kesip taşımakta, ya da 
ormanı yakarak kendilerine tarla açmayı dene
mek zorunda kalmaktadırlar. 

Size en yakın tarihte, iki orman köyünün 
karınlarını doyurmak için birbirlerini öldü-
"fisuve saldırdıklarını, kendi bölgemden bir mi
salle anlatmak isterim; Kırklareli ilinin Vize il
çesinin Evrenli köyü ile Balkaya köyleri ara-
rçırHs, frenin hâdise ile ilgili gelen yazıyı aynen 
Büyük Meclise arz ediyorum:. 

«Dâvanın hukukî nedenleri nazara alınma
dan ve usulsüz olarak ormanlarınınzm Balka
na köylüleri tarafından kesileceği ha*>er alı-
mn^a. dâvasında haklı olan halkımız, p i y a n a 
o-elmis ve kendi hakkını kendi piioü ile alma ka
rarı vermiştir. Doğması muhtemel üzücü hâdise
lerin önüne sreçilmesi ve gerekli emniyet tedbir
lerinin zamanında alınabilmesi için Evrenli 
kövü muhtarlığı, 6 . 10 . 1968 tarihli mazbata
sı ile durumu Kırklareli vilâyet makamına sun
muş ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınma
sını istemiştir. Vilâyet makamı, köy muhtarlığı
nın bu ivi niyeli mazbatasını nazara almamış 
ve o-erevkli emniyet tedbirlerini almak yoluna 
oitmemis. Danıştay heveti. katı neticeye ba^la-
•m.â îOT. halde, bilmediğimiz bir sebenle Ba,lka-
vı köyüne kesim emrini vermiştir. Kesim em
ri verildiği zaman Evrenli köyü halkı ormanı 
dolaşmış ve makta alarak Balkaya köyüne ve
rilen ve aslında bizim olan ormanın bugüne ka
dar yamlagelen soğuk damara ile sınırlanma 
mecburiyetine uyulmadan kırmızı boya ile işa
retlenerek Balkaya köy heyetine teslim edildi
ğini görmüştür.» 

Savın Milletvekilleri, bunun hensini okumak 
ve zamanınızı almak istemem. Şunu arz etmek 
istiyorum: Bugün Türkiye'de insanlar birbirini 
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öldüresiye bir mücadele içindedirler. Burada 
bütün dâva iki köyün birbirini öldürmesi, bir
birini vurması değil, bu köylüler aç olduğun
dan birbirlerine saldırmaktadırlar. Açlıktan 
bunlar meydana geliyor. Sebep bu, evet sebep 
bu Sayın Tarım Bakanı Bahri Dağdaş bey!.. 

Muhterem milletvekilleri, orman köylerinde 
yaşıyan insanların geçimleri için imkânlar bu
lunmadığı gün, bu insanlar birbirlerine saldırır
lar. Nitekim bunlardan bir tanesinin örneğini 
verdim. Bunun yegâne sebebi açlıktır. 

Sayın milletvekilleri, okuyup adam olma yol
ları, orman içinde ve ormana yakın yerlerde ya
şıyan köy çocukları için hemen hemen imkânsız
dır. Okuyup adam olmak yolları, bu köy çocukları
na kapalıdır. Türkiye'nin nüfusunun 2/3 ünü 
teşkil- eden köylü vatandaş ilkokulu bitiren ço
cuğunu üniversitede okutup doktor, dişçi, ecza
cı, mühendis, hâkim ya da avukat yapamamak
ta, sanat okulunda okutup tornacılık, tevsiyeci-
lik ya da elektrikçilik gibi, para getiren bir sa
nat sahibi de yapamıyor. 

Başka bir deyişle bugün Türkiye'de köylü
nün ve fakirin okuma, yetişme, büyük adam ol
ma yolları kapalıdır. Bugünkü düzende fakir 
ile zengine, köylü ile şehirliye eğitimde imkân 
ve fırsat eşitliği sağlanmamıştır. Bugün Tür
kiye'de köylü, çocuğunu eğitim voliyle toprağa 
bağlılıktan kurtramıyor. Çünkü, her alanda ol
duğu gibi, eğitim alanında da bugünkü düzen 
yoksuldan yana değil, varlıklıdan yana işliyen 
bir düzendir. Bugün Türkiye'de ilkokulu biti
ren her yüz çocuktan ancak on tanesi ortaokula, 
bu on çocuğun da «,ncak dört tanesi liseye, bu 
dört çocuğun da ancak ikisi üniversiteye gire
bilmektedir. Devlet eğitiminde fırsat eşitliğini 
gerçekleştirebilmek için hiçbir çaba harcamadı
ğı içindir ki, üniversiteye giden bu iki çocuk, ço
ğu kez büyük şehirlerin varlıklı çocukları ol
maktadır. Bir kere köy çocuklarına üniversite
nin, ya da yüksek dereceli sanat okullarının ka
pılarını açacak olan orta okulların ve liselerin 
büyük çoğunluğu, Türkiye'nin gelişmiş birkaç 
ilinde toplanmıştır. Bu illerde yaşıyanlar, genel
likle çocuklarını paralı okullarda okutacak güc-
de oldukları halde, Devletin eğitim için harca
dığı paralardan aslan payını almaktadırlar. 

İkincisi; eğitim yatırımlarını daha çok var
lıklı bölgelere yapan Devlet, fakir köy çocuk

larının hiç değilse bu bölgelere giderek parasız 
yatılı eğitim görmeleri için de hiçbir çaba har
camamaktadır. Devletin bugün ortaokul ve li
selerde okuttuğu parasız yatık çocukların sayısı 
yalnızca 4 500 dür. Demek ki, her yıl ilkokulu 
bitiren yüzbinlerce köy çocuğundan yalnız 
4 500 ü eğitimlerine, parasız yatılı olarak devam 
etmek imkânını bulabilmektedirler. Bu sayı bile 
tek başına, eğitimde fırsat eşitliğinin yalnızca 
kâğıt üzerinde kaldığının en açık delili değil mi
dir? 

Sayın milletvekilleri, orman köylerinin duru
mu üzerinde öncelikle durulmadıkça, Türkiye'
nin hem orman varlığı her gün biraz daha aza
lacak, hem de orman içinde yaşıyan köylünün 
başı kanunla devamlı derde girmekten bir türlü 
kurtulamıyacaktır. Nitekim 1964 yılma ait res
mî rakamlara bakılırsa, o sırada ceza evlerinde 
hükümlü bulunan 90 000 kişiden 55 000 i orman 
suçundan yatmakta idi. Biz burada, bu memle
keti felâkete götürenler için af kanunu çıkarı
yoruz, fakat Orman Kanunu Anayasaya kondu
ğu için bir af kanunu çıkaramıyoruz. Türkiye'
de bugüne kadar genellikle ya ormanın ağaçla
rı, ya da ormanda yaşıyan insanların oyları dü
şünülmüştür. Oysa, ağaçlardan ve oylardan ön
ce insanları düşünmeye, orman hazineleri için
de aç ve yoksul yaşıyan köylümüzü sıkıntıdan 
kurtarmaya mecburuz. Bugün Türkiye'de hem 
ormanı, hem de orman içinde ya da kenarında 
yaşıyan köyjüyü koruyacak ve kurtaracak ye
ni bir düzen kurmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, benim inancım odur M, 
eğer Devlet orman köylüsünü sıkıntıdan kurta
rır, insanca yaşama imkânına kavuşturursa, 
köylü de Devletin ormanlarına Devletten daha 
iyi bekçilik eder. Yapılan araştırmalardan an
laşılmaktadır ki, Türkiye'nin orman varlığı bu
günkü haliyle bile çok zengindir, iyi bir işlet
mecilikle hem orman köylülerine geçim sağla
ması, hem de yurda döviz olarak yılda 200 ilâ 
250 milyon dolar girmesi mümkündür. Fakat 
Devlet, bugün orman sorununun üzerine eğilip 
gerekli yatırımları yapmaktan kaçındığı için ve
rimli işletmecilik mümkün olmamaktadır. 

Türkiye'nin bugünkü orman varlığından ya
rarlananlar yalnızca nakliyeciler ve kesilen ağaç
ları köylüden yok pahasına satmalan bir avuç 
odun tüccarıdır. 
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Sayın milletvekilleri, orman konusunda alı
nacak başlıca tedbirler şunlar olmalıdır kanı
sındayım : 

1. Fiilen orman niteliğini yitirmiş alanlar
da köylüye meyvacılık, zeytincilik gibi ağaçlı 
J?J da, yerine göre, başka biçimde tarım çalış
maları yapma izni verilmelidir. 

2. Hayvan yemi endüstrisi geliştirilmeli, 
hayvan yetiştiren orman köylüsüne ucuz yem 
sağlanmalı ve böylelikle hayvan beslemek için 
orman tahribine lüzum bırakılmamalıdır. 

3. Orman köylüsüne, yan gelir kaynaklan 
sağlamak üzere, onun tavukçuluk, arıcılık yap
masına, el sanatlarına ve küçük sanayii geliştir
mesine yardımcı olunmalıdır. 

4. Orman köylüsünün kooperatifleşmesi sağ
lanmalıdır. 

5. Siter usulü, köylünün lehine uygun ola
rak düzeltilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime burada son ve
rir, hepinize saygılar sunarım. 

Hürmetlerimle. (C. H. P, sıralarından, alkış
la-.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, bize bu çok önemli memleket sorunu 
ii-orinde Meclisin durması fırsatını veren tek-
lifçi arkadaşlara teşekkürle söze başlamak iste
rim. 

Gerçekten, Türkiye'nin büyük dâvalarından 
birisi, orman ve orman içinde ve civarında yaşı
yım köylülerimizin, vatandaşlarımızın davası
dır. 

18 270 orman köyü rakamı, 35 000 köyümüze 
oranla Türk köylerinin 1/3 ünü teşkil etmekte
dir. Ve buralarda yaşıyan vatandaş sayısı 10 
milyonun üstündedir. Bugüne kadar verilen sa-
y;.îar değişiktir, bazan yedi milyon verilmiştir, 
fakat bunların sayısı on milyonun üzerindedir. 
Yani, Türk vatandaşlarının hemen hemen 1/3 ti
ne yakın bir büyük kütle orman içinde ve or
man kenarında yaşıyan köylülerimizdir. öyle 
ise Büyük Meclis Türkiye'nin en büyük dâva
larından birine eğilmiş bulunmaktadır. 

Şunu ifade etmek gerekir ki, bir memlekette 
yarayabilmek için veya tarım yapabilmek için 
asgari, o memleketin toprağının % 20 ilâ 25 i-
nin orman olması gerekmektedir. 

I Eğer böyle değilse o memleketin başına ge
lecek haller bellidir. Resmî, ilmî araştırmalar
da memleketimizin % 20 ilâ 25 arasında orman 
olduğu ifade edilmektedir. Bu olmadığı takdir
de, bunun aşağısına düşüldüğü takdirde - ki, 
Türkiye'de bu rakam % 12 - 13 civarındadır - o 
zaman bizim, başımıza gelenler, o memleketlerin 
başına gelmektedir. 

Yani seller güzel karatoprakları alıp denize 
götürmekte, binalar yıkılmakta, köyler çökmek
te, sular altında kalmakta ve Konya ovasında 
Karapınar'da gördüğümüz gibi, kum yığınları
nın bir yerden bir yere rüzgârla sürüklenmesi 
neticesi çöller meydana gelmektedir. 

Bir sayın arkadaşımız geçen gün burada gün
dem dışı konuşma yaptı, Konya'nın Karapınar'-
mm çöl olmaktan kurtarılması için yapılan 
emeklerin nasıl engellendiğini, nasıl politikaya 
alet edildiğim ve kumların nasıl yeniden cadde
leri kapattığım ifade ettiler. 

iste orman politikasının şimdi görülen neti-
I çeleri ve bizim bildiklerimiz, gazetelere, kamu 
[ oyuna aksetmiş olanlar : Türkiye ciddî olarak 

bir tehlike karşısmdadır. Eğer zamanında ted-
I birler alınmazsa, yani orman meselesinin bu yö

nü ve orman içinde ve civarında yaşıyan köylü-
bv balamından tedbirler alınmazsa, önümüzdeki 

I Meclisler ne ödeneklerle, ne Bakanlarını sel mın-
takalarma göndermekle, ne de bâzı mıntakalar-
da birtakım setler yapmakla Türk topraklarını, 

I Türk halkını kurtaramıyacaklardır. 

İşte böyle önemli bir konunun üzerindeyiz. 
I Toprak ve tabiat, bunun yanında insan, Türk 

insanının da hali fecidir. Bugün «Orman dâva-
I sının nasıl çözüleceği» diye bir mesele yoktur. 

Orman dâvasının nasıl çözüleceği gerek 1956 da 
çıkmış 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 

I maddesinde, gerekse bugünkü Anayasamızın 
31 nci maddesinde gösterilmiştir, öyle ise bu-

I gün yapılacak şey Anayasamızın 131 ve Orman 
I Kanununun 13 ncü maddesinde gösterilen çözüm 
I yolunun üzerine ciddiyetle eğilmektir. 
I Bugüne kadarki genel uygulama, ormanı ke-
I sen vatandaşı yakalamak, mahkemeye sevk et-
I mek,.. Biraz evvel Sayın A. P. sözcüsü değerli 

ırkadaşmıızın ifade ettikleri gibi, birbuçuk se-
I nedir Yargıtay karar almış, arabaları da müsa-
I dere ediyormuş. Demek ki, biz öyle kanun <çı-
I karmışıa, Yargıtay da bizim çıkardığımız kanu-
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nu öyle tefsir etmiş, arabaları da, hayvanları da 
müsadere ediyormuş. 

Şimdi, bugünkü tatbikat, ciddî, Anayasamn 
ve Orman Kanununun emrettiği yolda olmamış-
tir arkadaşlar, maalesef olmamıştır. Neden ol
mamıştır? Çünkü, ciddî olarak meselenin üze
rine samimiyetle kimse eğilmemiştir. Orman me
selesi, bir oy meselesi şeklinde, bir oy alma me
kanizması olarak telâkki edilmiştir, böyle sayıl
mıştır. 

tik Orman Kanunu 1937 de, tek parti devrin
de çıkmıştır. İkinci Orman Kanunu 1945 te çık
mıştır, yani çok parti devri açılmadan çılomş-
tır, bellibaşlı kanun. Üçüncü Orman Kanunu 
1950 senesinin iktidarı devredilmeden evvel çık
mıştır. Ondan sonra en önemli kanun da 1956 
da çıkmıştır, halen yürürlüktedir. 

Ama buna rağmen, bunun üzerinde ileri ge
ri konuşma yapılmaktadır. İste şöyle olmuştur, 
böylo olmuştur, böyle gitmiştir, Halk Partisidir,. 
bilmem nedir, filân diye konuşulmaktadır. 

Mesele çözümlenmiştir. Bu/din orman . ala
nında tahdit yapılmış, şuralı ormana ait yer. 
Köylü de var orada ve köylü sabah kahvaltısı 
etmek mecburiyetindedir, cğlenleyin kavısiyle, 
loziyle yemek yiyecektir, çorbasını içecektir, ak
şamleyin de yemek yiyecektir, götürmeye mec
burdur. Eğer köylüye yaşamak imkânı tanı
mamanın - toprağı yoktur, orman sahasıdır, 
süremez - ormana girip kesemezsin demenin an
lamı, «Sen yemek yiyemezsin, sen evine katık gö
türemezsin, sen evindekileri ölüme mahkûm ede
ceksin» den hiçbir farkı yoktur. Cümleler de
ğişiktir, anlam aynıdır. Aç kal, öl. Aç kalmaya 
ve ölüme terk edilen bütün insanların yaptığını, 
orman köylüleri yapmaktadırlar. Bunun sorum
luluğu siyaset adamlarına aittir, bize aittir, Par
lâmentoya aittir. Biz onları aç bırakıyoruz, biz 
onları ormana sevk ediyoruz, ormanları biz kes
tiriyoruz. Çünkü gereken tedbiri almıyoruz. 

Orman korunacak... Ama ormandan önce ko
runacak bir varlık var: Ormanın muhafızı, or
manın bulunduğu topraklara kanını döken Türk 
insanı, evvelâ o korunacak! 

Biz bunu yapmadıkça «Şu tedbiri almışız, bu 
tedbiri almışız, Orman Kanununu getiriyor mu
şuz, gelecekmiş, geri alınmış, Hükümet bir daha 
tetkik edecekmiş» gibi şeyler, bir oyalama ve oy 
alma taktiğinin ötesine gidemez. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 131 nci 
maddesi diyor ki: «Devlet, ormanların korcjn-
ması ve ormanlık sahaların genişletilmesi içim 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri ahr. Bü
tün ormanlann gözetimi Devlete aittir. Devlet 
ormanları, kanununa göre Devletçe yönetilir ye 
işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yöneti
mi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. 
Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez 
ve kamu yaran dışında irtifak hakkına konu 
olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir 
faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan halkın 
kalkındırılması ve ormanı koruma bakımın
dan gerekirse, başka yere yerleştirilmesi ka
nunla düzenlenir.» 

Şimdi arkadaşlarım, Anayasa ormanım 
korunmasını söylerken, oradaki, Türk vatan
daşının korunmasını da açıkça söylemiştir. 
Eğer bir yorum yapmak icabederse, acaba ev
velâ orman mı korunacaktır, Türk Vatandaşı 
mı korunacaktır? Şüphe etmemek lâzımge-
lir ki, ölümle karşı karşıya kalan, aç bırakıl
makla karşı karşıya kalan. Türk Vatandaşı
nın evvelâ korunması lâzımdır. Koruma or-
dan başlıyacaktır. Bugüne kadarki, tatbikat; 
maalesef orman içinde yaşıyan Türk Vatan
daşının üzerine eğilinilmemiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu gayet realist, 
gerçekçi bir görüşle, her yıl Devlet bütçe
sine 50 milyondan az olmamak üzere, kal
kındırma işlerine harcanacak bir paranın kon
masını emretmiştir. Maalesef kanunun çıkışın
dan bu yıla kadar en az 50 milyon lira ola
rak konulacak paraya karşılık 10 milyon Ifü-
sur lira, (Yani 10 milyondan biraz fazla, ya 
11 milyon veya 12 milyon lira civarında bir 
para konulmuş ve bu da som senelerde konul
muştur. Ve o zaman, harcama şekli de tesbit 
edilememiştir. Ancak Köy İşleri Bakanlığı 
kurulduktan sonra bu dâvanın üzerine dajha 
ciddî, bir köy dâvası olarak eğilinilmişljir. 
Çünkü Köy İşleri Bakanlığı 13 370 köyü içjne 
alan, Türkiye köylerinin 1/3 nün meselesi olan 
bir «Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi» 
kurmuştur ve ilk defa olarak o zaman İbu 
işin üzerine eğilinilmiştir. Fakat ondan sonjra, 
sonraki tatbikatta bu iş maalesef tavsatılniış-
tır. Ne yapılacaktı? Orman köylerinde aricı-
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lık, bâzılarında el sanatları yapılabilir. Demin 
Sayın Sabit Avcı'nm da ifade ettikleri gibi, 
bâzılarında hayvancılık, bâzılarında, alet ve
rildiği takdirde, çiftçilik yapılabilir, 'bâzıla
rında orman içinde çalışma yapılabilir, pekçok 
iş yapılabilir.? 

Şimdi, ben size canlı bir misal vermek isti
yorum : istanbul,- etrafı tamamen ormanlarla 
kaplı bir bölgedir ve liste içinde çok ormanı 
olan illerden bir tanesidir. İstanbul'un Şile 
ilçesi fakir bir ilçedir. Şile ilçesinde örnek 
tatbikata girişilmiş, bâzı köylere tezgâh ve
rilmiş, kredi açılmıştır, bâzı köylere da
mızlık hayvan verilmiştir. Köylü memnun
dur. Halı tezgâhı verilmekle beraber bir ta
raftan da Tuzla'da okul, halıcılık kursu açıl
mış ve daha buna benzer şeyler yapılmıştır. 

Ben iki tane canlı misal vermek istiyo
rum : Tatbikatta, neler oluyor? 

Bu sene uğradığım, Şile köylerinde dedilar 
ki : «Bize halı tezgâhı verdiler, kredi açtılar, 
çok güzel. Halıyı yaptım, vurdum omuzuma 
şehre gittim.» Feke nahiyesinde söylüyor bunu. 
«Benim yaptığım halıyı kimse almadı.» 

Arkadaşlar, bu hâzin bir hikâyedir. Yani, 
orman içi köylerinin kalkındırılması için giri
şilen teşebbüslerin nasıl yüzüstü bırakıldığının 
hâzin hikâyesidir.. Çünkü bu iş o zaman şöyle 
plânlanmıştı : Köylü halı yapacak, bu halıyı 
Sümerbank satacak, yani önderlik yapacak. Bir 
zaman sonra (köylü belki Sümerbanka da ver-
miyecek, ama ilk defa halı yapan köylü bunu 
satmasını beceremez. 

Bana anlattığı hâdise ekonomik bakımdan 
çok hazindir. Bir köylü ıkalkacak bir halı doku
yacak, halıyı omıuzuna vuracak, otobüs parasını 
verecek, İstanbul'a gidecek. Kim alır ondan ha
lıyı arkadaşlar? Çalma hah mı, çırpma halı mı, 
bir felâkete uğramış da mı satıyor? Tek bir halı 
ile gelmiş bir adamım şehir pazarındaki halini 
düşünün. Yok pahasına alırlar ve hattâ alma
mışlar da. Almamışlar, halıyı getirmiş atmış 
köylü. İşte önümüzdeki misal; kredi verilmiş 
fakat samimiyetle arkası takib'edilmediği için, 
pazar bulunmadığı için, organizasyon yapıl
madığı için köylü halı dokumuş, halı orada 
kalmış. 

Gene bundan kısa bir müdet evvel meşhur 
Terkos gölü, ismini şehir suyuna veren ve şim

di yeni ismi «Durusu» olan istanbul Çatalca 
ilçesinin Terkos Gölü kenarında Balaban köyü 
vardır arkadaşlar. Bıı Balaban köyü orman kö
yüdür. Balaban köyünün orman ağaçları çok 
büyük olduğu için, onların dibindeki otları ot
latmak suretiyle, iyi bir şekilde hayvancılık 
yaparlar, geçinip giderler. Gayet yerinde ola
rak, koruma ormanı haline sokulmuş. Yani Ter
kos (rolüne su temin etmesi ve mesire olması 
bakımından bir plân yapılmış, Balaban köyü
nün bulunduğu ormanın etrafı tellerle çevrile
cek, yeniden çam ağaçları dikilecek, çam ağaç
larını hayvanlar yemesMer diye de etrafına 
t3İ çekilecek. Yani, hayvancılık yapan Balaban 
köyü ölüme terkedilmiş, demin anlattığım gibi. 

Balaban köyünün önünde Terkos Gölü var
dır, nefis balıklar çıkar, ama Vakıf malların ki
ralanmasına dair kanuna göre, Terkos gölünde 
köylüler balık avlıyamaz. Terkos gölünün ba
lıkları mütaahhide verilir 68 bin liraya ve mü-
taaJhhit balık avlamaya gelenlere - M bunlar 
7 - 8 köydür, geçinebilirler buradan - ateş ©der
ler. Yani «Benim zilyedliğimde bulunan göle 
giremezsin» diye köylüye ateş eder. Köylü or
mana hayvanını sokamaz, köylü gölde balık tu
tamaz, köylü ne yapar; bunu Büyük Millet 
Meclisi söylemelidir arkadaşlar. Meclis söyle-
mezse kimse söyiliyemez bunu. Biraz evvel sa
yın A. P. grup sözcüsü arkadaşım «Kredi açıl
ması bir şey ifade etmez, kredi açılmadan evvel 
havza etütleri yapılmalıdır» buyurdular. Doğ
ru. Doğru ama ortada bir hâdise var, evvelâ 
kredi için lâzım olan, Anayasanın emrettiği, 
6831 sayılı Kanunun emrettiği 50 milyonu bu 
güne kadar koymuş olsaydınız, aşağı - yukarı 
1956 - 1968, 12 sene içinde yarım milyar lira 
ile, emin olunuz arkadaşlar, en muzdar vazi
yette olan orman köylüleri kalkınmış olurlardı. 
Yapılacak iş budur. Bu parayı koyarsanız hav
za etütleri de yapılır, havza etütleri yapıldıktan 
sonra arkasını takibedersiniz. 

Bu gün köylü arkadaşlarımız bize diyarlar 
ki, «biz ormanı kesmek istemiyoruz, biz orman
dan ümidi kestik, siz bize yaşıyacağımız aracı 
verin» 

Yalovanın bir köyünde bir arkadaş orman 
meselesi konuşulurken dedi ki: «Bizim köy
de orman faresi adı ile anılan bir arkadaş 
vardır» Adı orman faresi, mütemadiyen ormana 
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girip, kesip »atıyormuş. «Ne> zaman iki bu va
tandaş işçi olarak Almanya'ya gidip geldi, az 
çok parası oldu, şimdi değil ağacın köküne, 
yaprağına bile elini sürmek istemiyor.» 

Benden evvel konuşan 'arkadaşlarım gayet 
güzel, ayrıntılariyle anlattıkları için ben ana-
hatlarma temas ediyorum : Bugün yapılacak 
iş, ormanı, orman köylülerini, orman meselesini 
bir politika oyuncağı olmaktan, oy avcılığı me
selesi olmaktan çıkarmak lâzımdır. 

Burada ifade edildi, bir kanun teklif edil 
miş, İsmet İnönü'nün imzası vardı ve Adalet 
Partisi Koalisyonu zamanında da bu kanun 
çıktı. Bu, orman kenarında açılmış ve orman 
vasfını kaybetmiş yerlerin köylülere iadesi hak
kında bir kanundu. Bu kanunu Anayasa Mah
kemesi iptal etti. Değerli A. P. Grupu Sözcü
sü arkadaşım buyurdular ki, «Anayasa Mahke
mesinin karar verdiği tarih ile gerekçeli kara
rın neşredüdiği tarih arasında çok zaman geç
tiği için Orman Kanununun hazırlanması ge
cikti.» 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin kara
rının çıktığı Resmî Gazete 4 Haziran 1966 ta
rihlidir. 4 Haziran 1066 dan bu yana uzun 
zaman geçmiştir ve maalesef bir politika ola
rak ikide bir «Orman Kanununu getiriyoruz» 
diye ortaya çıkılmıştır. Ne olduğu belli değil. 
Buna karşı çıkılmış «Efendim, bu Orman Ka
nunu olmaz, ormanlar peşkeş çekiliyor» diye 
kamu oyunda konuşmalar olmuştur, köylere 
yayılmıştır, «İşte görüyorsunuz ya biz Orman 
Kanununu getiriyoruz ama Cumhuriyet Halk 
Partililer buna karşı çıkıyorlar» denmiştir. Me
sele yatışmıştır, biraz zaman geçmiştir, tekrar 
«Orman Kanunu hazırlandı, veriliyor, verildi» 
denmiştir. Yine aynı sözler köylerde söylen
miştir; «İşte görüyorsunuz ya biz bu Orman 
Kanunundan tarafayız ama Halk Partililer 
buna karşı çıkıyorlar» denmiştir. Şimdi aynı 
iş yapılmaktadır. 

Arkadaşlar, Orman Kanununu çıkarmak 
istiyenler bir gecede çıkarırlardı, Seçim Kanu
nunu çıkardıkları gibi. Ama bütün bunlar bir 
hesaba bi* kitaba dayanmaktadır; seçim hesa
bına, seçim kitabına dayanmaktadır. Getiri
lecek seçim inişinin içerisinde, işte çıktı idi, 
çıkıyordu, engellendi, engellenmedi, Meclis 

toplandı, Meclis toplanmadı, çıkamıyacak veva 
çıkarılacak. 

Arkadaşlar, bu politika çözüm yolu değil
dir. Çünkü siz Orman Kanununu istediğiniz 
şekilde çıkarın, bu dâvaya çare bulamıyacajk-
sınız. Eğer siz, orman köylülerinin kalkınma
sına eğilmezseniz, eğer siz, Anayasanın emret
tiği kalkınmayı yapmazsanız, getireceğiniz ka
nunla buna çare bulmanıza imkân yoktur. Bir 
şeye, reye çare bulacaksınız belki, ama zannet
miyorum, Türk köylüsü bunu anlamaktadır 
ve bunu Türk köylüsüne anlatanlar elbette bu
lunacaktır. 

Bu sebeple, bu kadar politik hale getiril
miş, bakımsız halde bırakılmış orman köylüle
ri hakkında Meclis araştırması açılması zorun-
luğu vardır. Yüce Meclis bunun üzerine eğil
melidir. Araştırmalıdır, gidip yerinde uygu
lamaları görmelidir ve ondan sonra meseleye lel 
koymalıdır. 

Bir gün gelecek bütün bu meseleler, Perso
nel kanunundan tutun da Orman Kanununa İşa-
dar, din meselelerine kadar tesirsiz hale gele
cektir ve bu memlekette bunları biz hepimiz gö
receğiz. Bu sebeple araştırma önergeleri ye
rindedir ve önergeye müspet oy kullanmanızı 
hassaten istirham ederim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Heyetinizin bir süre önce kabul ettiği karar* 
gereğince Çarşamba günleri saat 15 ten 17 ye 
kadar Meclis araştırması ve genel görüşmelere 
tahsis edilmiştir. Bu süre dolmuş bulunuyor. 
Bu itibarla gündemde yer alan sözlü soruların 
görüşülmesine geçeceğiz. Görüşülmekte olan 
Mustafa Ok ve Reşat özarda'nın önergelerimle 
ilgili olarak da bir yeterlik önergesi gelmiştir, 
ofelecek Birleşimde Sayın Tarım Bakanından 
konuşup konuşmıyacağını sorup yeterlik öner
gesini oya sunacağım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Yeterlik aley
hinde. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sa^m 
Mustafa Ok söz istiyor. Şimdiden kaydediyo
rum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Daha 4v-
vel söz istemiştim. 

BAŞKAN**k Duymadım, Sayın Kabadayı. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz efen
dim. 

Gündemdeki numara sırasını ve soru sahibi
nin adını okuyarak arz edeceğim soruları. 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şâmiloğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte bağ
lıyacağına ve hava alanı yapımının hangi • yıl 
programına alınacağına dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şâmiloğlu bu
rada mı efendim?.. Yok. Sayın Ulaştırma Baka
nı?.. Yok. 

Sayın Uaştırma Bakanı, bulunmadığı cihetle 
sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

2, — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımın
da ne gibi esasların nazara alındığına dair soru
su ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm sözlü ce
vabı (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada. 
Saym Tarım Bakanı?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

söslü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi ri
ca ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. 1966 ISkim mevsiminde Devlet eliyle to
humluk tevziinde ne gibi esaslar nazara alınmış
tır? 

2. Kazalara verilen kontenjan dışında, bâzı 
kimselere özel olarak tohumluk verilmesi için 
şahsi emirleriniz olmuş mudur? 

3. Niçin verilecek tohumluğun hepsi konten
jana dağıtılmayıp bâzı kimselere hususi emir
lerle, âdil esaslar dışında tohumluk verdirilmiş
tir? 

4. Tohumluğun, banka teminatı yerine, mü
teselsil kefaletle verilmesi hususunda bir gayret 
ve çalışma var mıdır? 

5. Tohumluk yardımının bu işin ticaretini 
yapanlardan daha çok hakikaten tohumluğa 

muhtaç çiftçiye yapılması için bâzı tedbirler alın
mayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri, 
1966 mevsiminde yapılan tohumluk dağıtımın
da ne gibi esasların nazara alındığına dair Kon
ya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun sorula
rını cevaplandırıyorum. 

Biz, Hükümet programımızda tarımda top-
yekûn reformu öngören bir Hükümetiz. Tarım
da reformun metotlarının temelini teşkil eden 
tohumluk konusunu iktidara gelir gelmez he
men ele aldık. Biz iktidara geldiğimiz zaman 
gördüğümüz metot şuydu; çiftçiye ancak temi
nat mektubu mukabilinde yalnız Devlet Üret
me Çiftliklerinin ürettiği sertifikalı kademedeki 
tohumlukların tevzii bahis konusu idi ve bunun 
miktarı 50 - 60 bin tonu geçmemekteydi. Yüce 
Meclisin birçok üyeleri tarafından bilindiği 
gibi, teminat mektubu müessesesi, çok kere şe
hirlerde hatırı sayılır esnaflar tarafından dahi 
temini güç bir mekanizma idi. O halde tohum
luklar, ancak ve ancak teminat mektubunu elde 
eden kişiler kanaliyle tevzii mümkündü, onun 
dışındakiler için ise imkân haricinde idi: Soru 
sahibi, öyle zannediyorum, biraz sonra kendi 
görüşlerini açıklıyacak, bâzı aksaklıkların oldu
ğunu ileri sürecek, lüzum hissedersem tekrar 
cevap arz edeceğim. 

Alman tohumlukların büyük bir kısmı, te
minat mektubunu temin edenler tarafından, bü
yük ölçüde bir ticari meta olarak kullanılırdı. 
İktidara geldikten sonra biz bunları kaldırdık, 
teknik bir esasa dayadık. 

Birincisi; 5254 e giren ve senesi içerisinde 
doludan, selden, kuraktan zarar görenlere pri-
yorite verdik. İkincisi de; ta Salçuk'tan bu ya
na ecdadından kalmış bir buğday tohumluk 
popülâsyonunu, döl kademelerini ıslah maksa-
diyle bir programa giriştik ve esas olarak da 
tohumluk talebini müteselsil esas üzerine, güb
resini de, tohumunu da yine bu esas üzerine 
oturtturduk. Fakat üzülerek arz edeyim ki; bu 
koymuş olduğumuz sistem, belki sözlü soru sa-
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hibinin değil, ama partisi içindeki birçok mil
letvekilleri tarafından, oy avcılığı karakteri ta
şıdığı ve bankanın kredilerinin bu şekilde köy
lüye tohumluk ve gübre adı altında lüzumsuz 
bir şekilde israf edildiği de beyan edildi. îlk 
senelerde köylerde büyük Ölçüde bir sıkıntı, 
banka tarafından, memurlar tarafından, admi-
nistrasyon tarafından bâzı zorluklarla karşılan
dı ise de, zamanında aldığımız tedbirlerle bunu 
da Önledik. 

Esasımız şu oldu; iki dönüm nadası olan, 
fakat tohumluk değiştirme ihtiyacı bulunan her 
çiftçiye müteselsil esas üzerinden tohumluk ve
rilecektir. Burada da köy, bir bütün olarak ele 
alınmıştır, murakabesini de bizzat köy yapmak-
dadır. 

Yine sözlü soru sahibi arkadaşım çok iyi bi
lir, müteselsil kefalet mevzuunda Şeker Şirke
tindeki prensipleri esas aldık Yani, köylü şu veya 
bu şekilde mahsulü olduğu halde tohumluk 
ve gübre borcunu ödemedi mi, köy murakabesi
ni bundan esirgedi mi, köylünün tümünün kre
disi üzerinde bir ademi itimadolacağını kendi
lerine söyledik. Bu bakımdan köylü bize geniş 
ölçüde yardımcıdır da. 

Esasımız, kazalar üzerinde, köyler üzerinde 
bir sıra «sasına dayanıyordu, tohum yenilemek 
yönünden. 5254 e gelince, gene teknisyen gücü, 
idari makamların tesbit ettiği esaslar üzerinden 
1966 - 1967 tohumluk programını tatbik ettik. 

Bunun dışında istisnalar var mıdır, yok mu
dur? Makamımızca hiç kimseye özel surette 
«Şu adama şu kadar tohumluk vereceksiniz, 
buna bu kadar tohumluk vereceksiniz» diye 
verilmiş bir özel emir yoktur. Tamamen teknik 
ziraat müdürlükleri ile vilâyetlerin emrine ve
rildiğini, kendi hudutları içerisinde tevzi me
kanizması realize edildiğini arz eder, hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurun. 
NAZİF KURUCU (Kenya) — Sayın Başkan, 

değeri' milleltyekilleri, sorumun 1966 yılındaki 
tohum dağıtımını esas aldığını görmüş bulunu
yorsunuz. Maalesef, 2 »ene, 2,5 sene, 3 sıene içe
risinde cevap almaımıyan ve sırası geldiği za
man bakan arkadaşların saüonu terk ettikleri 
somlarımız vardır. ıSöziü soruların bu kadar geç 
ele alınmasının mahzurlarının giderilmesi için 

mutlak bir çare bulunması hususuna işareti et
mek işitiyorum. 

1966 yılındaki tohumluk dağıtımında daha 
fazla göze baltan yollIsuzluMar ve aksaklıklar bu
lunmakta idi. O yıllarda kendi bölgemde, Tuz-
lukçu Bucağında verilen tohumlukların çoğu 
kurtlu ve (kulanıihnaz halde çıkmış ve hatırla
dığıma g*öre, pancar şirketi eli ile dağıtılmış bu
lunan bu tohumluktan o bölge istifade edeme
miş idi. 

Bizim çiftçimiz, Devlettin buğdaya kâfi fiyatı 
vermemesi yüzünden ve kendisinin içinde bu
lunduğu maddi imkânsızlıklar sebebiyle har
mandan hemen sonra elindeki bütün mahsulü 
«atmak mecburiyetinde kalmaktadır. Hattâ har
mandan önce, alivre ve bir nevi faizle ölincjeki 
mahsulü çıkardığı için, orta hallinin üzerindeki 
çiftçilerimizin dahi tohum zamanında tohum 
ekecek güçleri, imkânları kalmamaktadır. Bu 
sene dahi tohum bulamadığından dolayı tarla
sını tam zamanında, tavında ekmiyen çiftçi va
tandaşların bulunduğuna işaret etmek isterim. 

Tohumluk meselesi, Türkiye'de sadece iyi 
bir mahsul cinsinin geliştirilmesi meselesi de
ğil, aynı zamanda toprağın zamanında tohum-
lanabi'lmesi meselesidir. Çok ters işüyen kredi 
mekanizması ve çok ters durumda olan banka 
muameleleri yüzünden, orta hallinin üstündeki 
çiftçilerin dahi zaman zaman tohum alacak pa
raları bulunmamaktadır. 

1966 yılımda kendi bölgemde tohum dağıtı
mımda 'himayeler olmuştur. Belki bu himayeler 
alttan zorlanmıştır. Çünkü iktisadi sıkm'tular 
vatandaşa, her hangi yola olursa olsun, kredi 
temin etmeye zorlamaktadır. Bakkal vatandaş, 
hiç tarlası olmıyan vatandaş, çerçilik yaftan, 
seyyar satıcılık yapan vatandaş, her hangi i bir 
siyasi nüfuzla veyahut da bir fırsatla, tohumluk 
yoln ile de olsa, 100 lira, 3Ö0 lira kredi almak 
suretiyle maddi imkânını, düzeltmeye bakmak
tadır. Tohumluk meselesinin bir yönü, böylece 
Türkiye'deki kredi düzeninin aksaklığı mesele
sinle kadar varır. 

Tohum dağıtımında bunun da etkili olması 
sebebiyle, dağıtım esas ihtiyaç sahiplerine, to
huma muhtacolanlara, elinde imkânı bulunmı-
yanlara değil, kredi müessesesini kendi lehine 
işletmek için fazla baskı yapabilenlere ve bu 
imkândan istifade etme yolunda fazla fırsattan 
ellerine geçirebilenlere doğru bir akım ğösfcer-
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mektedir ki, bu da Türkiye'nin tarımsal üreti
minin aleyhine ve zararına işliyen bir durum
dur. Çünkü gerek Devlet Üretme Çiftliklerinin, 
gerekse Bakanlığın diğer kademelerinin hazırlı-
yabildiği tohum miktarı muhakkak ki, mahdut
tur. Bu mahdut miktar, knedi yetersizliğinin 
zorladığı sebeplerle, aslında ziraatle uğraşmıyan 
vatandaşlar tarafından ele geçirilip ve normal 
bir buğdaydan daha f azla masraf la elde edilen 
'buğday böylece piyasaya, yemeklik buğdayların 
içerisine akmak durumunda kalınca arada sacrf 
©dilen emek boşa gitmekte, ihtiyaç sahibi çiftçi 
zarara uğramış bulunmaktadır. 

Yine tohumluk dağıtımında başka yönlü ak
saklıklar da vardır. Konya'nın bir sene veya iki 
sene önceki arpa tohumluğu ihtiyacı için Kars'
tan kontenjan verilmiştir. Konya'da arpa ekim 
mevsimi geçtikten sonra vatandaşlar Tarım Ba
kanlığı ile Ziraat Bankası arasında mekik doku
muşlar, köylerinden gelmiş, gitmişler, vilâyete 
yazılar yazdırmışlar ve en olumsuz bir mıevsim-
de Kars'a yakın bir ajanstan arpa tohumluğunu 
almak durumunda kalmışlardır. Bunu alan va
tandaşlar, o arpayı hangi tüccara, kaç para fi
yatla saıtacaklarını buraya geddiklerinde ifade 
etmişlerdir. Yani, verilen arpa tohumluk için de
ğil, sıkıntı içinde olan köylünün başka kaynak
lardan gideremediği kredi ihtiyacını, o gün için 
nefes alma ihtiyacını değerlendirmek yolunda 
boşa götürülmüştür. 

Bu konuda büyük aksaklıklar bilhassa geç
miş senelerde olmuştur. Esas ihtiyaç sahipleri
nin tohum alamadığını hepimiz o devrede bil
mekteyiz. Mesellenin bir tarafı, daha iyi tohum
luğun daha rasyonel şekilde temin ve tevzi ol
makla birlikte, bir yönü de, tohumluğa ihtiyacı 
ölmıyamlarım ve bunu kredi vasıtası olarak kul
lanmak iısltivenlerin başka yönlerden kredi ile 
tatmin edilerek, tohumluktan el çekmelerinin 
sağlanmasıdır. Bugün köylümüze, esnafımıza 
verilen kredi gayet mahduttur. Dış ticarette vur
gunla uğraşan çevreler en büyük kredi dilimle
rini bir tek şahıs yüz binlerce vatandaşın ala
bildiği kredi dilimlerini alırken, 200 lira gibi, 
300 lira gibi çok dûn kredilerle avutulan köylü 
vatandaşlar, 1 000 liranın aşağıısındaki krediyi 
bankalardan alabilmek için uğraşan esnaflar, 
elbette kendilerini zorlıyan ihtiyaçlar karşısın
da tohumluk dağıtımını tarımsal üretimin lehi
ne olmaktan ötıe bir yöne çekmeye sebebolmak-

tadırlar. Böylece konunun hallinde genel politi
kanın da tesiri olacağı muhakkaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın sözlü soru sahibi üretilen tohumla
rın mahdut miktarda olduğunu söylemeseydi 
söz almıyacaktım. Çünkü bu geniş ölçüde çift
çi kütlesi üzerinde tesir yaratmaktadır. Haki
katen üretim kapasitesi, sertifikalı, yani de
receli tohumluk üretim kapasitesi, sayın söz
cünün söylediği şekilde mahdut mudur, yoksa 
bu Türk çiftçisinin ihtiyacı kadar teksir edilme 
imkânına sahip midir? Bunu tasrih için söz 
aldım, bir. 

İkincisi; kredi politikasına da değineceğim, 
tohumluk konusunda bâzı rakamlar da arz ede
ceğim. 

Birincisi; biz, demin de sözlerimin başın
da söylediğim gibi, tohumluk üretimini sadece 
Devlet Üretme Çiftliklerinin hudutları içinde 
bulduk. Bunun dışında ancak sayın sözcünün 
de ifade ettiği gibi, 15-20 bin dönümlük bir 
saha üzerinde Türkiye Şeker Sanayiinin ziraat 
teşkilâtı tarafından Devlet Üretmenin veya 
araştırma müesseselerinin anaç tohumları, gel
diğimizde, teksir edilmekte idi. Vasati olarak 
da 70 - 80 bin tonun üzerine çıkmıyordu. Me
kanizması da, sözlerimin başında ilâve ettiğim 
gibi, büyük ölçüde teminat mektubuna daya
mıyordu. Bu ölçüde ve bu nizam içinde yürütü
len tohumların da, sayın sözcünün dediği gibi, 
o zaman büyük ölçüde değirmene gittiği va
ritti. Çünkü teminat mektubunu alan tüccar 
ve tacirdi, köylünün yok böyle bir şeysi M.. 
Ancak köylüye onun hissesi kadar tohum verili
yordu, gerisi dediğiniz gibi, bir sermaye ola
rak o kredi kullanılıyordu. Bu da bir vakıa; 
doğru, işte bunu gidermek için mütesilsil 
kefalete ve köye dayalı bir nizam içerisinde 
<kredi mekanizmasını geliştirdik, 20 milyon lira 
civarında bir kredi ile tedvir edilen tohum
luk, iktidarımız zamanında bu sene 400 milyo
na, adı geçen sene de 200 ilâ 250 milyon li
raya çıkarılmış idi. Ve önümüzdeki seneler de 
500 milyonun üstünde bir tohumluk kredisi 
tedvir edilecektir. 
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Sayın sözlü soru sahibi ile ikimiz aynı 
bölgenin milletvekilleri olduğumuz için bir 
hatıramı anlatacağım. 1951, 1952, 1953, 1954 
yıllarında Ilgın ve Akşehir'de gübre tevzii ya
pıldığı zaman köylüler g'übreyi satarlardı. 
Bundan geniş ölçüde yakınırlardı; kredi he
der oluyor diye. Şeker Şirketine şikâyetler 
olurdu. O zaman Zirai Donatım Kurumunun 
gübre satışı falan diye bir şey yoktu. Ama 
bugün, Türk çiftçisi bunun değerimi o zaman 
da müdrikti ama, o kadar korkunç bir propa
ganda vardı ki; (gübre yakar, gübre öldürür. 
Yani o tembel propagandama tesiri altında 
bırakılmıştır Türk çiftçisi. Bundan mütevellit 
ilk anlarda, tıpkı Meksika buğdayında olduğu 
gibi, hafif tereddütler geçirmiştir, ama sayın 
sözlü soru sahibi iyi bilirler ki, Ilgın, Akşe
hir bugün Adana'dan gidip gübre alıp getiri
yor. O bakımdan geniş ölçüde bir tohumluk 
projeksiyonu veyahut projesi içinde çalışıldığı 
zaman demiyorum ki, şu veya bu şekilde yüzde 
2, yüzde 3, yüzde 4 oranında belki bir zayiat 
vardır, bu zaman ölçüsü içerisinde ta yüzde sı
fıra kadar da düşecektir, bu bir vakıa. Ama 
hiç alışılmamış bir sistemden birden bire geli
yoruz 300 bin tonluk, 350 bin tonluk bir to
humluk tevziine. 400 bin tonluk bir tohumluk 
tevziine gidildiği zaman ufak, tefek hatalar 
olur. Ama mahdudolmıyacaktır üretimimiz ve 
bu bizi de yılıdmmıyacaktır. Mutlak surette 
Türk çiftçisi tohumdan, gübreden veya sair 
imputlaruııdan dolayı Devletin kredi mekaniz
masını da istismar etmiyecektir. Türk çiftçisine 
itimadımız bütündür. Ona inandığımız içindir 
ki - kurandan Allah razı olsun - Devlet Üretme 
Çiftliklerinin teknik gücü ve beyni sayesinde 
bugün 1 300 000 dönümlük bir saha, M Dev
let Üretmenin ekilmiş sahası 900 000 dönüm
dür, fakat özel nüvelıiklerde ekilen saha mik
tarı da 1 300 000 dönüme çıktı, önümüzdeki 
seneler biz bunu 2 000 000 dönüme, 3 000 000 
dönüme doğru götüreceğiz. Bu suretle iç araş
tırmaların, dış araştırmaların elde ettiği en 
yüksek tür kademesine ve üretimin temelini 
teşkil eden tohumluk mekanizmasına ciddi
yetle eğildiğimizi ifade eder ve bundan sonra 
teknik güce dayalı bir tohumluk sıkıntısının 
da çekilmiyeceğini beyan ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurun. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Önce Sayın Bakana kadirşinaslığından do

layı teşekkürlerimi sunmak isterim. 
Benim bâzı hususlarda hissem olmamakla 

beraber partimin itham edilmek istendiği bu 
konuşmada Devlet Üretme Çiftliklerini kuran
dan, Sayın Bakanın Allah'ın rızasiyle bahset
mesini bir kadirşinaslık olarak kabul ediyo
rum. Çünkü bugün Türkiye'ye Bata'dan ödünç 
para almadan büyük kaynakları işletme im
kânları veren birçok müesseseler gibi Devlet 
Üretme Çiftliklerini de kuran C. H. P. dir. 

Şunu arz etmek isterim ki, zamanın içeri
sinde vâki olan,tekâmülün normal olarak kabul 
edilmesi gerekir. 1950 de durum şöyle idi, şim
di böyledir, demenin bu kürsüde büyük bir 
anlamı olmamak gerekir. Çünkü 1950 den beri 
geçen 18 sene içerisinde dünyada tarım tekno
lojisinde büyük merhaleler olmuştur. Türkiye'
nin nüfus sayısında ve ihtiyaçlarında da bü
yük gelişmeler olmuştur. Bu bakımdan zaman 
içerisinde tohum miktarında artma olacağı ta
biîdir. 

Sözlerimi uzatmıyacağım; burada tohum 
dağıtımında zaman zaman işitilen ufak tefek 
kayırmaların veyahut da bu anlama gelecek 
muamelelerden sakınılmasının daha hoşnutluk 
yaratacağını ve gene de tarım yoluyla değil 
de başka yollarla krediye ihtiyacı olan vatan
daşların bu kredi ihtiyaçlarının karşılanması 
halinde tohumluk dağıtımının daha iyi şekilde 
organize edilip, daha iyi neticeler alınacağını 
tahmin ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı bulun
madıkları için sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 
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BAŞKAN — İçişleri Bakanı bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. —- Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın sözlü 
cevabı (6/434) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Sayın Bakan 
buradadırlar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. — Konya ilinin tamamen sulanır hale 
gelmesi ve entansif ve sulu ziraatin tatbiki için 
ne gilbi çareler düşünülmektedir? 

2. — Konya'nın muhtelif bölgelerinde bol 
ve yakın olan yeraltı suyundan geniş bir şekil
de faydalanmak için kısa vadeli bir programı
nız var mıdır? 

3. — Konya'da »ulama ile entansif ziraati 
hâkim kılmak için yakın zamanda neler yapı
lacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli imilletvekilleri; 

Sözlü soru sahibinin entansif ziraatten neyi 
kastettiğini ancak kendisi huzurunuza geldik
ten sonra cevaplandıracağım. Ama Konya'nın 
sulaması hakkında genel hatlariyle Yüce Mecli
sinize bilgi arz etmek istiyorum. 

Konya'da mevcut Apa, Altınapa, Ayrancı, 
sille barajlarının dışında Beyşehir sulaması 
vardır, jeski bir sulama şebekesidir, vüs'atı 600 
ilâ 700 000 dönümlük bir araziyi sulama kapa-
sitesindedir. Ancak, son zamanlarda gere|k ba
rajın, gerekse gölün fazla su isfciabetmesi, ge
rekse sulama sahalarında bâzı (gelişmeler dola-
yıaiyle kurak senelerde suyun kıt gitmesi,, yağ
murlu senelerde ise sel baskınlarına mâruz kal
ması sebebiyle ' 11903 - 1966 yıllarında evvelâ 
Beyşehir gölünün bir master plânı ihale edildi, 
master plân bir ön etüde dayanıyordu. Master 

plânın ihalesinden sonra çeşitli alternatifli pro
jeler getirildi: Bu projelerden, »viis'atı 2,5 mil
yar liraya baliğ olacak bir proje, DSİ tarafın
dan kabul edildi ve bunun da 125 milyon lira
lık bir dilimi bu sonbaharda ihale edildi ve 
önümüzdeki senelerde ya İkinci Beş Yıllık Plâ
nın sonunda veya Üçüncü Beş Yılın başında 
Beyşehir sulaması bu projeler esası üzerinden 
tekemmül ettirilecek ve (inancımız odur |ki, bu
günkü sulama sahaların demin arz ettiğim ba
rajlarla birlikte on misline çıkarılmasına çalı
şılacaktır. tGayet tabiî 'ki, yalnız su rezervuar-
ları meselesi değil, bunun yanında sulama sis
temleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. 
Sulama metotları üzerinde çalışmalar devam 
edecektir ve «.şasen kanal onarımları veyahut 
kanal dışındaki tarla içi çalışmaları üzerinde 
de geniş ölçüde bir çalışma içerisine girilmiştir. 
Bunun dışında Ilgın'ın Çavuşcu gölünün ısla
hına paralel olarak yukarıda Yukarı Su Havza
sı dediğimiz Afyon !Eber gölü ve \Akşehir gölü 
manzumesinde de çalışmalarımıza devam et-
mcjkteyiz. Önümüzdeki günlerde Akşehir Gölü
nün, bir kuşatma [kanalı ile Tuzluksu havalisini 
de içine alalak bir çalışmanın içerisinde bulu
nulduğunu, Devlet Su işleri tarafından böyle 
bir çalışmanın yapıldığını ifade etmek isterim. 

Yıllık yeraltı su çalışmalarında Devlet Su 
İşleri ve Köy İşleri Bakanlığı müştereken, Kon
ya'nın fizibilite etütlerine göre, çeşitli yerlerde 
sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Bunun 
içerisinde bilhassa Karapınar'da, Cihanbeyli'
nin bâzı kesimlerinde, Kulu'da gerejk özel 
sektör kanaliyle, gerek Devlet Su İşleri, Top
rak !Su ve Şeker iSanayii tarafından geniş öl
çüde bir yeraltı su çalışmaları mevcuttur. Be
nim son aldığım istihbarata göıre, bugün Kon
ya'da 16 bin ilâ 20 bin civarında çeşitli takat
te su motoru çalışmaktadır, önümüzdeki sene
lerde bu çalışmalara da geniş ölçüde hız verile
ceğini ifade etmek isterim. 

Demin de arz ettiğim gibi sulama, entan-
sitenin bir faktörü değildir. Ancak değerli mil
letvekili arkadaşım entanısiteden ne anladığını 
ifade ettikten sonra bu konudaki görüşümü de 
arz edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, buyurun. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
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Konya'nın sulanma durumunda yakın za
manda, bir kaç sene içinde gelişme yoktur, 
bir tekâmül kaydedilmemiştir. Bahsedilen Bey
şehir sulaması elli seneyi aşkın bir zamanın 
eseridir. Diğer barajlardan da hiçbirisi yeni 
kazanılmış değildir. 

Bugün Konya'da, bir tarafla kuraklığın 
sebebolduğu kıtlıklar ve sıkıntılar devam eder
ken, bir tarafta da fazla suyun sebebolduğu 
felâketler ard arda, yan yan devam edip git
mektedir. 

Sayın İnönü'nün Konya'yı ziyaretlerinde, 
Konya'nın çok yakınında bulunan 25 - 30 ka
dar köy, yakınlarında hiçbir akarsu veya göl 
olmadığı halde Hayıroğlu, Germa nahiyesi ve 
bunun civarmdalki köyler tamamen kanallardan 
gelen suyun fazlasiyle su altımda kalmış du
rumdaydılar ve onların hemen yakınındaki, bi
tişiğindeki köylerde susuzluktan mustariptiler. 
Köylü bu ova ortasında toplanan fazla suyun, 
kanallarda değişiklik yapılması, kanalların uza
tılması veya yerlerinin yükseltilmesi suretiyle 
faydalı hale getirilebileceğini bildirmişti. 

Akşehir gölünün durumu ise tamamen bir 
felâkettir. Bugün Akşehir gölü etrafında bir 
kanal çalışmasiyle veya Devlet Su işlerinin ıbah-
sedilen çalışmalariyle o civardaki 20 - 30 köyün 
kurtarılması imkânsız haldedir. Bunun da 
biraz önce konuşulan sözler gibi, seçim
le ilgili bir vaidden öteye geçmiyeceğini 
hepimiz bilmekteyiz. Çünkü Akşehir gölünde 
böyle bir çalışma yapılmadan çok önce, Afyon 
ve Afyon'un güneyindeki bütün bataklıklar ku
rutularak, kanala alınarak Eber gölüne akı
tılmıştır. Eber gölü ise her gram fazla suyunu 
Akşehir gölüne veren bir ara göldür. Eber gö
lüne akıtılan bu suların, açılacak kanallar va-
sıtasiyle civarın ısuılanmasmda kullanılacağı 
ve Eber gölünden Akşehir gölüne fazla su gel-
miyeceği ve o civardaki köylerin zarar görmi-
yeceği Devlet iSu İşleri tarafından, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 1965 - 1966 
yılında bize yazılı olarak bildirilmiş olduğu 
halde Eber gölündeki sular, Afyon'un her tür
lü bataklığı buraya akıtılmış ve bu felâket 
önlenmemiştir. Daha Eber gölünden çıkan su
ları etraftaki ovaya taşıyacak sulama kanal
ları yapılmadan bütün sular Akşehir gölüne 
akıtılmıştır. Akşehir gölünün civarındaki köy-
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lerden Hipi köyü ortadan kalkmıştır. Bahset
tiğim otuz kadar köyün arazileri, zamanında 
ekilmeden su altındadır. Bahsettiğim köyün 
bizatihi evleri, ahırları, 'hayvanları gibi var
lığı da ortadan kalkmaktadır. Birçok köyle
rin arazi varlığı esasen ortadan kalkmıştın 

Ilgın - Çavuşçu sulamasına gelince : Bu su
lama epeyce yavaş yürümüş, esas gölün de
polanması çoktan bittiği halde, sulama ka
nallarından vatandaşın istifade ettirilmesi için 
bir acelede bulunulmamıştır. 

Beyşehir sulamasının ise birçok sakıncaları 
gün geçtikçe artarak devam etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; Sayın Bakanımızın 
bahsettiği, zaman zaman meydana gelen su faz
lalıkları tesadüfi vakalar değildir, devridir. On 
senelik, oniki senelik veya daha fazla senelerin 
eseri olan devri su fazlalıkları bölgede vardır. 
Beyşehir ıgölü gecrıe fazlalaşma mevsimine gel
miştir. O civarda birçok köyün arazileri yavaş 
yavaş su altında kalmaktadır. Kanalların bo
zuk olmasından ve senelerden beri tamir gör
memesi yüzünden Beyşehir gölünde biriken bu 
fazla suyun kanala bırakılarak sulamada istifa
de edilmesine imkân olmadığı için, Beyşehir gö
lü de etrafına felâket saçmıya başlamıştır. 

Beyşehir gölünden Çumra'ya ve Konya'ya 
su götüren kanal ise devamlı olarak su taşırdı
ğı için Beyşehir gölünün hemen altında Bozkır 
ve Seydişehir ilçeleri arasında çok büyük bir 
bataklık Suğla gölü olarak büyük bir göl ola
rak teşekkül etmiştir, tamamen vatandaşların 
arazileri üzerinde. Suğla gölü o civardaki va
tandaşların arazilerini işgal eden suyun fazla 
gelmesinden dolayı meydana gelmiş sunî bir 
bataklıktır. Suğla gölünün de felâketlerini ve 
zararlarını mütaaddit defalar izah ettiğimiz hal
de buma da bir çare bulunimamışjtır. 

Yine, çok eskiden açılmış olan Beyşehir -
Çumra kanalının bâzı ıslahla sulama safcası-
sının çok fazla miktara ulaştırılması ve böyle
ce biriken ve aktarılmıyan fazla suyun da akı
tılması mümkündür. Kanalın 30 - 40 metre daha 
sola alınarak yukarıya çıkarılması suretiyle, 
Beyşehir'in, Seydişehir'in ve Bozkır'ın otuzdan 
fazla köyü, bütün arazileri itibariyle bu sudan 
istifade edeceklerdir. Bunu da daha önce Sa
yın Hükümete hatırlattık, hiç bir şekilde bu 
konuda çalışma yapılmamıştır. 
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Konya'nın içerisinde mevcut su kaynakları
nın böylece felâket doğurduğu ortadadır. Bun
lara ilgi gösterildiği ve esaslı plânlamalara 
alındığı takdirde faydalı hale getirilebileceği 
ortadadır. 

Diğer taraftan yeraltı suyu meselesine kâfi 
derecede el atılmış değildir. Sayın Bakanın bah
settiği 16 - 20 bin su motoru derin kuyu motor
ları değildir. Çoğu, köylülerimizin basit sula
malarda kullandıkları motorlardır. Cihanbeyli'
nin ve Kulu'nun kendi altlarındaki sularla ta
mamen sulanmaları mümkündür. İktidarın Ci-
hanlbeyl'de Kulu'da ftüyük çapta onay akı' ola
cak şekilde sulama çalışmalarında önderlik gös-
termedeği muhakkaktır. 

Konya'da tarım üretiminin artırılması için 
daha başka yolda da tedbirler alınması müm
kündür. Konya'da bir gübre fabrikasının kurul
masına hiç gecikmeden başlanmalıdır. 

Bugün Konya içerisinde bulunan muhtelif 
Devlet çiftliklerinin genişliği hayal almıyacak 
kadar büyüktür. Bu çiftliklerin genişliklerine 
rağmen yaptıkları şey; etraflarına örnek olmak, 
etraflarındaki tarımsal üretimi artırmaktan zi
yade bir Devlet kapitalizmi ve Devlet çiftçiliği
ni yürütmek şeklinde olmaktadır. Etrafta toprak
sız birçok dağ köyleıli vardır. Topraksız dağ köyle
rine iskân ödilmeısi gereken, felâkete uğramış or
man içif veyahut başka şekilde f©lâkete uğramış 
köylere buralardan arazi verilmesi için etütler ya 
pılmamıştır. Buna karşılık, bu çiftlikler gerek 
genişlikleri, gerekse üzerlerine düşen vazifenin 
fazla olması, yahut ilmî çalışmaları dolayısiyle 
civarlarındaki köylere ve kazalara örneklik 
edememektedirler. 

Devlet çiftliklerinden etraftaki köyler fay-
dalanamadıkları gibi uzak köyler ve uzak tarımı 
bölgelerinin faydalanamadığı daha çok ortada
dır. Konya'da birçok tarım ilçelerinde daha az 
sahalara kurulmuş daha küçük çapta, fakat 
halkla ve diğer köylülerle devamlı olarak işbir
liği halinde olan küçük Devlet çiftliklerinin ku
rulmasına ihtiyaç vardır. Ilgın Kazasında çıkan 
bir gazete vasıtasiyle Ilgın Belediyesi ve Ilgın'
daki dernekler böyle bir çiftliğin kendi kazala
rında kurulması yolunda ve bu çiftliğe dayalı 
bir tarım okulunun kurulması yolunda birçok 
teşebbüste bulunmaktadırlar. Başka ilçelerden 
de bu gibi teşebbüsler vardır. Kanaatimce, böy

le tarım artıracak ve etrafındaki köylere örnek
lik edecek, faydalı olacak küçük çapta Devlet 
tatbikat çiftliklerinde - örneklik sahasında, eski 
alıkşanlıkları bırakarak, çünkü halkın teknolo
jiye, gelişen duruma alıştırılması için- geçmişte 
yapılan şeylerin mutlaka yeniden ele alınması 
gerekiyor. Çünkü teknoloji değişiyor, çevrenin 
birçok ihtiyaçları yeniden doğuyor. Bu bakım
dan Konya'da ilçeler çapında, tarım okullarının, 
tarım örnek çalışmalarının ve denetimlerinin 
kurulmasına ihtiyaç vardır. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN" — Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ; 

Sözlü soru sahibi illâ zorluyor beni politika 
yapmıya, eskiyi hatırlatmıya. Ben konuşmıya-
caktım ve dedim ki; yapılan her şeye, kim ne 
yapmışsa ona şükran borçluyuz. Bunun aksini 
hiç bir Türk düşünemez. Mesele bu iken kalk
tım, Konya'nın su rezervleri, su potansiyeli hak
kında anahatlariyle Yüce Meclise bilgi arz et
tim. Bu arada da Beyşehir sulamasının yeniden 
ele alındığını, 2,5 milyar liralık projenin hazır
landığını ve bunun 125 milyon liralık kısmının 
ihalesine derhal geçildiğini söyledim. 

Elbetteki, uzun seneler bir ziraat mühendi
si olarak çalışan bir arkadaşınız olarak, Sayın 
Kurucu arkadaşım da iyi bilir ki, ben bunları 
bilirim. Hattâ demin söylediği Afyon Yukarı 
Çay havzası, Çalçı Gölü havzası, Akşehir gölü 
havzasının etüdü için 1951, 1952 yılında gelen 
heyetlerin hem tercümanlığını, hem de zirai tek
nisyenliğini yapmış bir arkadaşınızım. Şimdi 
bunu geçmişe götürüp, bu yeni bir şey değildir 
demek, doğru değildir. 

O halde ben soruyorum; 27 sene iktidarda 
kaldınız, Beyşehir gölünün regülâtörü 1905 te 
yapıldı, 1950 ye kadar neredeydiniz, neden bun
lara hiç el atmadınız. Şu müddet içerisinde han
gi senelerde geniş ölçüde bir kanal temizleme
sine girdiniz? Hangi senelerde bir filitrasyon 
tertibatı aldınız, neler yaptınız? O zaman ora
da köylü yok muydu, o zaman orada muzdarip 
insanlar yok muydu? Elbette vardı. O zaman 
dediğiniz o peryotlar 7 senede bir, 10 senede 
bir tekerrür ediyor muydu, etmiyor muydu? 
Elbette ediyordu. 
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Şimdi, araba kırıldıktan sonra yol gösterme 
meselesinde; ben iktidarda olacağım, sırtımı çe
vireceğim. Ondan sonra birisi iktidara gelecek, 
yapmaya başlıyacak, kalkıp akıl hocalığı ya-
pacajız. Bu yok. Ona işte seçim konuşması, der
ler, buna seçim konuşması derler. 

Ben anahatlariyle anlattım bunları ve dedim 
ki; 2,5 milyar liraya mal oluyor proje, 125 
milyon liralık kesimini ihale ettik. Yaptım mı 
bir şey? Hayır. 

1952 deki durumu anlatayım mı bütünüyle? 
Dedemoğlu, Kargın, Küçüfcköy, Yarma, Hayır-
oğlu, Karakaya... Bunların hepsini anlatayım 
mı? Bunların içindeyim ben. Ben ordan geli
yorum. 

O halde, gayet temkinli olalım, biz de, elbet
te ki. bunu kabul etmişiz, demişiz ki; Beyşehir 
gölünün istirabını, Beyşehir gölünden istifade 
edenlerden mutlaka kurtaracağız. Beyşehir gölü 
buprün bir istiraptır. Beyşehir gölünün regülâ
törü kurulduğu günden ta bugüne kadar; Apa 
Baraimı yapmamıza rağmen - şimdi söyliyelim 
mi neden yapmadık Apa Barajını o zaman; ne
den Sille Barajının üzerinde ısrar ettik, neden 
Altmppa Barajının üzerinde feryatlar kopardık 
neden May Barajı üzerinde bu paralar heder 
edilivor diye bağırıldı, yırtılındı - Bunların 
hemi 1952. 1953, 1954, 1955 senelerinde oldu-
hiçbirisi sizin devirde değil. Sizin devirde yok. 
Hamdolsun, yok bir şey. Bir şey diyemezsin. 

Beyşehir gölü de öyle, Beyşehir regülâtörü 
de öyle;, bugün yine ıslahını ele biz aldık. İn
şallah bize de nasibolacaktır. O istirabı görmü
şüz. O zaman da dedik ki; nasıl sulama saha
sıdır ki, burada oturan çiftçiler, ıspanağını, so
ğanını, patatesini ve maydanozunu dahi ta 1905 
teri beri gelip Hatip'in 3 litrelik suyun altı
na - işte mülkiyet meselesi, hâkimiyet meselesi bu
radan doğuyor - gelip orada, üç beş. litrelik kay
nağın altında ıspanak yetiştirilir, piyasaya arz 
edilir. Fakat saniyede 30 ton çıkan bir suda 
normal olarak Kadınhan ayarında bir mahsul 
elde edilmiyor. Bunlar vakıa. 

Şimdi meseleyi ele almışız, götürmüşüz, iha
lesini yapmışız. Bana diyor ki; «Siz ne yaptı
nız?» Sen ne yaptın elli senede? Peki ben üç 
senedir iktidardayım, iktidarım zamanında 2,5 
milyar liralık bir ihale yaptım, diyorum. Bu
nun hemen faaliyetine de başladım. Neredeydi-
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niz Beyşehir gölünü yeni mi görüyorduiıuz, 
beş sene de siz iktidarda kaldınız, niye yapma
dınız? Niye yanaşmadınız? 

Etütlerine gelince, etütleri de yine sizin Çev
renizde başlamıştı. Devlet Su işleri onun etüt
lerine 1958 de başladı. Bunları da iyi biliyorjum, 
hepsini biliyorum ben. Onun teknisyenliğini 
yapmış bir arkadaşınız olarak biliyorum, öjyle, 
buradan kalkıp seçmene selâm şeklinde değil, 
seçmen zaten bilir bunu kimin yapıp yapamaya
cağını. Ya, ne kadar söylersen söyle, onun friç-
bir önemi yok. 

Mesele böyle iken kalkıyoruz, geliyoruz, gfüb-
re fabrikasına Konya'da Allah rahmet etsin Re-
lep Bakkalbaşı vardı. Bir gün beni çağırdı, 
sene 1953 idi, dedi ki; «Yeğen siz burada pan
car ektirecekmişsiniz, gübre de kullanacakmış-
smız. Aman gübre getirme benim ambarlar dolu» 
Ben de o sırada gübre tesbiti yaptım, Ankajra'-
va gidecektim. «Ambarlan görelim», decjim. 
baktık ki, 300 kilo gübre var. Yani gübre Kon-
va'da 1952 de, 1953 de kaşıkla saksıya serpilen 
bir meta olarak görülüyordu beyefendi. Şimdi 
gübre fabrikasından bahsediyorsunuz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
O zamanki iktidar getirmemiş. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Evet efendim, şimdi onu anlatıyo
rum; 1950 ye kadar nerede idik. Ben 19521 yi 
anlıyorum. 

Şimdi gelmişiz benim iktidarım zamanında» 
ben devraldığım zaman 10 - 15 bin tonu geçini
yordu. Onun da 4 - 5 bin tonu Şeker Şirketi
nin idi. Bugün 150 bin ton civarında gübre. 
Bir kere bunu bulduk, bunu getirdik. Bun
lar vakıa. Bunlar inkâr edilemez. Beni sokma 
bunun içine, dedim, ama söyliyeceğim artık bu
nu : Bir taraftan Devlet Üretme Çiftlikleri hu
susunda benim kadirşinaslığımdan bahsediyor. 
Evet, beyler!... Ben kuş dedimse, bülbül deme
dim, karga dedim. Devlet Üretme Çiftliklerini 
teknik gücü yönünden tebrik ettim, «Allah rizı 
olsun» dedim; bir teknik güc yetiştirdi bize, jiyi 
bir şey, kim sebepse ona diyormuş... Bir felsefe 
sebepse ondan da Allah razı olsun, eğer bir şahıs 
sebepse ondan da Allah binkere razı olsun. Bunu 
diyorum ve ifade ediyorum; bu böyle. 

Ha! Şimdi geliyor buraya, bir evvelki konuş
masında benim kadirşinaslığımdan bahsediyor, 
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ikinci konuşmasında, Devlet Üretme Çiftliklerinin | 
lüzumsuzluğundan bahsediyor, «Arazisini dağı
talım» diyor. O halde ben ne yapayım şimdi?.. 
Ondan sonra da geliyor, Devlet çiftlikleri kur, 
diyor bana. Bunların hangisi doğru, takdirleri
nize arz ediyorum. 

Entansitede gübre bir faktör, entansitede su
lama bir faktör, entansitede tohumluk bir fak
tör, entansitede sulama metotları da bir faktör, 
entansitede pazarlama, değerlendirme de bir 
faktör; bunların tümünü tarımda biz kalkınma 
veya reform hamleleri içine almışız ve bunun ça
lışmaları içindeyiz, rakam veriyorum; 300 kilo, 
130 000 ton... Mesele burada. 27 senede Konya'da 
sadece 300 killo gübre var. Gelmişiz, üç senelik 
iktidarımız zamanında, 10 000 tondan kaldır
mışız, 140 000 - 150 000 tona itmişiz, diyor ki; 
«Ne var?» Gübre fabrikası; onu da kuracağız... 
Eğer icabederse onu da kuracağız, inşallah, 
öbürlerini kurduğumuz gibi... 

Bir azot fabrikasını çok gören bir zihniyet, j 
bugün Allaha şükür, 4 milyon tonluk bir kapa
sitenin içinde 1970 de büyük milletin hizmetine 
bir yerli müesseseyi getireceğiz ve bunun temel
lerini attık, inşaatına başladık. Üstelik de her 
sene 70 milyon, 80 milyon doları bulduk, gübre 
getirdik. Beklemedik, lâf da etmedik.'Bunun ne- ı 
resi seçim konuşması?... Bunlar vakıa. Yaptığı- I 
m söyle... Beyşehir'de Ferit Paşa getirmiş ka
nalı, orada kalmıştır işte. 1950 senesine gelinceye 
kadar tek ekskavatör gelmemiştir, Almanlar j 
devrinde ne varsa o idi... Hanomag Müessesesi
nin ta ilk kurulduğu, 1890 lık ekskavatörleri 
vardı biz geldiğimizde, onlar da çalışmıyordu. 
Bunlar vakıa. Bunları açtırma, söyletmiyelim, 
kapatalım, artık sen yaptın, ben yaptım çekiş
mesi içine girmiyelim; bunlar vakıa. 

Altmapa yapıldı, belâ ilân edildi. Sille yapıl
dı, bela ilân edildi, senelerce millete haram edil
di. May Barajı yapıldı, millete haram edildi, 
Ayrancı Barajı yapıldı, suyu kurudu, dendi, fer-
yaftledildi. Ondan sonra da entansiteden bahset. 
Sen ne yaptın?... İşte benim yaptıklarım da bun
lar. 

Akşehir Gölü'nün kanalı meselesi hesap işi. i 
Ben hiç borçlar hukukuna girdiğim zaman mü
nakaşa ediyor muyum? Dedim ki; iki yol var; 
bir kuşatma kanalı yolu var, bir seddeleme yollu 
var, ama daha geniş ölçüde artık Akarçay hav- | 
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zalarından bahsedilince; Akarçay'ın bütün faz
la sularının Eyber Gölüne geldiği bir vakıadır. 
Onu ifade etmek istemedim ve Eyber Gölü ile 
Akşehir Gölü arasında bir boğaz irtibatı olduğu
nu da bilen bir arkadaşınızım. Çünkü köyümün 
hemen arkasında. Bu hususu da bilen bir arka
daşınızım. Bu arada Tipi köyünün ortadan, Orta 
köyünün şu, Maarifin bu, Sorgun'un şöyle oldu
ğunu, hepsini de biliyorum, buna rağmen gücü
müzün tamamını köylülerin yanında tutmak 
gayreti içindeyiz. Yine de sorarım; Akşehir Gölü 
ilk defa mı böyle taşıyor? 

NAZİF KURUCU (Konya) — Afyon'daki 
sular ilk defa böyle taşıyor. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şimdi Beyefendi, Akşehir Gölü ilk 
defa mı böyle taşıyor; bunu konuşalım. Vakıa 
bu. Ben orada 8 - 10 sene çalışmış bir arkada
şınızım. tik defa mı böyle taşıyor? Bu feryat da
ima var, ama bu bir etüde, bir plâna bağlı. 10 
sene, 15 sene bunu müdafaa ettiniz; plân proje, 
plân proje, plân proje... İşte bu. Bunların hepsi 
yapıldı. Eyber Gölünün kanalına gelen su ka
darını alıp Tuzlukçu ve Suvatan'a kadar götü
rüp sulama, yoksa... Kusura bakma, bir taraftan 
Akşehir Gölü'nün bu projesi üzerinde dururken, 
öbür taraftan gölün tuzluluğu yalanı çıkarılı
yor. Bunların hepsi vakıa, siz de biliyorsunuz 
bunları, işte bütün bu meseleleri bir çözüm yo
luna bağlamak, plân ve projesini hazırlamak el
bette ki, kolay bir iş değildi. Akşehir Gölüne 
el koymuşuz, yapacağız önümüzdeki sene, ama 
Akşehirli bana ister rey versin, ister verme
sin. Biz bu memleketim oğluyuz. O feryadı, o 
iniltileri elbette hiçbir zaman bir daha duy
mak istemiyoruz. 

Suğla Gölü müessesesine gelince : Çarşamba 
Gölünün suyu ile Beyşehir Gölünün suyunu 
tahliye için" Apa Barajı büyülk bliır tahliye ba
rajı olarak öngörülmüştü, ama demek o da 
kâfi değildir. O halde ikinci, üçüncü projeler, 
mastır plânında barajlar, toprak barajları 
öngörülmüş, bu da yapılacaktır. Bunların hiç
birisine sen 30 - 32 sene el uzatma, yanından 
gitme, ondan sonra gel bunları gör, şuradan 
buradan bir şeyler öğren, kürsüye çık konu-
şanlarada de ki; bu, seçim için konuşuyor... 
Bunu üzülerek belirtiyorum ki, ben hiçbir za
man bu mukayesenin içine girmek istemiyecek-
tim, vesile oldunuz. 
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Yüce Meclisten özür diler, hürmetlerimi 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kumcu, buyurun. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Değerli mil

letvekilleri, bu 27 senelik iktidar meselesin
de tahmin ederim kâfi derecede konuşulmuş 
olmakla beraber bâzı şeyler anlaşılmamış olsa 
gerek. Ben Konya Milletvekili Nazif Kurucu 
olarak 1965 te politikaya girmiş bir insanım. 
Benim, Türkiye'de iyiye doğru gitmek için 
her yeniliği iddia etmek, yapılmıyan her şeyi 
işaret etmek hakkımdır. Hiçbir suçlama, hiç
bir tehdit benim iyi gördüğüm şeyi iyi ola
rak göstermeme engel teşkil etmez. Kadidi ki, 
'ben 1956 de okul sıralarındayken belki Sayın 
Bakan daha evvel veya onun arkadaşları o 
27 senelik iktidarın, Halk Partisi dedikleri ik
tidarın partisine kayıtlı bulunuyorlardı veya 
arkadaşları kayıtlı bulunuyordu. Bu 27 se
nelik devrede, elbette aramızda şu veya bu 
partide bugün bulunan arkadaşlarım bakan
lık, Başbakanlık, parti müfettişliği yaptığı bi
linmektedir, O halde bunu, her hangi bir 
milletvekilinin kendi bölgesine iyi istikamette 
hizmet beklemesini ve bu yolda heyecanlı da 
olsa, hoşa gitmiyen de olsa, sözlerini Meclis 
Kürsüsünden söylemesini emgeHtömemek lâzım. 

Ne olacaktı burada ben sözlü soruyu ko-
nuşmasaydım? Sayın Bakan diyor ki; seçme
ne selâm. Diyelim ki, öyledir. Meclis, ekse
riyet olmadığından belki tatil edecekti. Ben 
bugün iki sözlü soruma cevap almakla veya 
selâm göndermekle büyük bahtiyarım, büyük 
şanslılık içerisindeyim. Burada, ben de dâ
hil, birçok 'arkadaşlarım, sayın bakanların 
Meclisi terketmeleri yüzünden, böyle yanlış 
veya doğru, fikirlerimizi izah etmek şansın
dan bizzat bakanlar eliyle mahrum bırakılı-. 
yoruz. Meclisimizin büyük problemi, sözlü so
rulara üç seneden aşağı sıra gelmemesi mesele
sidir. 

Yine bugünkü gündemde sözlü sorularım 
var; kökü dışarıda olan dernekler hangileri
dir... 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, lütfen şimdi gö
rüşme konusu olan sözlü sorunuz üzerinde tek
rar bir beyanıanız olacaksa o hususta konu
şun, konuyu dağıtmıyalım, efendim. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Yalnız, 
sözlü soruların zamanında cevaplandırılması

nın faydalarını bu sebeple söylemek istiyorum, 
eğer o soru üzerine zamanında eğilinsejrdi 
birçok konular aydınlanacaktı, belki | ol
muş olan olaylara engel olmak için burada 
konuşulmuş olacaktı. 

i 

Değerli arkadaşlarım, Akşehir Gölü konu
sunda yapılmış olan bir hata vardır. 

Yapılmış olan hata şudur: Akşehir gölünün 
fazla sudan taşkınının daha fazla artacağı bel
li iken Afyon'daki, Çay'daki bataklıklar, Ka-
ramik bataklığı, diğer bataklıklar, boşaltma 
kanalları, sulama kanalları yapılmadan çok 
daha önce Akşehir gölüne akıtılmıştır. Bir ta
rafta Sayın Bakana tezahürat yapan arkadaşı
mızın seçim bölgesindeki, köylerindeki vatan
daşlar bataklıklar kurutulmak suretiyle yeni
den araziye kavuşturulurken, boştan, hâliden, 
göl altından arazi ele geçirirken Akşehir'deki 
köylü vatandaşlar arazilerini suyun altına tejrk 
etmek durumunda kalmışlardır. Plân, evvelâ . 
tedbirini almak sonra suyu boşaltmaktadır. 
Buradaki suyun etrafında her hangi bir tedbir 
alınmadan başka bir bölgenin bütün sulan bi
zim bölgemize doldurulmuştur. Meselenin plân
lı şekli değil, plânsız şekli yapılmıştır. 

Konya'da onsekiz veya yirmi sene evvel, 
yirmiıbeş sene evvel gübremin az olması, bugün 
çok olması meselesi asrın gerektirdiği zaman 
içerisinde nüfusun ar'imasından dolayı tekâ
mülün gerektirdiği bir zarurettir. Belki, yirnıi 
sene sonra bugünkünden dana fazla ve bugün 
hayal etmediğimiz kadar kat kat fazlası güb
reye ve diğer maddelere ihtiyaç vardır. Zajnan 
içerisinde meseleleri misli ile kıyas etmek doğ
ru bir ölçü tarzı değildir. Her sene bir misli, 
her sene beş misli değil, bu sene bir misli, ge
lecek sene yüz misli, öfbür sene belM onbin 
misli ihtiyaçlar zorlıyacaktır. Bunlardan dola
yı şu veya bu çevreyi itham etmeye lüzum 
yoktur. Belki o devrelerde böyle bir ihtiyaç 
kendisini son derece hissettirmiyordu. 1952 jre 
kadar traktör Türkiye ̂ e bol miktarda olma
dığı için, dünya piyasasına bu kadar makifta 
gücü sevk edilmediği için Türkiye nüfusunun 
beslenmesi diğer şartları zorlayıp patlatmıadığı 
için meralar sürülmemişti, köyler dağılmamıştı 
ve vatandaşın geniş saltada ziraati bu kadar 
yapılmamıştı. O zaman gübre bir problem dje-
ğMi. Çünkü Suğla gölünü tamamen sürmek 
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vatandaşın imkânları dışmdaydı ve insan sayı
sı az olduğu için o zaman buğday bakımından 
Türkiye bugünkü bu zorluğu çekmiyordu. Bel
ki de o zaman, bu sene buğday ihracedeceğiz 
denip de buğday ithal etmek durumuna düşül
müyor, belki yapılan tahminler daha iyi, daha 
rasyonel, daha gerçekçi oluyordu. 

Sayın Bakan benim talebeliğim devresinde 
Konya'da Şeker Şirketinde vazife görmüşler. 
Serbest meslek ifa ettiğim zaman da görmüş
ler ama bunun karşılığını almışlardır. Biz 
Konya'da kendi imkânlarımızla seçim çalışma
larını yürütürken Sayın Bakan Şeker Şirketi
nin imkânları ile seçim çalışmalarına katılmak 
şerefine ermişlerdir. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Bunun önün
le ne alâkası var, ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, bunların sözlü 
soru ile ne alâkası var efendim? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Maksadın 
ne yani? Seçim suçudur, takibata uğrar. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, bunların sözlü 
sorunuzla ilgisi yok efendim. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Geliyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama söyledikten sonra gel
mek de bir kıymet ifade etmiyor Sayın Kuru
cu; daima konu içinde kalmanız lâzım. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Konya'nın muhtelif kazalarında 
küçük çapta ziraat okullarının kurulmasiyle, 
ziraat örnek çiftliklerinin kurulmasiyle bugün 
Konya'da mevcudolan Devlet Üretme Çiftlik
lerinin genişliklerinin normalden fazla olduğu
nu söylemek arasında bir tezat yoktur. Arz et
mek istiyorum ki, Konya'da bulunan Devlet 
Üretme Çiftlikleri, çok fazla geniş olmaların
dan dolayı, yaptıkları ilmî araştırmalarından 
dolayı ve köylere uzak kalmalarından dolayı 
kuruluşlarındaki gayeye uygun olarak etrafla
rındaki köylere ve tarım bölgelerine faydalı 
olamamaktadırlar, örnek olamamaktadırlar. 
Tanım üretiminin artırılması için daha fazla 
tarımsal bölgelerin içerisine sokulmuş, çevresi 
dar fakat etrafla irtibat kuvveti daha fazla ve 
sağlam olan yeni çiftliklere ve okullara ihtiyaç 
vardır. Bu iki belirtme şeklinin birbiriyle çeliş
me halinde olduğunu tahmin etmiyorum. Kon

ya'da bâzı ilçeler yeniden tarım okulları ve 
kendilerinin sahalarına bağışlıyacakları, Dev
lete hibe edecekleri küçük örnek tarım çiftlik
leri istemektedirler. Bunları arz eder saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yemden hazırlamakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Sanayi Bakanı bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İlgili bakanlar bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı bulunma
dığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Çalışma Bakanı bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikba§'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris edeyi fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

t 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — imkanı yok efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 89 ncu 

madlde gereğince söz istiyorum. Nizamname 
hükümleriııe davet için izin verirseniz kürsü
den maddelere dayanarak izah edeceğim. 

BAŞKAN — O ayrı bir mesele, bir dakika. 
Şimdi beyefendi, neyi izah etmek istiyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 89 ncu 
maddede, nizamname hükümlerine davet ko
nusunda milletvekillerinin söz hakkı vardır, 
tatbikatın nizamnameye aykırı olduğunu izah 
edeceğim. 

NAHİT MANTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kanım, Şaban Erik'in sözlü sorusunun düşme
si Hazım, çünkü kendisi yoklar. 

BAŞKAN — Efendim, bir kararımız var, 
bir tatbikatımız var da onun için, onun üze
rinde gidiyoruz. Evvelce öyle yapılıyordu, fa
kat sonradan ısayın milletvekillerinin şikâye
tini muciboldu; biz bulunmadığımız zaman dü
şüyor, fakat bakanlar bulunmadığı zaman bu 
muamele yapılanıyor, çünkü onların bulunma
masının da aynı muameleye tabi tutulması lâ
zımdır, dendi ve üç dört birleşimden beri ba
kan bulunmaz ise soru düşmüyor; yapılan 
muamele bu. 

Acaba Sayın Çelikbaş, zatıâliniz de bu 
noktaya mı temas edecektiniz? 

FEütal ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır 
Saym Başkam, biraz evvel izah ettim; 89 ncu 
maddede nizamname hükümlerine davet konu
sunda milletvekillerinin söz hakkı vardır, 
tatbikatın nizamnameye aykırı olduğunu izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam, söz hakkı vardır. Ya
ni şu anda nizamnameye aykırı bir durum mu 
gördünüz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet efen
dim, tatbikatın nizamnameye aykırı olduğunu 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, izah ediniz efen
dim. 

4 . 12 . 1968 O : 1 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - SayınBaş-
kan, muhterem milletvekilleri; sözlü sorular
da tatbik ettiğimiz esaslar, şimdi arz edece
ğim maddeler muvacehesinde bir yanlış istika
met almıştır ve bu yüzden sözlü soru müesse
sesi değerini çok kaybetmiş durumdadır. 

Sorularla alâkalı, sözlü soru ile alâkalı 
152 nci maidlde 2 nci fıkrasında şu hükmü vaz
etmiş: 

«iSuale şifahî cevap istenmiş ise, Riyaset 
tezkeresinin vusulünden nihayet iki inikat son
ra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir.» 

153 ncü maddenin son fıkrası. 
«Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce

vap vermek hakkını haizdir.» İki inikat sonra 
cevap vermeye mecburdur. Kendisi gelemiye-
cekse tatbikatta 87 nci notda yer almıştır; 
1951 yılında tatbik edildi, ilgili genel müdür1 

gelir ve genel müdür kürsüden suale cevap ve-
ılr. Çünkü sual siyasî karakteri ağırlık teşkil 
eden bir murakabe yolu değildir. 87 numaralı 
notda: «Bakan, aynı konudaki soru önergeleri
ni birleştirerek cevap verebilir.» Bir tatbikat 
öyle olmuş; Tarım Bakanı adına Orman Ge
nel Müdürü cevap vermiş 27 . 11 . 1951 de. Mil
lî Savunma Bakanı adına, Hava Kuvvetleri 
Komutanı ile Sağlık Dairesi Başkanı cevap 
vermişler 15 . 12 . 1951 de. Olabilir ki Bakanın 
hakikaten büyük meşguliyeti vardır, ama ilgili 
dairenin reisine suali cevaplandırmak için va
zife verebilir. E, iki yıl evvel sorulan bir sualin 
iki sene sonra konuşulmasının ne amelî fayda
sı vardır arkadaşlar? Şimdi bunu kim uygula
yacak? Buna ait de maddemiz var. Filhakika 
İç tüzüğümüzün, 203 ncü maddesi Riyasetin va
zifelerini saymıştır: 

«Madde 203 — Riyasetin vazifeleri şunlar
dır: 

1 - Dışarıda Meclisin temsili; 
2 - Bu nizamname ahkâmının tatbiki;» 
Şimdi, nizamname hükümlerinin tatbik edil

mediğini gören Riyaset Başjbakanbğa bir tez
kere yazarak, İçtüzük hükümlerini hatırlatmâk-
suretiyle ilgili bakanların veya daire reisleri
nin, haftanın bir gününde iki saate indirdiğimiz 
sözlü soru zamanında hazır bulundurulmasını 
talep edecektir. Meclisle Hükümet arasındaki 
münasebetleri tanzim içtüzük gereğince Riya
sete aittir. Bunun tatbikatı oldu arkadaşlar, es-

385 — 
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kiden oldu. Eskiden de böyle şikâyetlerimiz ol
du ; Meclis Reisi tezkereyi yazdı, ondan sonra 
vekiller bulunur oldu. Tasavvur buyulrun; bir 
'haftada iki saat.. Balkan iki inikat sonra soruya 
cevap vereceğine göre 15 günlde gelecek sıra 
arkadaşlar. Bugün dözlü soru sordunuz mu 15 
gün sonraki inikada alınıyor. Şimdi buda işle
miyor. 

Benim sözlü sorum 1967 yılının birinci ayı
na ait arkadaşlar. 1967 geçmiş, 1968 geçmek 
üzere, e bunun amelî faydası nedir?.. Ve aynı 
şey yazılı sorularda da var arkadaşlar. Soru
nun mahiyeti de genel görüşme değil arkadaş
lar, muayyen bir konuda bi'lgi istemek. Onu da 
milletvekili arkadaşlarımızın dikkatine arz et
meli* istiyorum. Eğer soru karakterinde değilse 
vaktiyle dönerdi; bu soru karakterinde değil, 
soru haline getirin, derlerdi Sual; sardın ve mu
ayyen maddeler hakkında malûmat istemekten 
ibarettir. Böyle uzun boylu konuşmaya müsait 
değil ve bu müessese işlerdi arkadaşlar.. Şimdi 
usun boylu konuşunca işlemiyor. Baz de sebe
biyet veriyoruz. 

Bu bakımdan yazılı sorularımızda da haki
katen madde tasrih ediyoruz; bir şu, iki bu, 
üç bu... Yazılı soruya cevap alıyoruz, topunu 
birden birleştirmişler cevap veriyorlar.. Olmaız 
arkadaşlar. Bir bakanın parlâmento hayatında 
en mühim vazifesi; milletvekilleriyle olan, par
lâmento ile olan münasebetini tanzim etmek
tir. Bundan daha mühim yer yok ki. 

Bu bakımdan Riyasetten rica edeceğim; - Di
van değil, Riyaset Divanı değil - (Sayın Meclis 
Başkanımız İçtüzüğün bu 'hükümlerine dayana
rak Başvekâlete tezkere yazacaklar ve Baş
vekâletin Bakanlara talimat vermek suretiyle 
İçtüzüğün hükümlerine göre muamele yapma
ları hususunda dikkatlerini çekecekler ve bu 
öyle yürüyecek. Tatbikatı geçti diyorum arka
daşlar. Yani bakıyorum ben, ben Meclisin se
yisine çok (hürmet ©den, inanmış bir arkadaşı
nız 'olduğum için bir şey diyemiyorum. Gayet 
tabiî az gelir arkadaşlar yani.. 'Ne diye gelsin 
buraya? 

Bu bakımdan çak istirham edeceğim, yan
lış bir tatbikat; herkes bırakmış, ilgilendirmez 
yok ilgilendirir.. İçtüzük hükümlerini tatbik et
tirmek Reisin vazifesidir. Maddeyi okudum. 
Hükümete intikal ettirecek, hattâ yürümediği 

anıda sual soracağız, Sayın Hükümete intikal 
ettirdim, yürümüyor, dediği andan itibaren 
o zaman Başvekili muhatap tutacağız. 

Bu bakımdan istirham ediyorum; İçtüzü
ğümüz soru müessesesinin, gerek sözlü, gerek 
yazık en kestirme, en kolay bir basit muraka
be yolu olması imkânını bize bahşettiği 'halde 
bunu kullanmak imkânlarından biz mahru
muz, mekanizmanın işleyişi fevkalâde kötü ha
le gelmiştir, bunu kurtarmak lâzımdır. Çok 
rica edeceğim; Ibu konuşmamın 'zabıtları Sa
yın 'Başkan tarafından Meclis Başkanımıza in
tikal ettirilsin. Çünkü bu madde, demin arz 
etti'ğim 203 ün ikinci madesi çok gözden kaç
mış; «Bu nizamname ahkâmının tatbiki» çün
kü sonunda şöyle bir madde var, oraya daya
nıyorlardı : 

«'Bu nizamname Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur.» 236 ncı madde. E, 
Türkiye Büyük Hillst Meclisi hapsimiz.. Ona 
dayanarak Riyaset de bir şey yapamıyordu. 
Halbuki Meclis Riyasetin ayrıca vazifelerini 
tadadeden 203 ncü maddede «Dışarda Mecli
sin temsili; bu nizamname ahkâmının tatbiki; 
müzakerelerin idaresi, zabıt oerıideırinin ve za-
bıb hulâsasının tanzimine nezaret; bütün Mec
lis memurlarının... «vesaire diye devam edi
yor : «Riyaset Divanına Riyaset.» Bunlar 
Reisıin vazifelerinden. Bunu bilhassa rica ede
ceğim; bu tatbik edildiği andan 'itibaren soru 
müessesesi her iki haliyle milletvekillerini 
tatmin eden bir tatbikata girebilecektir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çelikbaş'ın, 
ileri sürdüğü bu istek, yani bu konulmasının 
zaptının Meclis Başkanının özel olarak dikka
tine arz edilmesi hususu yerine getirilecektir. 

Şimdi Sayın Tarım Bakanından başka di
ğer sayın bakanlardan hiç birisi hazır bulun
madığı cihetle 35 nci numaraya kadar kayıt
lı olan sözlü soruların görüşülmesi ertelene
cektir efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efen
dim benim 29 ncu sırada Tarım ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorum var. 

BAŞKAN — Affedersiniz o dikkatimden 
kaçmış olacak. Evet Tarım ve Maliye Baka
nından... 
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ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efendim 
15 nci sırada yer almış bulunan sözlü soru
mun yazılı olarak cevaplandırılmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Onun için yazılı bir önerge 
vermeniz gerekiyor efendim. Başkanlığa bir 
önerge verirseniz ona göre gereği yapılır. 

12. —Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların t er filerine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada. Sa
yın Tarım Bakanı burada. Sayın Maliye Ba
kanı yoklar. 

Efendim bu soruya zatıâliniz cevap vere
cek misiniz? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Müştereken cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Müştereken cevap arz edecek
lerini beyan ediyorlar efendim. Bu itibarla 
onu da tehir ediyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Burada. 
Sayın Başbakan yok, Tarım Bakanı burada. 

Buna zatıâliniz mi cevap vereceksiniz?.. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Müştereken efendim. 

BAŞKAN — O da müştereken. Binaenaleyh 
bunu da tehir ediyoruz efendim. 

14. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Al celisi Başkanından sözlü 
sorusu. (6/580) 

BAŞKAN — Meclis Başkanı adına bu so
ruyu cevaplandıracak olan arkadaşımız da şu 
anda bulunmuyorlar. Binaenaleyh onu da tehir 
ediyoruz. 

Ondan sonra gelen bütün sorular da, kendi
sine soru tevcih edilmiş olan sayın bakanlar 
bulunmadıkları cihetle hepsinin görüşülmesi er
teleniyor. 

Bu itibarla bugün için gündemde görüşü
lecek başka bir cihet kalmadığından 6 Aralık 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 
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A - BAiŞEANLM DÎVANININ GıENEL 
KURULA ıSUNUŞIiARI 

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

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

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

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarımı teslbit etımek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amıacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

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

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

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırarak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 

Meclis araştırması yapıimıasııaa dair önergesi 
(10/30) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu-
mdmasının, Türk genıçliğinje memleket hizmet-
1 erinde yararlı çalışma imkan ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

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

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

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

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaca duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 
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14. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 

Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımmd&, sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he^ 
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

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

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

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

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da üretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/36) 

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

21. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının s t e p l e r i ile karabor
sa nedenlerini araştırmak 'üzere Anayasanın 
88 nci madldesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

22.— Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'

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

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

B - K N Ö İ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

I I 

(SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif KumcTi'-
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kunıeu'ıruııın,. 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kuracu'ııraııı, 
Türkiye'de, 'dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kumcaı'nıuıı,. 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kuıraeu'inıuflv 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Khırucnı'ırraaı,, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu* 
(6/438) 



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

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

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

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

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

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

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

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 1 0 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukttbulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

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

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

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

S — 

1 19. — Muş Milletvekili Kemal Aytacın,! Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına j dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

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

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
[ Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 

malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 

I (6/537) 
24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe 'nin, 

Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar bakamlarımdan sözlü sorusu 

I (6/539) 
I 25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucufnun, 

Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine j dair. 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
I muin, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 

teşkilâtlına dair İçişleri Bakamından sözlü so
rusu. (6/541) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kuracu'-
fliıuın, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerim 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi j sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

28. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
I mum, memleketimizin diplomatik temsilcilerime 

dair Dışişleri Bakamımdan sözlü sorusu. (6/543) 
29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtımda 
çalışanlarım terfilerine dair Tarım ve Mjaliye 
bakamlarımdan sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzum'um, Kırklareli'mım bâzı ilçelerimde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp dü^pnülmedi-
ğine dair Devlet Bakanımdan sözlü sorusu. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TjTzun-



ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulatmasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içd köylerin 
iskânına dair imar ve İskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milllî bir politikanın tesbdt edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî kaynak la r Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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

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

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

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

37. — Bursa Milletvekilli gadrettin Çan>-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

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

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

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

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 

sorusu (6/5Ö0) 
43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 

21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

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

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

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'ınım, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakarandan sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, imar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

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

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

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

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 


