
DÖNBM-.3 C İ L T : 14 T01LAN11: 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

118 nci Birleşim 

23 .6 .1971 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETt 534:535 

II — GELEN KÂĞITLAR 535 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 536,557 

1. — Adıyaman Milletvekili Mehmet 
Zeki Adıyaman'ın, Anayasada yapılacak 
değişiklikler ve Anayasa 'kuruluşları 
hakkında gündem dışı demeci 536:537 

2. — Adıyaman Milletvekili Yusuf 
Ziya Yılmaz'm, her gün artan hayat 
pahalılığı ve devam eden zamlar karşısın
da vatandaşın karşılaştığı güçlükler ko
nularında gündem dışı demeci 537:538 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, bâzı resmî müesseselerin turist
lere çıkarttığı güçlüklere dair demeci 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl
maz Akçal'ın cevabı 538:539 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi 
Çolakoğlu'nun, son günlerde kamu oyu
nu yakından ilgilendiren, yüksek dereceli 
memurların değiştirilmesi ve atanma-

Sayfû 
lan konusundaki demeci ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çilingir oğlu 'nun 
cevabı 539:540 

5. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası'nın, Keban Barajı sahasında 
yapılan istimlâklerin bedellerinin öden
memesi yüzünden vatandaşların uğradık
ları zararlara dair gündem dışı demeci 540:542 

6. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nın, Kastamonu ilinin dert ve ih
tiyaçlarına dair gündem dışı demeci 542 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi (3/576) 542:543 

8. —ı «Kalkınma Ve İhracat Bankası 
(hakkındaki kanun tasarısı» nın geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/357,3/577) 543 

9. — Bursa Milletvekili Sa'drettin Çan-
ga'nm, Meksika buğdayının Türk ekono
misinde meydana getirdiği tesirleri tes-
bit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/17) 557 



M. Meclisi B : 113 23 . 6 . 1971 O : 1 

Sayfa 
10. — Konya Milletvekili Vefa Ta-

nır'm, Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri 
ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması 
«gerekli tedbirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 557:574 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 543 
1. — 28 .. 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 

1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (Mil
let Meclisi 2/511, Cumhuriyet Senatosu 
2/314) (S. Sayısı : 344) 543,575:576 

V — SORULAR VE CEVAPLAR 543 
A) — SÖZLÜ SORULAR VE CE

VAPLARI 543 
1. — Konya Milletvekili Baha Mü-

derrisoğlu'nun, Ankara Hastanesi Baş
tabipliğine tâyin edilen şahsa dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân Akyol'un sözlü cevabı (6/183) 543:549 

Manâsa Milletvekili Muammer Erten, tarım 
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Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner de, 
Devlet Memurları Kanunu gereğince ödenecek 
olan ve fakat uygulanması geciken teknik ele
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birer demeçte bulundular. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mah
kemesine üye seçimlerinin ertelenmesine dair 
gruplar başkanvekiHerinin önergesi ve 

ıSanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 10 arkadaşının, «Hayvancılığı geliştirme ve 
Et Endüstrisi Kurumu kurulması hakkındaki 
kanun teklifi» nin 39 numaralı Geçici Komisyo
na havalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkm-

Sayfa 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, 27 Ekim 1969 tarihli Günaydın 
Gazetesinde yayımlanan mektuba dair 
Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/7) 549 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, 10 Kasım 1969 tarihinde yayım
lanan televizyon programına ve yapılan 
açıik oturuma dair Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın 
sözlü cevabı (6/10) 549:554 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, Türkiye'ye iade edilecek Rum
lara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/18) 554 

5. — Adana Milletvekili Ali Rıza 
Güllüoğlu'nun, çiftçilerin yeteri kadar 
zirai krediye kavuşmaları için bir Koo
peratifler Bankasının kurulmasına ve 
traktör plasmanı politikasına dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilinigiroğlu'-
nun sözlü cevabı (6/25) 554:557 

daki kanun teklifi tekrar açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayrımının (birleşim sonunda belli 
olan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul olundu. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Esnaf 
ve sanatkârlar sosyal sigortalar kanunu teklifi
nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Verilen önergelerin kabulü üzerine, kanun tek
lifi komisyona geriveıildi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 

I — GEÇENİ TUTANAK ÖZETİ 
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kanunu teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylanarak, tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

23 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,08 de son 
verildi. 

Başkan Katip 
(Başkanvekili Çankırı 

Talât Köseoğlu Nuri Çelik Yaztçtoğlu 
Katip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — A^dın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

ın, Aydin'a bağlı Çine ilçesi halkının kredi du
rumuna dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/014) , 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Aydın'ını Çine ilçesine bağlı Akçaova'da ku
rulan Esnaf Kefalet Kooperatifine yollanan 
plasmana dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/015) 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, NaziUi'ye bağlı Bekirler köyü yolunun ne 

zaman yapılacağına dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/616) 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce veya bağ
lı kuruluşlarınca verilen reklâmlara ve alınan 
personele dair yazılı soru önergesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/617) 

5. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak 
iline bağlı ilçe ve köylerde afyon ekimi yasa
ğının kaldırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/018) 

II — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 

ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) 

2. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(ıS. Sayısı : 362) 

3. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, îçişleri ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici Ko
misyon'raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı'nın, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkınca kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 360) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayısı : 367) 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yısı : 368) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de salbotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nını Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maJddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/155) (S. Sayısı : 370) 

9. _ 31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekH (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/445; Cumhuri
yet Senatosu 1/1223) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
371) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1578) 

!>*•«« 
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BİRİNÖÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başikanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcioğiu (Çankırı), Şevket Doğan (Kayseri) 
» • 

BAŞKAN — MilM Meclisinin 118 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın, Anayasada yapılacak değişiklik
ler ve Anayasa kuruluşları hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Saym Kemal Şen-
soy? Yoklar. 

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz? Yoklar. 
Sayın Mehmet Zeki Adıyaman? Buyurun. 

Anayasa değişikliği ve Anayasa kuruluşları 
hakkında [beş dakikayı geçmemek üzere. 

MEHMET 'ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Heyeti Ceüiiienizi derin muhabbetlerimle se
lâmlarım. 

Konuşmamım mevzuu, Anayasa değişikliği 
ve Anayasa kuruluışlarıl üzerinedir. Konu has
sas ve incedir. Bu (bakımdan konunun izahı, 
«Dost acı söyler» atalar sözü fetvasınca, biraz 
acı olacaktır. Şimdiden Yüce Meclis üyeleri
nim hoşgörürlüğünü istirham edeceğim. 

Anayasada gerekil değişikliklere zaruret 
vardır. Anayasamız 27 Mayısın getirdiği hava 
içerisinde hazırlanmış, Garp hayranlığı tesiri 
altında aktarma yapılarak örnek ve mehazları 
oralardan getirdiği için millî bünyemize, tatbi
katta görüldüğü veçhile' zıt düşme istidadını! 
göstermeye başlamıştır. Mantık kaidesi : Ez-
manın tagayyürü ile ahkâm tebeddül eder... 
10 sene evvelki şartlar şimdi içinde bulundu
ğumuz ,ahval ve şartlarla oran kabul etmiyecek 
derecede değişiktir. 

Yüce malûmlarınız olduğu üzere, Anayasa
nın değişmiyen tek maddesi hariç, Allah onu 
göstermesin, diğer bütün maddeler değiştiri
lir, kuruluşlar çıkarılabilir, yenileri konabi
lir. Bütün bunlar Yüce Meclislerim yetkileri1 

dahilindedir. Nüfusu 40 milyona yaklaşan asil 
Türk Milletinin ihtiyaçlarına artık cevap vier-
miyen yasalar, kuruluşlar elbette ki ve gayet 
tabiî olarak, yaşama hakkını kaybetmiştir. 

Anayasa kuruluşlarımı sıralamak suretiyle 
izahına geçerken Anayasa Mahkemesinden, 
üniversite muhtariyetinden, TRT muhtariyetin
den Ibahsetmieik zarureti doğmuş bulummajkta-
dur. Millî iradenin temsilcileri olan- seçilmiş 
600 üyesi ilâ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
karşısında âdeta bunun üzerinde bir kuvvet 
olarak kendisini göstermek yoluna girem Ana
yasa Mahkemesinin hikmeti vücuduna ne lü
zum vardır? Bu bir ifantaziye benzemiyor mu? 

Bu müessesenin verdiği kararlarım isabet 
derecelerinin takdirlerini erbabı irfan ve iz'anla 
bırakmak doğru olur. Ancak ıbir gerçeği dile 
getirmek icabediyor. Bakımız; bir kundura bo
yacısı vatandaş ıbama neler söyledi : «Milletve-
kiUednin sayısını (bilmem ama, hepinizin aklı 
10 tane hâkim efendinin cebinde imiş.» 

Evet, bu vatandaşın teşhisi önemli ve şü
mullüdür. Çünkü 600 üyelik Meclisler her hal
de mahdut üyeli Anayasa Mahkemesinden ak-
len, mantıkan daha isabetlidir, yanlışı, yani 
hatası az, daha iyi kararlar verebilir. Çift 
Meclisi bir demokrasi düzeninde Anayasa 
Mahkemeleri bu Meclislerin itibarına vatandaşı 
vicdanımda istifham bırakmaktadır. 

üniversite muhtariyetine gelince : Bu mües
seseler Devleti o kadar hırpaladılar ki, hürri
yetleri haydutluğa kadar götürdüler, üniver
siteyi komünist ideolojilerdin ayakları altına 
itmek istediler. Malûm komünist asistanlar, do
çentler, profesörler komünist ideolojileri açıkça 
savumdular. İşte üniversite muhtariyetleri gi-
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fbi kıymetler böylece suiistimal edilerek, iüm 
müesseselerimiz olan üniversitelerimiz silâh de
poları, eşkiyalar karargâhı, komünistler sığı
nağı oldu. Oraya müdahale zarureti olduğunda 
icra kuvvetlerimiz komünist karargâhı erkânı 
tarafından, «Hele bekle, seni buraya canım is
terse sokarım» diye karşılandılar. Ve saatlerce 
cephe harbi yapan Orta - Doğu'nun müessif 
hali... 

Üniversitelerdeki komünist öğretici örgütler 
derhal tasfiye edilmeli, üniversiteler hakiki hü
viyeti olan ilmî muhtariyete kavuşturulmalı
dır. Üniversiteler politika yeri değildir. Profe
sör, öğrenci siyasetten, politikadan elini çek
melidir. Oranın havasına yalnız ve ancak ilim 
hâkim olmalıdır. 

Muhtariyet, ilim muhtariyeti... Başkası za
rardır. Rüştiye mezunu kadar bilgisi olmıyan 
komünist hocalar ancak komünistlikte yed-i tu-
lâ sahibidirler. Onların rahlei tedrisinde yeti
şecek Türk gençliği milletin, vatanın istikbaline 
hâkim olurlarsa, böyle bir zamanı düşünelim, 
hesabını ona göre yapalım, tedbirleri bu zavi
yeden getirelim. Hâli kurtarmak mümkün, ge
leceği garanti etmek lâzımdır. Eser müessirle
ri ile ölçülür. Meydanda yakalanan bütün va
tan hainleri hepsi üniversiteden yetişen bâzı ide
olojisi sapık gençlerdir. Çünkü onları yetişti
renlerin ne dili, ne de dini bizdendir. 

Atatürk'ün ruhunu şâd etmek zamanı gel
miştir. Komünizm üniversitede görülmüştür, 
orada ezilmelidir. Komünistlik malûm neşriyat
ta görülmüştür, orada ezilmelidir. Her karışı 
burcu burcu şüheda kanı kokan bu vatanın te
miz semalarında paraşüt kulesine kızıl bayrak
lar çeken eller ezilmelidir. 

Gelelim TRT'ye... 
Burası başka bir âlem. Milletin milyonları 

ile beslenirler, millete zehirler sunarlar. Hepini
zin malâmu olan TRT de gösterebilir mi (Tele
vizyon neşriyatı dâhil), bütün neşriyatında bu 
milletin tarihine, milliyetçiliğine, büyüklerine, 
Hükümetine, harsına, edebiyatına, şiirine, kah
ramanlık destanlarına, ahlâki faziletine bir hiz
met? Ve yine gösterebilir mi Türk münevveri
ne karşı bir hizmet? TRT başka bir âlemde, baş
ka diyarların kokmuş, fersude, canavar seslerin
den daha müstekreh müzikleri ile ve zamirinde 
müstetir komünistlik yatan, türkü can evinden 

vurmaya çalışan konuşmalar yapmakla ve on
ları düzenlemekle meşguldür. Bunun misalle
rinden bir tanesi «Köyün saati» dir. 

BAŞKAN — Sayın Adıyaman, lütfen bağ
lar mısınız? Daha konuşacak çok arkadaşları
mız var, rica edeyim. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Devamla) 
— Anayasada değişiklik yapılacak en mühim 
maddelerden birisi de 19 ncu maddesidir. 

Ve yine Anayasanın grev, boykot, yürüyüş, 
işgal gibi maddeleri kaldırılmalıdır. Bu madde
ler kaldığı takdirde esnaf, cadde, yol, müessese
ler, yolcu hepsi tamamen feraha kavuşacaklar
dır, hattâ asayiş kuvvetlerimiz dahi tedbirli ol
maktan kurtulacaklardır. 

Yüce Meclislerimize büyük tarihî görevler 
düşmektedir. Anayasa değişikliği yapmak ve 
zararlı olan Anayasa kuruluşlarını kaldırmak 
lâzımdır. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. —- Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, her gün artan hayat pahalılığı ve devam, 
eden zamlar karşısında vatandaşın karşılaştığı 
güçlükler konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. 5 
dakikayı geçmemek üzere buyurunuz. Daha ko
nuşacak çok arkadaşımız var. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gün geçtikçe Türk vatandaşının hayat stan
dardı ağırlaşmaktadır. Alman her tedbir ferah
lık getireceği yerde, Türk vatandaşının yaşama 
imkânlarını biraz daha güç duruma sürükle
mektedir. Piyasa, tek kelime ile hercümerç hale 
gelmiştir. Esnaf bonosunu ödiyememektedir ve 
birçok maddi sıkıntılarla burun buruna gelmiş
tir. Memur sınıfı son çıkan Personel Kanunu ile 
âdeta içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Yan 
ödemeler, arka ödemeler, ön ödemelerle bir tür
lü eski hayat seviyesini bulamıyacak bir derece
ye gelmiştir. Bugünkü yaşayış şartları ile me
mur sınıfı Personel Kanunundan evvelki hayat 
şartlarını dahi arıyacak hale gelmiştir. Kim ne 
derse desin, gerçek budur. Evvelce eline geçen 
5 kuruşla piyasadan aldığı malı bugün 20 ku
ruşa alamamaktadır. Halbuki maaşı o nisbette 
artmamıştır. Kaldı ki bir kısmının Personel Ka
nunundan evvelki maaşından daha aa eline para 
geçmektedir, halbuki onun hayat standardı aşa-
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ğı - yukarı yüzde 40 nisbetinde artmaktadır. Bu 
bakımdan; ben iktisatçı değilim, fakat Maliyeyi 
idare eden Maliye Bakanlığının uzmanları bu 
açık gerçekleri hesabetmek mecburiyetindedir
ler. 

Köylü, mahsulü ve onun değeri ile geçine-
mez hale gelmiştir. Kim ne derse desin, Türk 
Milletinin ağır yükünü orta sınıf ve fakir va
tandaş kütlesi çekmektedir, ama millî gelire ge
lince; en az nasibini alan bu sınıftır. Köylü ge
niş çapta, hemen hemen bütünü ile millî gelir
den mahrum bir duruma getirilmiştir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Hükümet 
var kuvveti ile geldiği günden beri bir evvelki 
Hükümete taş çıkartacak derecede zam iptilâ-
sına uğramıştır. (0. H. P. ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

İktisat kanunlarına göre, devamlı zamlar 
fiyat istikrarını bozar, neticede ekonomik kriz
ler yaratır. Bunun aksini iddia edecek maliye
ci de henüz dünya yüzüne gelmemiştir. 

Fiyat istikrarı için gerekli tedbirler alınma
dıkça ne denk bütçeden bahsetmeye, ne de ba
şarılı Hükümet icraatından söz etmeye imkân 
yoktur. Bu millete çok yazıktır. 5 kişi karnını 
doyurabiliyorsa bile milyonlarca insan açlık, 
sefalet ve cehalet içerisinde yüzmektedir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kemerleri sı
kacağız, o işleri düzelteceğiz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Kim 
ne derse desin; Anadolu'yu gezenler, köyün içi
ne girenler, esnafla yakından temas kuranlar 
bu gerçeği açıktan açığa bütün çıplaklığı ile gö
rebilirler. 

Sayın Tekel Bakanı ve Maliye Bakanı son 
zammın gerekçesini Bingöl ve Burdur'daki dep
remin zararını izale maksadına bağladılar. Peki 
- Allah göstermesin - ya ikinci bir felâketin vu
kuunda hangi maddelere zam yapacaklarını da 
ben şimdi merak etmekteyim. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu bir Hükümet 
görüşü, bir Hükümet politikası olamaz. Yarın, 
öbür gün bu memleketin ne gibi felâketlerin 
beklediğini kimse hesabedemez. Binaenaleyh fe
lâketi maddi imkânlar, iktisat kanunları ölçü
sünde mevcut imkânlarla karşılamak gerekir 
ve kaldı ki, fiyat istikrarına her gün tesir eden 
zam iptilâsı bu memleketi iktisadi bakımdan 
hiç de iyi bir neticeye götürmez. 

Hayat pahalılığı ciddî bir hale gelmiştir. Ge
niş halk kütleleri ölümle kalım arasında bir ha
yat seviyesinde yaşamaktadırlar. Sayın Hükü
met bu dâvayı zam iptilâsı ile halledemez. Cid
dî tedbirlere inmedikçe bu meseleyi halledece
ğine inanmıyorum, inanmamaktayım. Memleke
tin bu iktisadi krizden bu iktisat görüşü ile kur-
tulanııyacağı kanaatindeyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından, alkışlar.) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
bâzı resmî müesseselerin turistlere çıkarttığı güç
lüklere dair demevi ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Erol Yılmaz Akçal'm cevabı 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldaıüı, turizm 
mevsimi dolayısiyle basa mercilerin turistlere 
çıkarttıkları zorluklar dolayısiyle gündem dışı 
söz istemişsiniz, buyurun. 

İAHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Turizm mevsiminin gelmesi dolayısiyle bu 
yıl turistik bölgelerimize yabancı turistlerin 
gelmediği, miktarların eskiye nisbetle azaldığı 
görülmektedir. Her ne kadar Sayın Turizm Ba
kanımız, «Kapılarımızı turistlere ardıma kadar 
açacağız» demişse de, her ne kadar Gümrük ve 
Tekel Bakanımız gümrük teşekküllerine «Tu
ristlere iyi muamele yapınız» diyorsa da bâzı 
resmî müesseselerimizin aldığı kararlar dolayı
siyle turistik bölgelerimize gelen turistlerin 
kalmadan geri gittikleri görülmektedir. 

Bundan 15 gün önce Muğla iline bağlı Bod
rum, Marmaris ve Fethiye ilçelerimize 4 vapur 
dolusu Fransız turist gelmiştir. Bunlar, her 
gün şehirlerimizde gördüğümüz sırtı çantalı, 
sırtı bitli parasız turist olmayıp, sırf zenginlik
lerini göstermek, para sarf etmek için gelen 
turistlerdir. Bunlar için acentalar her üç ilçe
mizde, yani Badrum, Marmaris ve Fethiye'de 
önceden yer ayırtmışlar, angajmanlara girmişler 
ve sularımızda tüplerle denize girip avlanmak 
için izin istemişlerdir. Her ne hikmetse, Maarif 
Bakanlığına bağlı bir organizasyon, bu, tüpler
le deniz dibine dalıp balık avlıyan, Balık Adam
lar Cemiyetine mensup turistlerin «Deniz dibin
den eski eser kaçırıyorlar» düşüncesi dalmala
rına mâni olmuşlar, bu sebepten de yurdumuza 
gelip döviz bırakmak istidadında bulunan tu-
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ristler oltalarını toplayıp, gemilerini fora edip 
Rodos'a gitmişlerdir. 

Mahallî turizm acentalarmdan aldığımız ha
berlere göre, bize intikal eden bilgilere göre; 
şimdiye kadar bu şekilde demiz dibinde balık 
avlıyan turistler alınan bu son kararla Türkiye'
de kalmamaktadırlar. 

(Siz turiste istediğiniz kadar tatlı dil, güler 
yüz gösteriniz, motel yapımız, otel yapınız, onla
rı tutacak imkânı bulmadıktan sonra turizm dö
vizlerinin artmayacağı aşikârdır. Deniz dibimde 
balık avlamak istiyen ve belki de eski eser ka
çıracak bu insanları, bu esbabı mucibe ile geri 
göndermeleri doğru değildir. Bu Devletin polisi 
vardır, Jandarması vardır, gümrük teşkilâtı 
vardır, her şekilde murakabe ile bu önlenebi
lir. Maksat; eski eserleri vikaye ise, tedbir alı
nız; bu tedbir alınmadıkça gelen turisti tuta
mazsınız. 

İkinci bir mesele daha vardır, bu da Ulaş
tırma Bakanlığını ilgilendiriyor : 

Bizim Marmaris ve Bodrum sahibi çocukları 
Rodos ile Istanköy Adası arasında yabancı tu
ristleri gezdirirler. Her ne sebeple yine bilmiyo
rum, ortaya bir «'50 mil» meselesi çıkartılmıştır, 
yani Bodrum'dan 5 kişilik bir aileyi alan bir 
motorcu 50 mil dışarıya seyahat yapamaz. Bu
nun için bâzı şartlar koymuşlar. Bir motorun 
mürettebatı 5 kişi olacakmış, bir sıhhiye memu
ru olacakmış, bir telsiz memuru olacakmış ve 
buna bağlı bütün tedbirler... 

IŞimdi düşününüz; küçücük bir motorda 5 
mürettebat olursa, ailesi ile seyahat yapmak is
tiyen bir turist bu 5 erkek arasında seyahat 
edebilir mi? 50 mil mesafeye gidemezse bu se
yahatleri hangi kanalla yapacaktır? 

İişte bu kısıtlayıcı tedbirler dolayısiyle gelen 
turistler ne Bodrum'da, ne Marmaris'te ne de 
diğer kıyılarda kalmamaktadırlar. 

iSayın Turizm Bakanından, rica ediyorum, 
filhakika Millî Eğitim Bakanlığında alınmış 
böyle bir karar varsa tetkik buyursunlar, bin
lerce lira yatırım yapan turizm erbabının mağ
dur olmasına mâni olsunlar. 

(Saygılarımla. 
(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turizm Baka

nı. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arka
daşlarım, 

İSayın Ahmet Buldanlı'nın yapmış bulunduk
ları ikaza teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 
Bu vesile ile bâzı hususlara temas edeceğim. 

Beyanlarının birinci kısmında içinde bulun
duğumuz sene zarfında Türkiye'min turizm ge
lirlerine temas ettiler. 

Elimizde bulunan rakamlara göre; 1971 se
nesinde 1970 senesine nazaran turizm gelirleri 
% 29,4 nisbetinde bir azalma göstermiştir. Tu
rizm giderlerindeki azalma nisbeti ise % 47 dir. 
Dolayısiyle sadece ödemeler dengesinde turizm 
kalemi nazarı itibara alındığında ilk 3 ayın ra
kamları düşünülürse ödemeler dengesi bakımın
dan çok büyük bir fark yoktur, fakat turizm 
gelirleri bakımından aleyhte bir fark mevcut
tur. Bunun sebeplerim tafsilen arz etmeye lü
zum görmüyorum. 

Ancak, bu sebeplerin, Sayın Buldanlı'nın de
diği gibi sadece deniz dalışlarına bağlanması da 
imkânsızdır. iSayın Buldanlı'ya bu noktada hak 
veriyorum; Türkiye'de dalma için yerlerin ke
sin şekilde hudutlarının tâyini icabeder. Bu 
bakımdan Millî Eğitim Bakanlığı ile temas ha
lindeyiz. Eski eser kaçakçılığına bir yandan 
mâni olurken turizm gelirlerine de bunun kötü 
tesirlerini önlemek kararındayız. 

ISaygı ile arz ederim efendim. 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çöldkoğ-
lu'nun, son günlerde kamu oyunu yakından ilgi
lendiren yüksek dereceli memurların değiştiril
mesi ve atanmaları konusundaki demeci ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun ce
vabı 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, son günlerde 
kamuoyunu yakından ilgilendiren yüksek kade
me memurlarının atanmaları konusunda 5 da
kika içerisinde gündem dışı söz istemişsiniz, bu
yurun. (A. P. sıralarından «üç kişi konuşmadı 
mı?» sesleri) 

Bugün Çarşamba olduğu için müsamahanıza 
sığmıyoruz. Diğer günlerde gündem dışı söz 
vermiyoruz. Zaten bir arkadaşımız kalmıştır, 
tahammül buyurmanızı hassaten rica edeceğim. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

iSon günlerde gerek basında, gerekse Mec
liste Hükümetin bir atama konusunda verdiği 
bilgi üzerine yapılan tartışmaları, kamuoyuna 
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yansıyan olayları biliyorsunuz. Hattâ bir sayın 
parti bu atanmaların «ne idüğü» nü eleştirmek, 
incelemek üzere komisyon da kuruyormuş. Bu 
da basında haber halinde yayılıyor. 

•Değerli arkadaşlarım,, 
•Bütçe görüşmeleri sırasında grup sözcüsü 

olarak bir vesile ile yaptığım açıklamalarda o 
günün Sayın Ticaret Bakanı kendisine tevcih 
edilen bir soru üzerine, bir arkadaşımızın tev
cih ettiği bir soru üzerine, günlerce bu Mecli
sin çatısı altında tartışılan, kamuoyunun çok 
titizlikle üzerinde durduğu bir konuda yolsuz
luk ve usulsüzlük olmadığını defaatle burada 
beyan etti. ikinci defa söz almak mecburiyeti 
ile geldiğimde açıkladığım bir rapor üzerine, 
bana burada cevap lütfetmediler. Biliyorsunuz 
Senatoda bunun tartışması oldu. O günler yakın 
günlere gelinceye kadar, açıklanan raporun, 
yapılan işlemlerin o günün iktidarı, Başbakanı 
ile değil, hiç değilse Ziraat Bankası kademele
rinde me gibi bir işlem gördüğünü öğrenemedik, 
fakat son günlerde Ziraat Bankası Genel Müdü
rünün değiştirilmiş olduğu basında çıktı. Acaba 
bu raporlar üzerine burada tarafımdan okunan 
rapor ve daha sonra bir yazılı soru vesilesi ile 
tevcih ettiğim soruya aldığım cevapta; Şellef-
yan'un kredilerinin bir telefon emri ile 8 006 000 
lira artırılması üzerinde yine Ziraat Bankası 
müfettişlerince hazırlanmış olan raporlar üzeri
ne ne işlem yapıldı? 

Meselenin aslı nedir? Hakikaten bir kimse
nin kanunlara, tüzüklere uymıyan eylemi, var 
mıdır yok mudur? Eğer Sayın Hükümet 
lütfeder (bilgi verirlerse aydınlanmış, olacağız. 

Bu hususu arz etmek için söz aldım; çok te
şekkür ederim, saygılar sunarım. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Çilingiroğlu, cevap mı 
vereceksiniz?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Ziraat Bankası ile ilgili 
olarak temas edilen hususu cevaplamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sayın Çolakoğlu Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası idaresinde yapılan bir tasarrufla 

ilgili olarak sual tevcih etti. Bu konuda kısa, 
bir açıklama yapmak isterim. 

Bakanlığımız müfettişleri daha evvel yapıl
mış olan şikâyet ve ihbarlar üzerine muhtelif 
konulara ilâve olarak dört konuda araştırma 
ve inceleme yapmak üzere vazifelendirilmiş-
lerdi. Bunlar; Ankara Yenişehir Şubesi Müşte
risi olan Ali Demirel'e açılan bankanın Beyoğlu 
Şubesi müşterisi olan Mıgırdıç Şellefyan ve 
Muğla Şubesi müşterisi olan Nejat Türk ve Ne
dim Kar'a açılmış olan kredilerle ilgili bir in
celeme idi. Bu incelemeyi yaptıktan sonra 
28 . 5 . 1971 tarihinde müfettişler raporları
nı verdiler. Bu rapora göre, gerek banka mev
zuatına, gerek usullere aykırı birtakım işlemler 
ve takibatı gerektirecek bâzı hususların bulun
duğunu belirttiler. Bu sebeple bu tasarruf ya
pılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı'nın, Keban Barajı sahasında yapılan istimlâk 
lerin bedellerinin ödenmemesi yüzünden vatan
daşların uğradıkları zararlara dair gündem dı§ı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası Keban Bara-
jmdaki istimlâkler dolayısiyle gündem dışı söz 
istemiştir. Beş dakikayı geçmemek üzere buyu
runuz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım; takdir edileceği üzere 
gündem dışı yapılan konuşmalar birtakım dâva
lara çözüm yolu bulmak için ve bâzı uyarma
larda bulunmak için yardımcı bir usuldür. Hal
buki ekseriye bu böyle olmamakta, burada ya
pılan konuşmalar Meclis kürsüsünde yankıla
rını bırakmakta ve meclislerin zabıtlarında, tu
tanak bandlarmda saklı kalmaktadır. 

Söz konusu 4 al, 8 ilçe, 150 yerleşme ünitesi
ni kapsayan Keban Baraj î ve istimlâk konusu 
ile su altında kalan bölge halkının elim duru
mudur. Yetkili ve sorumluların ifade ve beyan
larına göre, normal şartlarla 1972 yılı sonuna 
doğru göl teşekkülü ve su bağlanma işlemi yapı
lacaktır, Bu bölge halkı, komisyonlarca takdir 
edilmiş bulunan önceki yılların ölçülerine göre 
ödenen miktarları almakta ve bir kısmı da sıra 
beklemektedir. Yine takdir edileceği veçhile, 
değer şartlan, takdir komisyonlarınca bildiri
len ve takdir edilen miktarların ölçülerini de 
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her geçen gün değiştirmektedir. Bu nedenle bâ* 
m sömürücüler meydana gelmiş, birtakım yeni 
çıkarcılar ortaya çıkmış, hattâ bölgede önel ko
misyoncu büroları teşekkül etmiş ve bunların 
bizzat merkezden taldbi için bâzı şahıslar ken
dilerine iş sahaları ayırmış ve bulmuşlardır. 

İstimlâk bedelleri yıllık bütçe imkânlarına 
göre maalesef ödenmemektedir, daha doğrusu 
ödenememektedir. Bunlar her yıl teraküm et
mektedir; ama 1972 yılının sonunda bu barajın 
işlemi tekemmül ettirildiğinde, enerji faaliyeti 
istenildiğinde, Anayasa hükümlerine bağlı ve 
sadık kalınarak istimlâk bedellerinin ödenmesi 
de şart koşulmaktadır. Bütçelerin yıllık ödenme 
imkânları karşısında ödenmeyen bu miktarlar, 
1972 yılı sonunda milyonları ve hattâ milyarları 
bulacaktır. Bu milyonlar ve milyarlar llâzığ ili 
ve çevresi (Malatya, Tunceli, Elâzığ ve Erzin
can illeri ve çevresi) milyarların bir anda tera
küm ettiği bir merkez olacak, burada birtakım 
spekülatif hareketler ve merkezler teşekkül ede
cektir. 

Bununla beraber birçok vatandaşlar, «Benim 
arazim su altında kalacaktır» diye bir tek bağ 
fidanı ve çöpü dikmemekte, bir tek kavağa sa-
nibolamamakta, sökülen ve yıkılan evinin damı
nı tamir edememekte, kavaklığına, bahçesine 
girememektedir. 

Ayrıca bunlarda i§ sahası, yerleşme sahası 
ve geçim imkânı gibi birtakım şartlar aranmak
tadır. Hükümet takdir hakkını kullanarak yer, 
bölge, veyahutta birtakım soru formlarındaki 
durumlarına göra bunlara iş talepleri formu ile 
meslek dallarında vazife verme arzusunu izhar 
etmektedir. Yalnız isabetsizlikler vardır, Murat 
kıyısının kenarında güneşli bir ovada hayat 
şartını ve düzenini ayarlamış bir vatandasın, 
Zonguldak Ereğlisi'nin hattâ Gulenıa'nm, Ala-
cakaya'nm, yahutta Maden'in maden kuyuları 
içerisinde astım sıkıntısı geçirircesine bir ha
yat şartı içerisinde iş bulması onu iş sahasın
dan derhal uzaklaştırmaktadır. Bu itibarla, Hü
kümetin buna biran evvel bir çare bulması ve 
bu dâvaya el atması gerekmektedir. 

İstimlâk bölgesinde halk tedirgindir. Elâ
zığ'ın, yakınında bir gecekondu önleme bölgesi 
teşekkül etmektedir. 30 bini askın nüfus bu ilin 
kenarına bir gecede veyahut birkaç ay içeri
sindeki gecede konacaktır. Bunların işsiz güç
süz, sadece bir yuva içerisinde oturması o böl-
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gede birtakım sosyal problemler meydana çı
karacaktır. Belki, hiç arzulanmayan hırsızlık
lar, cinayetler hattâ ve hattâ su Yüce Meclisin 
şanına yakışmayan birtakım ailevî sorumluluk
lar meydana getirecektir; açlık, sefalet, yokluk 
yüzünden. O halde bu hakikaten bir önem ta
şıyan ve önemini devam ettiren bir konudur. 

«ödemeler kot esasına göre yapılır» diye bir 
prensip kararı alınmıştır; fakat maalesef va
tandaş müracaat ettiğinde, «Bölge takdir hak
kını kullanarak bunu istimal edebilir» den
mektedir. 

Diğer bir konu da; vatandaşın bir tarlası 
en alt kottadır. Diğer bir tarlası ondan daha 
üsttedir, öbürü daha yukarıdadır. Alttaki kodu
na 5 bin lira bu sene vermektedir, önümüzdeki 
sene su seviyesine göre iki, üç üst kodunu ve
recektir. Dört sene sonra yedinci kodunu vere
cektir. Bu vatandaşın eline ceste ceste, gram 
gram para geçecektir. Bu paranın biç bir akti-
viteşi, hiç bir fonksiyonu olmayacaktır. O hal
de buna da Hükümetin yapıcı, bulucu, teşvik 
edici yol, kanal ve imkân araması ve bu bol
de bahusus ağır bir sanayinin tesisi için - ener
ji çok yakınında olduğuna göre - birtakım ya
tırımlara gitmesi veyahutta özel yatırımlara 
önem verip, teşvik etmesi çok yerinde bir ha
reket olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ayrıca Karakaya Barajı diye bir baraj da 

söz konusudur. Karakaya Barajının su seviye
si, inşası bittiği anda Keban Baraj ımn duvarı
nın dibine kadar olan kısmını da; o arazinin en 
münbit, Murat Ovasının da kıymetli arazisini 
su altında bırakacak, burada da yeni bir göç 
başlıyacaktır. Hattâ bugün Elâzığ Malatya 
yolunun Fırat üzerinde bulunan köprüsü su al
tında kalacaktır. Bunların şimdiden gerekli 
hazırlıkları, bu dâvaların şimdiden çözümlen
meleri, şimdiden bir esasa bağlanmaları gere
kir. Bunlar bir iki günlük konular değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, müddetiniz 
dolmuştur. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Teşekkür ederim, bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Burada ben, ayrıca birtakım politik neden
lerle Karakaya Barajı dolayısıyla yol güzer
gâhlarının değiştirilmesi konusuna temas et-
miyeceğim. Bunlar ayrı bir bölgenin değil, 
memleketin konularıdır. Gerek ilmî ve teknik 
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personelin, gerekse tarafsız Hükümetin bu et
kilerden uzak kalacağına itimadım ve inancım 
tamdır. 

Bana bu konuşma fırsatını veren Başkana 
ve bu konuşmamı dinleme müsamahasını gös
teren siz yakın arkadaşlarıma şükranlarımı, 
teşekkürlerimi arz ederek konuşmama son ve
riyorum. 

Saygılarımla. 

6. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'-
nm, Kastamonu ilinin dert ve ihtiyaçlarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, zaman geçmiş
tir. Son konuşmacısınız; fakat rica edeyim baş
ka bir zaman konuşunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, iki haftadan beri rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kastamonu ile ilgili olarak beş 
dakikayı geçmemek üzere buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
IBaşkaniım, muhterem arkadaşlarım; söz hak
kımı lütuf buyurduğunuz için hepinize teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekili ola
rak aranızda dâhil olduğum 1969 yılından beri 
(kahramanlar diyarı ve yoklar diyarı Kastamo
nu'nun dert ve ihtiyaçlarım çeşitli defalar dile 
getirdim; fakat Anayasamız, Beş Yıllık Plân 
ilkeleri, hükümet programları, yıllık bütçe ya
tırımları memleketimizde bölgelerarasmda den
geli kalkınmadan bahsettiği halde, yetkili ağız
lar bunu v&'dettiği halde, maalesef bunun tat
bikatını Kastamonu'da hemen hiç görmemek
teyiz. 

1971 yılında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının hazırlıklarının yapıldığı bir yılda, bu 
anda bu ihtiyaçları Yüksek Meclis huzurunda 
tekrar dile getiriyorum, yeni Hükümeti, Devlet 
Plânlama Teşkilâtını yeniden ikaz ediyorum. 

Türkiye'nin kurtarılmasında en büyük fe
dakârlığı yapan Kastamonu ve çevresi 50 yıl
dan beri kalkınmamış olmanın, geri. kalmıışlı-
ğın, fakirliğin, işsizliğin ıstırabı içinde yaşa
maktadır. Devletimizin, vatanı ve milleti ile 
bölünmezliği, dengeli kalkınması, huzur ve saa
detini temin etmek, bir Parlamento hüküme
ti olmak, bir millî beraberlik hükümeti olmak 
bir refah ve reform hükümeti olmak niteliği 
ile vazife görmekte olan Sayın Nihat Erim 

Hükümetini ve onun başı Sayın Başbakan Ni
hat Erim'i ve bakanlarını 50 yıldan beri ihmal 
edilen, fakir düşürülen Kastamonu'yu ziyare
te Yüce Meclisiniz huzurunda davet ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kastamonu'da her şey var, kapasite var; 

fakat hiçbir şey yapılmamış. Yeni Hükümeti yük
sek huzurunuzda tekrar Kastamonu'ya davet 
eder, ihtiyaçları, kaynakları, imkânları yerin
de görerek çarelerini tesbit etmesini rica ede
rim. 

Vakit az olduğu için konuşmamı burada bi
tirir, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar) 

7. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
meline dair Başkanlık tezkeresi (3/576) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin izin talepleri 
vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
23.6.1971 tarihli toplantısında uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
(Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi IBaşkanı 

izmir Milletvekili thsan Gürsan, 20 gün has
talığına binaen, 16. 6.1971 tarihinden itiba
ren. 

iSivas Milletvekili M. Kemal Palaoğlu, 10 
ıgün hastalığına binaen, 21. 6 .1971 tarihinden 
itibaren. 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral, 15 gün has
talığına binaen, 21 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 15 gün 
mazeretine binaen, 21. 6 .1971 tarihinden iti
baren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 15 gün maze
retine binaen, 21.6.1971 tarihinden itibaren. 

iGaziantep Milletvekili Muhittin Sayın, 15 
gün mazeretine binaen, 21.6.1971 tarihinden 
itibaren. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten, 20 ğün 
mazeretine binaen, 23.6.1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker, okunarak oyları
nıza sunacağım efendim. 
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«Gaziantep Milletvekili Muhittin Sayın, 15 
gün, mazeretine binaen, 21 . 6 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Manisa Milletvekili Muammer Erten, 20 
gün mazeretine binaen, 23 .6.1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili ihsan Gürsan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 16.6.1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«ıSiıvas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu, 10 gün, hastalığına binaen, 17.6.1971 ta
rihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Denizli Milletvekili Hüdai Oral, 15 gün, 
hastalığına binaen, 21.6 .1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 15 gün, 
mazeretine binaen, 21.6 .1971 tarihinden iti
baren.» 

IBAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Kasım Emre, 15 gün, ma
zeretine binaen, 21.6 .1971 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GöRÜŞı 

1, — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun, Ankara Hastanesi Baştabipliğine tâyin 
edilen şahsa dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Türkân AkyoVun sözlü cevabı 
(6/183) 

BAŞKAN — Sözlü soruların müzakeresine 
•geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 116 
ncı birleşiminde Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 

%. — Kalkınma ve İhracat Bankası hakkın
daki kanun tasarısının geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/357, 3/577) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum. Sayı : 71 - 1064/8Ö37. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.7.1970 tarih ve 71-1064/4841 sa

yılı yazımız. 
ilgideki yazımızla sunulmuş olan «Kalkınma 

ve ihracat Bankası hakkında kanun tasarısı» 
nın geri gönderilmesine müsaade buyrulmasını 
rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

EN İŞLER 

Bir açık oylama muamelesi vardır, 28.2.1971 
gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin açık oylama muamelesi başlamıştır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Bakanı Türkân Akyol, bugün gündemimizin 
118 nci sırasında Konya Milletvekili Sayın Ba
ha Müderrisoğlu'nun Ankara Hastanesi Baş
tabibinin tâyini konusunda sormuş olduğu söz
lü soruya cevap vereceğini beyan etmek sure
tiyle (gündem dışı da olsa) bu sözlü soruya 
Yüce Meclisimizde cevap vermiştir. 

O günkü birleşimi idare eden kıymetli ar-
| kadaşım Sayın Ahmet Durakoğlu, bu konunun 
İ gündemde olmadığı gerekçesi ile (o günkü gün-

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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deme henüz geçmemişti.) ğörfiişülemliyeceğini 
beyan etmişti. Fakat bu defa gündeme girmiş
tir. 

Milletvekillerinin sormuş olduğu sözlü so
rulara 153 ncü maddenin son fıkrası gereğince 
ilgili bakanlar her zaman gününden önce ce
vap verme hakkına sahiibolması sebebiyle, Sa
yın Bakan bu hakkını kullanmışlardır. Baş
kanlık Divanı o konuşmayı bu mahiyette an
lamıştır. Bu bakımdan sözlü soru hakkının zayi 
olmaması ve prosedürün tamamlanması bakı
mından bugünkü gündemin 118 nci sırasında 
bulunan sözlü soruyu şimdi muameleye koyu
yoruz. önce sözlü soru önergesini okutacağız, 
Sayın Bakanın daha önceki beyanlarının dı
şında bir beyanları olup olmadığını ilân ede
ceğiz, ondan sonra da sözlü soru sahibi Sayın 
Müderrisoğlu'na söz vereceğiz. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakanın 
bugünkü gündemimizin 118 nci sırasında bulu
nan sözlü soru hakkına bir beyanat vereceğine 
dair bir talebi var mıdır? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Başkanlık 
Divanı bu şekilde bu meseleyi müzakere etmiş 
ve bu beyanlarını, bu konuşmalarını önceden 
isteme şeklinde kabul etmiştir ve biz Bakan
lığa haber vermişizdir. Sayın Bakan da burada
lar ve o bakımdan muamele devam edecektir. 

ATA TOPALO&LU (Ordu) — Sayın Baş
kan, 1,5 senedir bekliyen sözlü sorularımız var, 
onlar ne olacak? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, benim yapmış olduğum itiraz ve 
şikâyet üzerine bir karar alındığının zapta geç
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Siızin şikâyetiniz Başkanlık 
Divanının üyelerinin tamam olmasını gerektir
mektedir. Bugün bâzı arkadaşlarımızın gelme
mesi sebebiyle Başkanlık Divanı, o konuyu 
başka bir günde görüşecektir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
evvelâ Sayın Bakanın böyle bir talebi var mı
dır onu açıklayınız. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Ta
nır, bir hakkın tesbitine ve bir hakkın teslimi
ne mecburuz. Sözlü soru önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim hususların Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 
Baha MüderriSoğlu 

Ankara Hastanesinde 11 sene Baştabip ola
rak vazife yapan, hastaneyi muvaffakiyetle 
idare eden, olumlu hizmetlerde bulunan Sayın 
Abidin Ara, hiçbir sebep olmadan bu görevden 
alınmıştır. Kamu oyunda ve Parlömanterler ara
sında durumun aydınlığa kavuşması için : 

1. ıSayın Abidim Ara'nm Baştabiplikten 
alınmasının gerçek sebebi nedir? 

2. Abidin Ara'nm yerine getirilen Şef Mu
avini Şükrü Bostancioğlu'nun ailesimin Sayın 
Başbakan Yardımcısı sâdi Koçaş ailesi ile ak
rabalığı bulunup bulunmadığının, 

3. Hastane Baştabibi bugünkü mevzuata 
göre hastane şeflerinden seçilmesi gerekirken, 
neden şef muavini evvelâ hastane baştabip mua
vinliğine getirilmiş ve baştabip muavinleri du
rurken, yeni baştabip muavini olarak tâyin edi
len Şükrü Bostancıoğlu Baştabip Vekili olarak 
tâyin edilmiştir? 

Ankara Hastanesi gibi 400 yatağı, 150 dok
toru, 300 müstahdemi bulunan büyük bir mües
sesenin idaresi neden vekâleten idare edilmek
tedir, bu şekil idare daha ne kadar sürecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sayın Meclisinizin göçen haftaki oturumun
da basına intikal etmiş bir sözlü soru nedeni ile 
gündem dışı söz alarak: size bilgi arz etmek is
temiş ve bunu vermiş idim. 

Ancak bugün ilâve etmek mecburiyetinde 
kaldığım bâzı hususlar var ve yüksek müsaade
lerinizle geçen hafta arz ettiğim cevabı kısaca 
tekrarlamak isterim. 

Konya Milletvekili Sayın Müderrisoğlu'nun 
Başkanlığa verilen sözlü soru önergesi üzerinde
ki cevaplarım : 

Önergede Ankara Hastanesi Başhekiminin 
hiçbir sebep yokken meden görevden alındığı 
ifade edilmekte ise de, olaylar ve elimde olan 
(belgeler tamamen bunun aksini isbat edecek ni
teliktedir. 

Açıklamalarıma başlarken şunu samimiyetle 
arz etmek isterim; Ankara Hastanesinde 11 yi-
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la yakın bir zaman görev almış bulunan arka
daşımız, hastaneye hizmetleri geçmiş olan bir 
kimsedir. Ankara Hastanesi, Yüksek Heyetini
zin de bildiği gibi memleketimizin büyük çapta 
ve eğitim sahasında çalışan büyük müessesele
rinden biridir. Dolayısiyle geniş bir kadro ve 
çok hareketli bir iş hacmime sahiptir. Böyle bir 
müessesede uzun bir süre başhekimlik gibi bir 
idari görev yapan kimsenin şifahi ve idari ba
kımdan bir yıpranmaya uğrıyacağı tabiî görün
mektedir. Şüpihesiz bu nedenlerle arkadaşımız 
tam 4 - 5 yıl içinde hizmetin yürütülmesinde 
değişik sınıf ve kademedeki hastane personeli 
ile ihtilâf haline düşmüş ve mezkûr müessese 
âmir ve memurlarının devamlı mücadele sahası 
haline gelerek, bu durum hizmeti etkilediği gibi 
müessesenin adı etrafında da birtakım nahoş 
dedikoduların yapılmasına vesile teşkil etmiş
tir. 

Nitekim, yukarda arz ettiğim süre içinde 
başhekim ile personel arasımda had derecede an
laşmazlığa varan 8 ilâ 9 olay sayın seleflerim 
zamanında, ya başhekimin veya görevli hekim
lerin şikâyetleri sonucu tahkik konusu olmuştur. 
Bu tahkikatlar dolayısiyle tanzim edilen fezle
kelerden bir kısmı, Memurin Muihakematı hak
kındaki Kanun hükümlerine göre adlî kovuş
turmaya geçilmesi için ilgili mercilerde tetkik 
safhasında iken, 780 sayılı Af Kanununun yü
rürlüğe veya hâdiselerin kanun kapsamına gir
mesi nedeniyle dosyalar işlemden kaldırılmış
tır. 

Yapılan bu tahkikatların çoğu, başhekimin 
otorite sağlamak için çok sert davrandığı ve 
bunun diğer meslek arkadaşları nezdinde tepki 
yarattığı hususunu da ortaya çıkarmıştır. Ay
rıca bu süre zarfımda başhekimin otoritesini ve 
müessesede huzuru sağlamak amacı ile bir hayli 
hekim Bakanlıkça başka hastanelere nakledil
mişlerdir. Ancak bu işlemlerden bâzıları da 
Danıştayca iptal edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
'Göreve başladığım zaman Ankara Hastane

sinin tablosu arz ettiğim gibi idi. Ayrıca buma 
ilâveten çok kısa bir zaman önce patlak vermiş 
bulunan bir olay ile karşılaşmak da zaruri hal 
almıştı. 

Benim göreve başlamamdan bir ay kadar 
önce başhekimle iki klinik şefinin arasında 
çıkan ihtilâf, bunlardan biri ile başhekimin 

karşılıklı olarak fiilî tecavüze ve adlî makam
lara kadar intikal edecek bir safhaya varmış 
ve tedbir mahiyetinde olmak üzere iki hekim 
başka hastanelere nakledilmişlerdir. Bunlardan 
biri Danıştaya müracaat etmek suretiyle yürüt
menin durdurulması kararını almış ve müesse
sede görevine devam ettirilmesi zorunlu olmuş
tur. 

Bu arada başhekim hakkında yeni şikâyet 
ve ithamların yapılması üzerine konunun tah
kiki için, başhekim hakkında daha önceki tah
kikatlara hiç katılmamış üç yeni müfettiş gö
revlendirilmiştir. Müfettişlerin verdiği 28.4.1971 
tarihli raporda; başhekimin, müstahdem, me
mur, hemşire ve doktor gözetmeden fiilî teca
vüzü ihtiyat haline getirdiği ve bunun beş 
seneden beri devam ettiği tesbit edilmesi üzeri
ne kendisi hakkında idari bir işlem gerektiği 
kanaati bu raporda ifade edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde uzun süre baş
hekimlik gibi ağır bir görevin her hangi bir 
kimsenin şahsında meydana getireceği yıpran-
dırma yanında, bu görev esnasında enfaktüı 
gibi ağır bir rahatsızlık da geçirmiş olan ar
kadaşımın sıhhi durumunu da göz önünde tut
mak suretiyle, hem hizmetin hem de ilgilinin 
şahsının selâmeti bakımından bahis konusu 
tasarrufu yaptık ve başhekimlik görevini uh
desinden alarak servis şefliğinde hekimliğine 
devam etmek imkânını verdik. 

Yürürlükteki mevzuata göre hastane baş
hekimliği müstakil bir kadro mevzuu olan bir 
hizmet olmayıp, Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulmuş bulunan «Hastaneler Yö
netmeliğine» göre hastanede görevli mütehas
sıs hekimler arasından seçilen bir kişi tara
fından yürütülen idari bir hizmettir. Yeni se
çilen arkadaşımız da bu hastanenin mütehassıs
larından biri idi. 

Aynı hüküm, bakanlık memurları Nakil ve 
Tâyin Yönetmeliğinde de mevcut bulunmakta
dır. Yine bu yönetmeliğin çeşitli maddelerin
de, uzmanlıkların, şef ve şef muavinlerini kap
sadığı yolunda ifadeler mevcuttur. Şeflik ve
ya şey muavinliği, hastaneler yönetmeliğinde 
mevcut olmayıp, tâyin ve nakil yönetmelikle
rinde ihdas edilmiş unvanlardır. 

Arkadaşımın hizmetten alınmasının neden
lerini arz ettim. Alınan şekline gelince: Hasta-
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ne başhekimlikleri, hastaneler yönetmeliğine 
göre hastane mütahassısları tarafından seçi
lir ve yeni seçilen arkadaşımız da bu hasta
nenin mütahassıslarından biridir, 

Önergede yer alan hususlardan biri de, 
tâyin edilen başhekim ailesinin, Sayın Başba
kan Yardımcısı Koçaş ailesi ile akrabalık iliş
kisi idi. Gecen hafta arz ettiğim; bizzat Sayın 
Başbakan Yardımcısından konuyu tahkik et
tim; ke&inükle beyan buyurdular: Koçaş aile
siyle Şükrü Bostancıoğlu'nun en küçük bir ak
rabalık ilişkileri yoktur. 

Şükrü Bostancıoğlu'nu ben şahsan tanırım. 
18 yıl kendisiyle Ankara Veremle Savaş Te
şekkülünde - bildiğiniz gibi, bu; bir gönüllü 
teşekküldür - özellikle yönetim kurullarında 
uzun süre birlekte çalıştık. Kendisinin idare
cilikteki vukufu,, fevkalâde dürüst karakteri; 
özellikle sükûnu ve uzlaştırıcı nitelikleri nede
niyle bu göreve, en uygun vasfı olması dola-
yısiyle getirmiş bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi, yine geçen hafta arz ettim; 
hastane hizmeti bir âmme hizmetidir. Bu hiz
metin gereği gibi yürütülmesinde müessesenin 
huzur ve ahengi şarttır. Bu nedenler, huzur ve 
ahengi en kısa zamanda sağlamak için en uy
gun birinin seçilmesi çabasından başka, bu ta
sarrufta hiçbir faktör kesinlikle rol oynama
mıştır. 

Sorulan suallerden bir tanesi de en son bö
lümüdür - ki, geçen hafta sözlü soru yoktu 
ve buna cevap vermek fırsatı bulamadım - An
kara Hastanesi gibi 400 yatağı, 150 doktoru, 
300 müstahdemi bulunan büyük bir müessese
nin idaresi neden vekâleten idare edilmek
tedir; bu şekil idare daha ne kadar zaman 
sürecektir?» buyurmuştur. 

Bildiğiniz gibi, bir hekimin uzmanlığı, bir 
idareci olarak kullanılmasında yeterli bir fak
tör değildir. Çok iyi bir uzmanın iyi bir idare
ci olmaması mümkündür. Onun için biz, genellik
le bir süre vekâleten idarecilik yeteneklerini 
ve vasfını denemek için bir şans tanımak ge
rekçesiyle, önce vekâleten tâyin ettik, en kı
sa süre içinde asalet tâyini de çıkarılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Baha Mü-
derrisoğlu, buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Saym 
Başkan, içtüzük hükümlerine göre bana söz 
verdiğiniz için evvelâ teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Sayın Akyol'un Ankara Hastane
si Baştabibi Abidin Aran'm baştabiblikten alın-
masiyle ilgili sözlü soruma, gündemdeki sı
rasını beklemeden 18.6.1971 günü, gündem dışı 
da olsa, cevap vermesine huzurunuzda teşek
kür ederim. Ama, şunu ilâve etmek isterim ki» 
cevap, ne beni, ne kamu oyunu ve ne de Parlâ
mentoyu tatmin etmiştir. (O. H. P. sıraların
dan «Bizi tatmin etti» sesleri) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Kendi 
adına konuş. 

İBRAHİM KAYAHAN NAİBOĞLU (Gire
sun) — Beni zikretme, kendini zikret. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, bir parti zihniyetiyle 
değil, bir hekim zihniyetiyle konuştuğumu arz 
etmek isterim. Gerçeklerin meydana çıkarıl
ması için, bu önemli konuda gerekli izahatı 
verebilmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

(Giresun Milletvekili ibrahim Kayahan 
Naiboğlu ile Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı arasında sert tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Naiboğlu, Saym Bul-
danlı, rica ediyorum efendim. 

Sayın idareci arkadaşlar, (Gürültüler) 
Lütfen herkes yerine otursun. Müzakereye 

devam edeceğiz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 

Saym Abidin Ara, Ankara Hastanesinin 1957 
de açılışiyle beraber, askerlikten, yarbay rütbe
sinden ayrılarak gelmiş ve illi defa göz kliniği 
şefi olarak vazifeye başlamıştır. 

27 Mayıstan sonra, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına getirilen Saym Prof. Dr. Nus-
ret Karasu'nun zamanında, Ankara Hastanesi 
hekimleri arasında seçim yapılmış, ittifaka ya
kın bir oyla hastane baştabibliğine getirilen Sa
yın Abidin Ara, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının bu seçimi onaylaması ve tâyinini yap-
nıasiyle göreve başlamıştır. 

O zamandan bu zamana Sayın Prof.. Dr. Nus-
ret Karasu, Sayın Prof. Dr. Ragıp Üner, Sayın 
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Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Sayın Dr, 
Suat Seren, Sayın Dr. Kemâl Demir, Sayın Dr. 
Yusuf Azizoğlu, Sayın Dr. Faruk Sükan, Sa
yın Dr. Edip Somunoğlu, Sayın Dr. Vedat Âli 
Özkan gibi Bakanlar zamanında çalışmış ve 
muvaffak olmuştur. 

Sayın Abidin Ara, A. P. iktidarı zamanında 
ne hastane göz kliniği şefliğine ve ne de Anka
ra Hastanesi Baştabibliğine getirilmiştir. Sayın 
Ara'yi, iktidara gelen hükümetler iş başında 
bulunmuş fevkalâde çalışkan, her türlü poli
tik cereyan ve tesirlerden uzak bulunan, ve
rimli çalışmalariyle memlekete hizmet etti
ğinden ve muvaffak olduğundan, kendisine 
yardımcı olunmaya çalışılmıştır. 

Esasen Sayın Akyol da, 11 yıla yalan bir 
zamandan beri hizmet görmüş olan eski başta
bip, yani Abidin Ara hakkında; kendi sahasın
da değerli bir mütehassıs olduğu gibi, yakın 
zamana kadar idareci olarak da büyük hizmet
ler görmüş bir meslektaşımızdır» demek sure
tiyle kanaatini izhar etmiştir. Ama Sayın Tür
kân Akyol, göreve başladığının hemen ertesi 
günü, henüz kendisiyle hiçbir hizmet münase
beti kurmadan, muvaffakiyet derecesini tâyin 
ve tesbit edecek kadar bir müşterek çalışma 
yapmadan ve bu ana kadar devamedegelen me
muriyet durumunun tescil edilmiş muvaffaki
yetlerini görmemezlikten gelerek, Abidin Ara 
hakkında Yüksek Heyetinizce de tecviz edile
bileceğini ummadığım bir davranışın içine gir
miştir. O kadar ki, «Ankara Hastanesi gibi bir 
müessesede uzun müddet baştabiplik gibi ida
ri hizmet yapmış kimsenin, gerek sıhhi ve ge
rekse idari olarak yıpranması tabiîdir» sö
züyle mantıktan uzak bir durumun içine gir
miştir. 

Aynı mantık ile kendisinin, daha üç ay gibi 
çok kısa bir zamanda Bakanlık sandalyesinde, 
bu tasarruflariyle ve maiyetlerine olan müte-
hevvir reaksiyonlariyle şimdiden yıpranmış 
durumda olduğunu söylemek icabeder. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Biz, aksine, bir müesseseyi yıllarca aynı 
nizam ve aynı intizam içinde yürütenlerin, sıh
hi değil ama, idari bakımdan mutlaka mak
bul bir takdirkârlık göreceğine inanıyoruz. 
Sayın Akyol hariç, 10 Bakan da aynı takdiri 
göstermiştir. Halen bunlardan Sayın Kemâl 
Demir, Sayın Faruk Sükan ve Sayın Vedat Âli 

Özkan aramızdadır. Kendilerine soruyorum: 
Sayın Abidin Ara'dan hangi vazife bakımın
dan gayrimemnundurlar? Esasen gayrimemnun 
olsalar idi, bugünkü bu tasarruf zamanlarında 
yapılırdı. 

Arkadaşlar, üç eski Bakan arkadaşımıza de
ğil, hepinize soruyorum: Hangi arkadaş Abi
din Afa'nın çalışmasından ve hastane idare
sinden gayrimemnundur?. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Partizandı, 
partizan... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman)) — 
Onu ilgililer bilir, biz nereden bilelim? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Topaloğlu, çok 
rica ediyorum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, vicdanınıza hitabediyorum. Sayın Ba
kan «Hastane, âmirle memurun devamlı mü
cadele sahası haline gelmiştir» diyor. Evet, za
man zaman bu müessesede bâzı şeyler olmuş
tur ve bu müessesede vazifenin gerektirdiği 
otoriteye tahammül edemiyenler böyle bir mü
cadeleye girmek teşebbüsünde bulunmuşlarsa 
da bunlar bu mücadele sahasında, müessesenin 
menfaati nazara alınarak, Bakanlık merkez 
teşkilâtınca uzaklaştırılmışlardır. 

Kendi zamanına kadar fevkalâde güzel ça
lışan bu hastaneden Sayın Abidin Ara'yı al
makla, acaba müesseseyi kurtarmış mı oluyor? 
Aksine, şunu yakinen müşahede ediyorum İd, 
hastane şimdi, Abidin Ara idareden uzaklaş
tırıldıktan sonra, menfaatlerin çarpışmakta 
olduğu gerçek bir mücadele sahası haline gel
miştir. 

Şimdi ben naçizane tavsiye ediyorum: Has-
tanetin kurtulması zamanı gelmiştir. 

Hekim olarak beni üzen bir nokta da, yıl
larca bu hastaneye emek vermiş, Sayın Baka
nın ifadesine göre de sıhhatini kaybetmiş, ken
disinden 12 sene evvel tıbbiyeden mezun ve 
her balamdan tecrübeye sahip Sayın Abidin 
Ara gibi baştabibe karşı şimdi anlatacağım 
bir davranışa girişilmesidir. 

Sayın Bakan bir müddet evvel Abidin Ara'
yı telefonla arıyarak, gayet sert bir lisan ile 
Abidin Ara'ya; «Siz hâlâ yerinizde duruyor 
musunuz? Ben, izin alarak hemen ayrılmanızı 
emretmiştim; derhal vazifenizden ayrılınız.» 
diyerek telefonu sert olarak yüzüne kapat-
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mıştır. (A. P. sıralarından «Oooo...» sesleri) 
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına koşan 

Sayın Ara, Sayın Bakanla makam odasının kapı
sının önünde karşılaşmışsa da, Sayın Bakan 
Abidin Ara'ya; «Sisinle konuşacak değilim, 
aşağıda konuşacaklar» şeklinde asabi bir tavır 
takınarak bulunduğu yerden ayrılmıştır. Böyle 
bir hareketin olup olmadığım, olmuş ise "sebe
bini Sayın Bakanın açıklaması gerekirdi. 

Sayın Abidin Ara, mecburi bir izin ifo has
taneden ayrılmıştır. Tahkikat için üç müfettiş 
vazifelendirilmiş, bunlardan ikisi istanbul'dan 
gelmiş ve birisi de Ankara'dan görevlendirilmiş
tir. Geniş bir personel kütlesi üzerinde muay
yen baskı kurularak, dedikodu çıkarılarak 
tahkikata başlanılmış.. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Mahkeme 
mi burası? 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sen 
niye zırlanıyorsun? 

BAŞKAN" — Sayın Topaloğlu, çok rica edi
yorum. 

Arkadaşlar, rica ederim müdahale etmeyin, 
ben uyarıyorum efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, ben size, bu tahkikat sırasında Sayın 
Abidin Ara'ya tevcih edilmiş olan suallerden 
bâzılarını nakledeceğim. 

Pansumancılardan biri, hariciye servisi 
asansöründe sigara içmiş. Abidin Ara, görmüş 
ve kendisine çıkışmış. 

Bir hemşire yardımcısı, kadın koğuşuna er
kek bir refakatçi almış. O'na da çıkışmış. 

Müstahdemlerden birisi çalıştığı serviste gü
rültü yapmış, ona da çıkışmış. 

Bdr serviste yatakların çarşafsız olduğunu 
görerek alakalıyı azarlamış. 

Memurların birisine, normal olarak yatırıl
ması icabetten depozitoyu almadığı için ikaz 
vazifesini yapmış. 

Yine nöbetçi bir memuru, merdiven üstün
de boş yere yanan elektrik ve boş yere akan 
musluklar dolayısiyle vazifeye davet etmiş. 

Gece yansı uyuyan, vazifeli gececi nöbetçi 
hastabakıcıyı dürterek uyandırmış... 

Bunlar, kademe kademe servis şeflerine ka
dar uzanıyor. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Bunları savcıya söylersin. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, çok rica ediyo
rum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, bunlar vazifenin ihmali değil, mü
essesenin kusursuz işlemesi için yapılan müda
halelerdir; zaman zaman azarlamalar, çıkışma
lar şeklinde olur. 

Arkadaşlar, ben de 17 sene baştabiplik yap
tım. Hastane müstahdemleri, memurları, hemşi
releri, hattâ hekimleri, vazifesini tam olarak 
yapan bir baştabipten memnun olmazlar. Çün
kü o baştabip, Sayın Abidin Ara'nın yaptığı 
gibi, onları da vazifeye davet etmektedir. Ama, 
hastaneye gelen dertli vatandaş ve onların sa
hipleri, iyi işliyen ve hizmet gören bir hastane
den daima memnun olmuşlardır. 

Arkadaşlar, tahkikat neticelenmeden önce, 
tahkikat sırasında Sayın Abidin Ara hakkında 
kesin hükmü gösteren çok üzücü bir olayı da 
huzurlarınızda anlatmak isterim; bu da şudur: 

Bir yetkili genel müdür, Sayın Abidin Ara'-
ya telefon ediyor; «Bakanımdan aldığım emir 
gereğince, bu tahkikatın sonunu beklemeden 
istifa ederek baştabiplikten ayrılmanızı istiyo
ruz. Bugün toplanacak olan encümene istifa
nız gelirse, Bakan sizi onore edecek ve bir te
şekkür mektubu yazarak bu konuyu kapatacak
tır.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bununla şunu anlat
mak istiyorum ki, bu Tbaştabiplikten alınma 
keyfiyeti muayyen kişilerin tesiri ile Bakana 
empoze edilmiş, hizmet düşünülmeden, müesse
senin geleceği nazara alınmadan kesin hüküm
le verilmiş bir kararın çok açık tezahürüdür. 

Şunu da bilhassa ve yakînen biliyorum ki, 
tahkikatın sonucu bir fezlekeye bağlanıp Ba
kanlık makamına sunulmadan, acilen ön rapor 
istenmiş ve bu, Sayın Abidin Ara'nın naklini 
temin etmiştir. Tahkikat sonucu bir fezlekeye 
bağlandıktan sonra ise, üç müfettişten biri «Bu 
mucip sebeplerle bir baştabip yerinden alına
maz, ben buna muhalifim.» diyerek rapora meş
ruhat vermiştir. 

Sayın Bakanın konuşmasında, «müstahdem, 
hemşire, memur, doktor gözetmeksizin fiilî te
cavüzü itiyat haline getirdiği» pasajı vardır. 
Bunu beş seneden beri devam ettirdiği de ilâ
ve edilmektedir. Bu konu nasıl oluyor da ken
disinden evvelki Bakanlara intikal etmemiş de 
bugün oradan ayrılmış, Baştabibe muğber bir 

548 — 



M. Meclisi B : 118 23 . 6 . 1971 O : 1 

bekim tarafından yapılan ihbar üzerine ortaya 
çıkanlıvermiştir? Bunu da anlamak mümkün 
değildir. 

Sayın Abidin Ara'nm, çok ağır bir enfak-
tüs geçirmiş olmasını zikretmesini de çok ya
dırgadım. Sayın Bakan deontolojiye riayet et-
miyerek, telefonla haysiyet kırıcı sert muame
lede bulunacak, ondan sonra da sağlığını düşü
nerek bir hami pozuma bürünecektir. Bunun 
ne dereceye kadar samimî olabileceğini Yüce 
Meclisin muhterem âzalarının takdirine bırakı
rım. 

Sorumun ikinci kısmı; Koçaş ve Bostancıoğ-
lu arasındaki akrabalığa gelince... 

ATA TOPALOÖLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, bunun saati yok mu? 15 dakikayı çoktan 
geçti, bunları dinlemeye mecbur muyuz? 

BAŞKAN — Daha dolmadı efendim, takibe-
diyoruz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Sayın Bakan, aynı vilâyetin milletvekilleri ol
duğumuz için, Sayın Koçaş tan tahkik edip öğ
renebileceğimden bahsediyor. Ben sualimi Sa
yın Akyol'dan sordum. Çünkü, Sayın Sadi Ko
çaş ile Sayın Akyol'un münasebetlerinin ben
den daha eski olduğu söylenmektedir. Böyle bir 
akrabalığın söz konusu olmadığından bahset
mişlerdir; benim aldığım haberde de bizzat Sa
yın Sadi Koçaş ile akrabalığı yoktur, yoktur 
ama, Sayın Sadi Koçaş'm hanımı Düzcelidir, o 
kanaldan bir sıhriyet mevcuttur. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bırak yahu bı
rak, ayıptır artık. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Millet 
kürsüsünden böyle konuşulmaz Başkan, bu 
nasıl konuşma? 

BAHA MttDERRiSOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, telâş etmeye lüzum yok
tur, bu, bir C. H. P. mevzuu değildir. Bu, ya
pılan halasız bir muamelenin huzurunuzda açık-
lanmasıdır. Çok istirham ederim, zaten az kal
dı, dinlemenizi rica ©diyorum. 

Ben, başhekimliğe yeni gelmiş olan Sayın 
Bostancıoğlu'nun aleyhinde konuşacak değilim. 
BeM bu arkadaşımız da muvaffak olacaktır. 
Peşin bir hüküm içerisinde değilim. Müessese
nin iyi çalışması bakımından da kendisinin mu
vaffak olmasını samimî olarak isterim. Benim 
üzerinde durduğum, büyük bir heMm kadrosu-

I nu müteessir eden, hastahane talimatnamesine 
aykırı, usulsüz bir tâyindir. Bu arkadaşımız bir 
servis şefi muavinidir. Hastanede 28 şef, 15 şef 
muavini vardır. Bunlardan, başarılı genel mü
dürlük, başarılı baştabiplik, yapmış, aynı ehli
yeti haiz diğer şefler ve başmuavinleri de var-

ı dır. Neden bunlar dururken, hastaneler tali
matnamenin 72 nci maddesine aykırı ve teamüle 
aykırı olarak, aradan bir muavin seçiliyor? 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, lütfen bağ
layınız efendim. 

BAHA MüDERRtSOĞLU (Devamla) — Bu 
arkadaş taştabop muavinliği kadrosuna almıyor 
ve "baştabiplik vekâleti veriliyor. Sırada birçok 
şef muavini şeflik beklerken, sırasız olarak yal-

[ nız bu şahsa inhisar etmek suretiyle şeflik pa
yesi veriliyor. Benim üzerinde durduğum bu-

I dur. işte sıhriyet ile, akrabalık ile bunu birbiri
ne bağlıyorum. (C. H. P. sıralarından anlaşıl-
mıyan müdahaleler ve gürültüler) 

Son olarak şunu bilhassa belirtmek isterim 
ki, Sayın Âbidin Ara gibi değerli, ehliyetli bir 
baştabip, bu müesseseden alınmak suretiyle... 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Hastane par
tizan bir başhekimden kurtarılmıştır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) ...söz
de onun sağlığı korunmuş ama, müessese ve 
hasta vatandaşlar çok mutazarrır olmuşlardır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan-

I lavından sözlü sovusu (6/7) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buradalar 
mı?... Yok. Sayın Bakan buradalar. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tavihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet' Bakanı Doğan Ki
taplı'nın sözlü cevabı (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar mı?... 
Burada. Sayın Başbakan adına Sayın Devlet 

I Bakanı buradalar. Soru önergesini okutuyorum. 

— 549 — 



M. Meclisi B : 118 23 . 6 . 1971 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Başbakanca 

sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 

11 . 11 . 1969 
Antalya Milletvekili 

ihsan Ataöv 

1. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Ka
sım 1909 günü Ankara Televizyonunda gösteri
len «Ankara Türkiye'nin kalbidir» isimli filmin 
Atatürk tarafından gösterilmesinin yasaklandı
ğı, aynı zamanda bu filmin Ruslar tarafından 
yapıldığı doğru mudur? 

2. Aynı gün televizyonda yapılan açık otu
ruma kimler katılmıştır? Bu açık oturumda ya
pılan konuşmalar Atatürk'e, Cumhuriyet ve 
Devlete hakaret değil midir? 

3. Bu davranırlar karşısında Hükümetçe 
ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Sayın Başkan, değeri mdlletveMlDeri; 
Sayın Uısam1 Ataöv'üm, Türkiye Radyo -

Televizyon Kurumlunun Ankara Televizyonun
da 10 Kasını 1909 tarihinde yayımlamam bir 
program hakkımdaki sorularına, soru sırasına 
göre, arzı eer̂ aiba çalışacağım. 

Malûmualimiz Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu ile Hükümetin mümasafretleri uzun za
manıdır münakaşa mevzuu olmuştur. Bunun 
sınırımı çjizmek de şu ana kadar maalesef mfüm-
kün olamamıştır. Nitekim (bu sıkıntı, yukarda 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri' Karma Komisyo
nunda müzakereleri takitbedem arkadaşlarca da 
yakımdan müşahede edilmiştir. 

10 Kasım 1969 günü Ankara Televizyonun
da yayınlanan Atatürk filmi, 'Geneli Müdürün 
bilgisi dışında programcı tarafından Rus Se-
faretimdem temim edilmiş ve yine GenJel Müdü
rün ve idarie Meclisinim* malûmatı dışımda 
programa konulmuş, program devam ederken 
'Genel Müdürün şahsi müdahalesi ile yarıda ke
silmiştir. Ancak, 1933 ve daha evvelki yılla
ra ait bu filmıim Atatürk tarafımdan yasakla
nıp yasaklammaidığıl keyfiyetimi tesbiit etmek 
mümkün olamamıştır. 

Aynı güm televizyonda bir açık oturum tier-
tibddillmiıştir ve bu açık oturuma katılanlar şun
lardır : 

I Oturumu idare edem Sumullah Arısoy, işti
rak edenler; Ahmet Yıldız (Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi), Dursun. Akçam (TÖS ikinci 
Başkanı), Prof. Bülent Daver (SBF öğretim 
Üyesi), Cengiz Çandar (SBF öğrenci Dermeği 
Başkamı). 

«Bu açık oturumda yapılan komuşjmalaf 
Atatürk'e, Cumhuriyete ve Devlete hakaret de
ğil midir?» sualimin cevabımı burada vermek, 
pek taibiî mümküm değil. Yalımız, bu program* 
dolayısiyle sumu ifade etmek istiyorum; sav
cılıkça takibata geçilmiştir o tarihlerde, fakat 
takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Burnum 
yanımda, Türkiye Raldyo - Televizyon İdaresin
ce de disipUm takibatıma geçilmiş ve 20 Ocakta 
teftiş heyetimin hazırladığı fezleke disiplin ku
ruluna havale edilmiş, bu program dolayısiyle 
Program Dairesi Başkanı Mahmut Tali öngö
ren bir yıl kıdem indirimi, Prodüktör Tuna 
Yönder ile Varhk özmemek de üçer ay kıdem 
cmdirimi cezası ile tecziye edilmişlerdir. Ancak, 
buna adı gecem şahıslar itiraz etmişler, bu 
itirazlar da 17 . 6 . 1971 tarihi karar ile ka
bul edilmiyerek cezalar kesinleşmiştir. 

Bu davranışlar karşısında Hükümet me dü
şünmektedir meselesine gelince; zamnediyorumi 
arkadaşlarımız, Say:m Basjbakan Eriım'i radyo
lardan dimlemıe imkânımı buMuşjliardır, biz 
Hükümetçe de TRT mim bünyesinde, TRT mim 
yayımlarımdam dolayı kamu oyumda bir sıüamtı 
olduğunu ve burnum da şikâyet konusu olduğu
nu te^bit etmişizdir. Burnum içim gerekli ted
birler Sayım Başbakanım ağzımdan kamu oyuma 
intikal ettirilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ataöv, bu
yurum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayım Başkam, 
değerli arkadaşlarımı. Değerli Bakamım vermiş1 

olduğu izahat, Hükümetle TRT münasebetle
rinde kurulamayan ilgi dolayısiyle bu kadar 
olur ve ancak bu kadar söyliyebi'Mr. izahat, 
bu bakımdan tatminkârdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu komünüm üzerim
den, Iben sözlü soruyu verdikten bu yama iki 
seme geçti. Türkiye'de TRT, Dördüncü Koa
lisyondan sonra veçhesini ortaya çıkarmış bir 
müessesedir. O zaman ben, Meclis araştırması 

I yapmak üzere Yüce Meclise getirmiştim. 
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2 . 4 . 1965 tarih ve 86 ncı Birleşiminde, aşa
ğı - yukarı, bir haftaya varan bir müzakerede 
bu konu Yüce Mecliste eleştirldi. O zamanki 
söylediklerimiz 5 yıl sonra ayruecn tahakkuk 
etti. O zaman berildeniz bu kürsüden, «TRT, 
anarşi kaynağıdır, komünizmi sempatizan hale 
getiren, kadrosunda belirli komiinistleri ça
lıştıranı, Türk Vatanının bölünmesinde mu
harrik olan ve tahrik edici bir 'kisve taşıyan 
özerk bir müessesedir.» şeklinde söylemiştim. 

O zaman, şöyle bir beyanda «Safra bulunmuş
tum, Siyasal Biüigiler Fakültesimde yapılan 
bir konferansa Rus Üniversitesinin 2 nci Rek
törü Kedlmiof, Batı - Almanya'dan, Fransa'
dan, İtalya idam. ve İngiltere'den profesörler iş
tirak etmişti. Bu konferaoısı, TRT canlı yayın 
/olarak vermişjti. Canlı yayında, Batı Dünya
sının profesörlerimden hiçbir kelâm etmezken, 
Türk profesörlerinden hiçfbir kelâm etmezken, 
Kerimof konuşmaya başlamâdam evvel, Türk 
spikeri, Türk radyolarında Türk halikıma, «Ruia 
Profesörü Kerimof, pırıl puıü giözleriyle, nutrîu 
yüzü ile, cama yaıkın çehresiyle, geniş omuzla-
riyle kürsüye geliyor.» diyerek büyük tezahü
ratı veriyordu. 

Hiçbir canlı yayında, Yüce Meclisin tezahü
ratını vermiyen, Türk Milletinden kıskanan bu 
TRT, Komünist Kerimov'u, bâzı anarşist çocuk
ların alkışlamasını Türk Milletine gani gani ve
riyor ve bunların duyurulmasından zevk alı
yordu. 

İBu hâdise üzerine bendeniz bu genel görüş
meyi getirmiştim. Bugün Anayasa değişikliğini 
savunan hâzı önderler, o zaman TRT bağımsız
lığının savunucusu ve TRT nin bu hale gelme
sindeki suçluluğun sorumlusu idiler. «TRT; ah
lâkı ifsat ediyor, millî duygularımızı rencide 
ediyor, örf ve âdetlerimizi ayak altına alıyor.» 
demiştik, anlatamamıştık. 

İstanbul'dan bir Türk'ün fakrü hal kâğıdı 
ile bir Rum'a gittiğini, rumdan çeyiz istediğini, 
rum, istenen bu çeyizi verdiğini, fakat verdik
ten sonra düğüne geldiğini, seyrettikten sonra 
Türk âdet ve örfleri ile alay ettiğini ve TRT 
nin bunu naklettiğini ve Türk halkına duyur
duğunu beyan etmiştim. Makarios, güldür gül
dür ötüyordu. Türk Hükümeti çare arıyordu, 
TRT de Rumların Türk örf ve âdetleriyle alay 
etmesi için Vasıta oluyordu, 

O zaman söylemiştik, «bünyenize aldığınız 
bu kişiler yarın bu memlekete zarar verecek.» 
demiştik. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Turizm Bakanı buraya çıkmış, «TRT yi idari ve 
malî yönden tetkik edemiyoruz» demişti. 400 
bin liralar, 800 bin liralar miras yedi gibi bu 
çiftlikte yenmişti. Bunların hesabını, para ve
ren Yüce Meclis soramamıştı. Neden? TRT 
özerk, işte belâ. Aradan seneler geçer, o gün 
bu kürsülerde bizi dinliyen Kocaeli Milletvekili 
Sayın Nihat Erim Bey, «TRT nin yayınları tüy
lerimi ürpertiyor» der. Bu noktaya gelebilmek 
için bu TRT ne kadar pahalıya mal olmuştur? 
Bunu hesaJbetmek lâzımdır. Bu noktaya gelmiş 
olanlar, yarın başka noktalara da geleceğini 
düşünerek bugünden tedbir almaya mecburdur. 

ıSevgili arkadaşlarım; TRT, 10 Kasım günü 
«Türkiye'nin kalbi Ankara» filmini göstermiş
tir. Bu film, Kızılaydaki kayıtlara göre, büyük 
Atatürk tarafından yasaklanmış bir filimdir. 
Bırakınız yasaklanmayı, kayitlarda Türkiye'ye 
giriş müsaadesi yoktur. Sansürden çıktığına da
ir kayıt yoktur. Sayın Bakana çok teşekkür ede
rim, Meclis zabıtlarına intikal etti, yayın mü
dürünün Rus Sefaretinden aldığını, umum mü
dürüne sormadığını, umum müdürünün haberi 
olmadan neşriyat yaptığını beyan etmişlerdir. 

Hatırlıyaoaksmız, zamanında Sayın Öztrak 
geceyarısı bu filmi yarıda kestirmiştir. Ama o 
film, Türkiye radyolarında yine oynatılmıştır. 
Arkadaşlar, bu TRT Devletini Devletin karşı
sında daha ne kadar tutacaksınız? Bu mesele 
üzerine «Hükümet ne düşünüyor, üzerine gilt-
miyecek mi» denildiği zaman, Sayın Bakan Sa
yın Nihat Erim Beyin beyanlarını söylediler. 

Sayın Nihat Erim, «Büyük hizmetleriniz 
vardır, ama sabahları köy saatini dinlediğimiz 
zaman tüylerimiz ürperiyor» diyorsunuz. Yal
nız o değil, Sayın Nihat Erim Bey, bütçeden 
verdiğimiz paraları, solcu jürileri seçmek sure
tiyle - çok affedersiniz, hicap duyarım, ama 

"memleketin meselesi dile gelmelidir - insanlarla 
hayvanların münasebetlerini tesis eden kitap
lara 10 binlerce ödül vermekle bu milletin pa
ralarını daha ne kadar keyfî harcıyacaklardır? 
Bu Meclisin ayırdığı paralarla hangi jüriler bu 
ahlâksız kitapları, bu seviyesiz kitapları, bu se
ciyesiz yazarları Türk Milletine daha ne kadar 
reklâm edeceksiniz? (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar, mesele hayati mesele
dir. Hatırlarsınız, TRT kanunu burada konu
şulurken «Televizyon bu memlekete lükstür» 
diyen sayın parti sözcülerine karşı benim gru-
pum, «Televizyon bu memlekette eğitim vasıta
sıdır, en güzel eğitim aracıdır» diye müdafaa
sını yaptık. Dilimiz kurusaydı da müdafaasını 
yapmasaydık. 

Özerk TRT ilân ediyor, «Şimdi size bir filim 
göstereceğiz, küçük dinleyiciler lütfen uyusun
lar» diyor. Uyur mu küçük dinleyici? Türk ço
cuğuna, Türk kadınına, Türk erkeğine aşk sah
neleri göstermekten başka ne nane yediği var 
bunların? 

Sevgili arkadaşlarım, bunlar mühim mesele
lerdir. Saatlerce filim gösteriliyor... Bu memle
kette terbiyevi filimler yok mudur? Türklüğün 
kahramanlık destanları yok mudur? Örf ve âde
tine uygun basılmış eserler yok mudur? Basın 
Yayın Umum Müdürlüğü ne güne duruyor? 
Onun film ekipleri ne güne duruyor? TRT ye 
verdiğimiz paralar ne güne duruyor? 250 tane 
banknot veriyoruz, çocuklarınıza ahlâksızlık 
öğretsin diye mi veriyoruz? Bu zamları, rad
yolarda ahlâksızlıkları dinliyelim diye mi yap
tık? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bi
raz da özel hayattan anlat. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ey Hükümet, 
münasebetleriniz yoktur ama, soruyorum müte
madiyen bütçesine zam yapmak suretiyle fakir 
milletin cebinden TRT nin kasasına giren bu 
paraların hesabını soracak tedbir getirin. 

(Sevgili arkadaşlarım; sizlere bir de o açık 
oturumdan bahsedeceğim. Dikkat ederseniz, 
Türkiye fac komünistlikten sanık, sanık değil, 
delilleriyle görülmüş, Devlet bünyesin'de tutul
mamış adamı TRT 19 500 lira aylıkla tutar. 
TRT, «Milletvekilleri 12 bin 500 lira alıyor» 
der ve yalan söyler, ama bir komüniste 19 bin 
500 lira para verir. Bu Meclis üyelerinin o ko
münist kadar hayat hakiki yok mudur? 

'Sevgili arkadaşlarım, oraya toplanıyor. Kim 
toplanıyor? Ahmet Yıldız toplanıyor. Kim top
lanıyor? Dursun Akçam toplanıyor. Yani, Tür
kiye ̂ de aşın solun mümessilleri kimler varsa, 
dernekler, TOST yetkilileri kimler varsa açık 
oturuma çağırılıyor, Türkiye'nin meselelerini 
münakaşa ediyor. Onlar, Türk halkına TRT nin 

tarafsızlığını anlatacak.. Onlar, Türk halkına 
Atatürk'ün ölüm gecesinde, onun ruhuna bir 
dua okumak yerine, toprak reformu, petrolün 
devletleştirilmesi, sömürü düzeni, sömürücülük, 
yiyicilik ve içicilik... Çıkacak, oradan, parayı 
cebine dolduracak, açık oturuma girdim diye. 
Ondan sonra televizyonda vazife gördüğü ka
naatiyle çıkacak... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ata-' 
türk öyle dememiş miydi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Atatürk, 
«komünisti nerede görürsen ez» diyordu. 

HAYRETTÎN HANAĞASI (Elâzığ) — Ata
türk, «petrolüne sahip ol» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, müdahale et
memenizi rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV ((Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, (elindeki kitabı göstererek) bakın, 
şu kitabı okumanızı tavsiye ederim. 

HAYRETTÎN HANAĞASI (Elâzığ) — Sen 
yokken biz onları okuduk. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, tavsiye ediyorum, okuyunuz, bu 
zaptı okuyunuz. 

O zaman ben burada konuşurken aynen böy
le demişler, aynen böyle söylemişler, ben cevap 
vermişim ve demişim ki, «Sevgili arkadaşlarım, 
neden bu arkadaşlara sahip çıkıyorsunuz, bun
lara sahip çıkmaymız, yarın utanırsınız, yann 
yüzünüz kızarır. Sahip çıktığınız insanlar bu 
memlekette büyük suçlar işlerler.» demişim, 
okuyun bunu. 

Ve olmuş sevgili arkadaşlarım, o zaman bu 
radyolarda vazife alanlar bugün hesap vermek
le meşgul, olmuş. 

Şimdi Atatürk'ün ölüm gününde açık otu
rumda bu solcu kadronun oturup da münakaşa 
etmesinin mânası var mı? Sömürü düzeni, mö-
mürü düzeni... Sömürü düzeni varsa onu burada 
hallederiz. Atatürk'ün ölüm gününde televiz
yonun karşısına geçip de komünist sloganlarla 
başını kaşınmıyacak hale getirmenin ne mânası 
var? «Atatürk öyle dedi, Atatürk böyle dedi» 
diye Türkiye'nin çektiği bütün belâların önün© 
Atatürk kalkanını koya koya bu noktaya gel
dik. Sevgili Atatürk'ü bırakın mezarında uyu
sun, dokunmıyalıım. Komünist de istismar edi
yor, yobaz da istismar ediyor, herkes istismar 
ediyor, o ölüyü bırakın Allah aşkına. 

— 552 — 



M. Meclisi B : 118 23 . 6 . 1971 O : 1 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tamir) — O, 
ölü değil. 

MESUT HULKÎ ÖNÜR (Çanakkale) — Ne 
ya? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 
Allah'ın kanunlarına karşı çıkan insanlarla ko
nuşulmaz, onun için cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, TRT nin bütün kadrosu, şu iddia 
ettiğim vasfın içerisinde değil, TRT.nin içeri
sinde bu memlekete hizmet etmek istiyen pırıl 
pırıl vatanperver çocuklar vardır. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ef
ten püf ten şeyler konuşmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Lütfen din
leyiniz, eften püften lâflarınızı biraz evvel din
ledik. Memleketin anameselesi üzerinde görüşü
yoruz. Anayasa değişikliği geldiği zaman sizin
le hesaplaşacağız, sizinle burada... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen cevap ver
meyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — TRT nin içe
risinde değerli elemanlar vardır. Bu değerli ele
manların kendi dallarında yapmış olduğu ça
lışmalardan Türk Milleti faydalanmaktadır. Te
levizyonda iyi arkadaşlar vardır, fakat kilit 
noktalardaki kişiler, bu arkadaşlara hayat hak
kı tanımamaktadır. Umum Müdürün müsaadesi 
olmadan Rus Sefiri ile konuşabilen, Rus Sefa
retinden «Türkiye'nin kalbi Ankara» denen, 
fakat Ankara'yı değil, Cumhuriyetten önceki 
Ankara sokaklarını, - affedersiniz - o merkep
lerin dolaştığı daracık sokakları gösteren ve as
lında kalkınan Türkiye'ye hakaret olan, Rusça 
şarkılar söylenen, Rusça konuşmalar yapılan, 
Rus generallerinin boy endam ettiği filmin 
Atatürk'ün ölüm gününde yeri yoktur. Bu bir 
komünist oyunudur. 

IBAŞKAN — Sayın Ataöv, iki dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, aslında bu konu, bdr sözlü soru çer
çevesi içerisinde konuşulacak konu değildir. 
«TRT özerktir» dendiği günden bugüne kadar 
bir dert olan, üzerinde çok şey söylenecek olan 
bu konu üzerinde - müzakere mevzuu olarak 
gelecek - o zaman söylemek imkânını bulaca
ğız. 

Fakat, benim bugünkü hissiyatımın burada 
dile gelmesinin sebebi; 1967 yılında yapılmış 
bir hareketten dolayı vermiş olduğum sözlü so
runun cevabının ancak bugüne kahnasındandır. 
Yoksa, o zaman müdahale edilip, o zaman konu
şulsa idi, benim Meclis arattırması önergem üze
rinde bütün partiler o zaman dursa idi, TRT bu 
noktaya gelmezdi. 

Bendeniz şimdi TRT nin bünyesindeki va
tanperver arkadaşlarımın, birbirini her gün suç
layan ve birbirini mahkemeye veren yönetim 
kurulu üyelerinin elinde oyuncak olmaktan bi
ran evvel kurtarılmalarıdır. TRT nin içerisin
de, memleketin gerçekleri üzerine eğilmiş, me
seleleri doğru aksettiren değerli elemanların, 
bu çiftliğin başında kâhyalık edenlerin elinde, 
bir nevi köle olmaktan çıkarılmasıdır. Bunun 
süratle üzerine gidilmeli, Hükümet bu konular
da bâzı tedbirler düşünmelidir. Niçin şu kadar 
zamandan beri bir Parlâmento üyesi kalkıp bu 
kürsüden, «radyoda verilen Meclis saatinde, 
haksızlık yapıldı, falana şu söylendi, filâna bu 
söylendi» demiyor? Doğru veriliyor da onun 
için demiyor. Ama, niçin dışarda âmme efkârı 
bütün bu meselelerle meşgul? Eğri olduğu için 
meşgul. 

Simidi sevgili arkadaşlarım; 
BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın 

Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bendeniz hu

zurlarınızdan ayrılırken, fukara halkın, her gün 
arttırdığımız vergisi ile, keyfî olarak idare edi
len özerk TRT devletinin, Türk Devleti önün
de haddinin biran evvel bildirilmesi ve TRT nin 
örfi idare ilân edildikten sonraki «millî TRT» 
olma vasfının devamının sağlanmasıdır. Örfi 
idareden sonra TRT, nisbeten «milli TRT» ol
muştur. Neden? Kafasına tokmak inmiştir de 
ondan. Orada özerklik, orada hürriyet, orada 
bağımsızlık feryadı edilememiş. 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Siz zamanın
da neden örfi idare ilân etmediniz? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ona sizin ak
lınız ermez. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, milletvekilinin 
milletvekDinden soru sorması mümkün değil. 

BAHİR ERSOY ı(lstanbul) — Arkadaşım, 
«siz kendi iktidarınız zamanında niye örfi ida
re ilân etmediniz» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, lütfen. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — İktidarların 
münakaşası ayrı. TRT nin avukatlığını yapa
caksınız size mübarek olsun. 

BAŞKAN — Siz lütfen cevap vermeyin Sa
yın Ataöv. Toparlayın lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bien şahsan 
Türkiye'de TRT nin millî olmasını, tarafsız ol
masını, iktidarların borazanı olmamasını, bâzı 
şatolara özel muamele yapmamasını, hastanede 
ölen milletvekili olur bahsetmez, hastanede 
ameliyat olan özel kişiliği bulunan milletvekili-^ 
ni günlerce neşreder - milletvekillerinin hepsine 
aynı muamelenin yapılmasını, milletvekillerine 
değil, en ücra köşedeki vatandaşa dahi aynı mu
amelenin yapılmasını, Toroslarm başındaki bir 
Mehmetle Büyük Millet Meclisindeki Kemal 
Satır'm vatandaşlık yönünden tefrik edilemi-
yeceğini, bu TRT nin bilmesini, eğer bilmiye-
cekse, Yüce Meclisin öğretmesini istirham edi
yorum. 

iSaygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri ve afeşlar.) 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan 
bir hususun vuzulha kavuşması bakımından 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konusunda Sayın Kılıç? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkada

şım konuşmasında; TRT nin hastanede ameli
yat olan bir arkadaşımızın ismini zikretmek su
retiyle TRT nin bundan bahsettiğini söyledi. 
Hatırladığıma göre. 

'BAŞKAN — Bâzılarını ettiğinden, bâzıla
rını etmediğinden bahsetti. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hatırladığıma 
(göre, hastaneye acilen giden, ameliyat olan ve 
bir kaza geçiren ve kazanın vahametine göre 
TRT, milletvekili ve senatör hakkında kâfi 
miktarda açıklama yapmıştır. Bu husustaki be
yanını samimî bulmadım. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç... 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 

ben müdahalede bulunayım. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka

nım, Sayın îlyas Kılıç'ı, sözlü sorulma ikinci de
fa cevap verdiği ve kendisini Devlet Bakanı 
yerine koyduğu için tebrik ederim. (A. P. sıra
larından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Kılıç, mü
saade buyurun. Bir soru sahibi muayyen müd
detler içerisinde, konuya bağlı olmak suretiyle 
konuşabildiği kadar konuşur. 

A. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

IBAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar?.. Bura
dalar. Cevap verecek bakan? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

İHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Sayın Başkan, 
bir aydan beri erteleniyor. Sayın Başbakana bu 
hususta bir hatırlatma yapamaz mısınız? 

IBAŞKAN — içtüzük, Sayın Bakanın bulun
masını şart koşmuştur. Bulunmadığı takdirde, 
bir muamele göstermemiştir, Sayın İşigüzar. 

5. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının ku
rulmasına ve traktör plasmanı politikasına da
ir sorusu ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'-
nun sözlü cevabı (6/25) 

IBAŞKAN — Sayım Güllüoğlu?.. Buradalar. 
iSayın Bakan?.. Buradalar. 

ISoruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasma 
aracı olmanızı saygı ile rica ederim. 20.11.1989 

Adana Milletvekili 
'Ali Rıza Güllüoğlu 

iktisaden geri kalmış ve Ziraat memleketi 
olan Türkiye'mizi iktisaden kalkındırabilmemiz 
için bir an önce sanayileşmeye geçme mecbu
riyetindeyiz. Bunun için de nüfusumuzun % 70 
ini teşkil eden çiftçilerimizin iktisadi durumla
rının düzeltilerek kapital birikiminin temini ile 
sanayileşmeye geçebiliriz. Hal böyle olduğu 
halde bugünkü bozuk kredi düzeni içerisinde 
bilhassa küçük ve orta sınıf çiftçilerimiz ihti
yaçları olan kredileri alamamakta ve mahsulle
rini idrak edebilmek için Devlet eliyle yani 
bankalar vasıtasiyle çiftçilerimiz mahsullerini 
daha yeşilken yarı fiyatına tefecilere satmak 
meoburiyetiınde bırakılmaktadırlar. 

Traktör fiyatları yüksek olduğu gibi çiftçi
lerimizin traktöre sahibolabilmesi de güç şart-
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lara bağlanmıştır, Çiftçilerimizin arazileri de 
tapu kadastro ölçümü sebebiyle itirazlı olduğun
dan ve T. O. Ziraat Bankası Kuruluş Kanunu 
icabı da bu gibi araziler teminat olarak kabul 
edilmediğinden bu durumda bulunan çiftçileri
miz traktör plasmanından faydalanamamakta
dırlar. 

Hükümet programının 26 ve 27 nci sayfala
rında tarım kredisi politikasının amacından ve 
ucuz fiyata istihsal vasıtasının temin olunaca
ğından bahsolunmakta ise de; bu kredilerin 
hangi yollardan temin olunacağı hususunda 
köklü bir tedbirden bahsolunmamaktadır. 

İSoru 1 : Kooperatifleşme yurt sathında yay
gın olmadığından ve bugüne kadar âzami bir 
milyon üçyüzbin Çiftçi kooperatif kredilerinden 
istifade etiğine göre verilen krediler kifayetsiz 
olduğundan zirai krediler mevzuunda T. C. Zi
raat Bankasının Kuruluş Kanununda bir tadi
lât veyahut çiftçilerin yeteri kadar zirai kredi
ye kavuşmaları için bir Kooperatifler Bankası 
kurulması ve tarım kredi kooperatiflerinin de 
bu banka ile birleştirilmesi düşünülmekte mi
dir? 

İSoru 2 : T. 0. Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğüne verilen traktör plasmanlarının da 
kurulmuş ve kurulacak zirai kredi veya satış 
kooperatiflerine verilmesi düşünülerek traktör 
plasmanı politikasında bir değişiklik öngörül
mekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
iSANAYl VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLiNGriROĞLU — Sayın Başkan, sayın millet-
çekLlleri; Adana Milletvekili Sayın Ali Rıza 
Grüllüoğlu'nun sözlü sorusuna kısaca şöyle ce
vap vermek mümkün. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kuru
luş kanunu yeniden ele alınmış ve günün icap
larına cevap verecek şekilde 1965 yılında hazır
lanan tasarı, geçen dönemde Büyük Millet Mec
lisine gönderilmişti. Fakat tasarı görüşülüp ka
nunlaşamamıştı. 

Bu defa tasarı yeniden gözden geçirilmiş 
ve Millet Meclisine sunulmuştur. Adı geçen 
bankaca tarım sektörünün, yeterli miktarla 
kredilenememesi esas itibariyle bu sektörün ta-
lebettiği krediyi karşıhyacak kaynak bulunma
yışından ileri gelmektedir. Ek kaynak sağlan
madan, mevcut imkânları kullanmak üzere Tür-
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kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının görevlerin
den bir kısmını devralacak bir Kooperatifler 
Bankasının kurulmasının, kredi sorununu çö-
zümliyebileceğini düşünmek biraz güçtür. Me
sele her şeyden evvel kaynağı bulmaktır. 

Nitekim İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da ve sonra 1970 programında, tarım kredile
rinin düzenlenmesi ve dağıtımı ile ilgili yeni 
bir kuruluşa ihtiyaç bulunmadığı Ziraat Ban
kasının kooperatiflerinin finansmanında, Mer
kez Bankası şeklinde hareket edeceği derpiş 
edilmektedir. 

Böyle olmakla beraber, şunu arz etmek iste
dim M; Hükümetimiz Türkiye'deki zirai kredi 
meselesini yeniden ele almış ve bir yıl sürecek 
bir etüde başlamış bulunmaktadır. Yerli ve ya
bancı uzmanların iştirakiyle, Türkiye'de zirai 
kredi, hem müesseseler olarak, hem ihtiyaç du
yulan kaynak ve hem de örgütün - sadece is
men değil, fakat taşra teşkilâtları bakımından 
da - nasıl olması gerektiği konusunda etraflı 
bir inceleme yapacaktır. Ondan sonra bu soru
lara, hakikaten yapılmış bu araştırma ışığı al
tında, bir yandan tarımın ihtiyacı olan kredi ih
tiyacını tam tesbit etmek, öbür yandan bunun 
en tesirli olarak verilebilmesi yollarım bulmak 
mümkün olabilecektir. 

Sorunun ikinci kısmına gelince; bilindiği 
gibi yurdumuzun kadastro ve tapulama işlem
leri henüz geniş ölçüde tamamlanmamış durum
dadır. Bu sebepledir ki, traktör ve biçer - dö
ver gibi çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım
sal makina ve aletlerin teminine matuf kredi
lerde, kredinin arazi ipoteği ile temin edilmesi 
şartı, 1966 yılından itibaren Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasınca aranmamaktadır, öde
me gücü ve ekim sahası bakımından durumu 
müsaidolan çiftçilere, inanç, göstermemeleri ha
linde birbirlerine kefil olmak suretiyle traktör 
ve diğer teçhiz kredileri açılmaktadır. 

10 . 10 . 1966 tarih ve 6/7155 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı ile tarım kredi kooperatifle
rinin ortaklarına açabileceği kredi miktarı 
25 000 liraya kadar çıkarılmıştır. Bu limit içe
risinde, açılabilecek krediden öncelikle, çevir
me kredi ihtiyacının karşılanması, kalan kısmı
nın tarım araç ve gereçlerinin temininde kulla
nılması gereği karşısında, traktör ve biçer - dö-
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ver gibi bedelleri yüksek olan makina ve âlet
lerin kooperatiflerce kredilendirilmesi mümkün 
değildir. 

Diğer taraftan, kalkınma plân ve program
larında, kısa vadeli olan çevirme kredilerinin 
kooperatiflerce dağıtılmasına önem verilmesi 
öngörülmüş olup, kooperatif ortaklarının yatı
ştım kredileri ve bu arada tarım makinalan 
edinmeye matuf kredi ihtiyaçları Ziraat Banka
sınca karşılanmaktadır. 

Bir noktayı ayrıca arz etmek isterim; bizim 
gördüğümüz şekli ile, Türk kalkınmasında ko
operatiflerin gerçekten müstesna bir yeri var
dır. Bugün kooperatifçilik şu veya bu sebep
lerle gereği gibi işlemiyorsa, bu, sistemdeki bir 
bozukluktan değil, bugünkü kooperatif anlayı
şının, bugüne kadar gelişmiş olan kooperatif 
anlayışının sakat noktalarıdır. Bu hususta bir 
çalışmamız vardır. Kooperatifçiliğin Türk kal
kınmasında önemli bir nokta, önemli bir halka 
olduğunu bilerek ve bu istikamette gereken 
tedbirleri almak için çalışmaktayız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Güllüoğlu, 

buyurun. 
ALt RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlerime 
başlarken Sayın Bakanın kıymetli izahlarından 
dolayı kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. 

iSayın Bakan, Türkiye'de küçük ve orta sı
nıf çiftçilerin kredi ihtiyaçlarının temini husu
sunda Ziraat Bankası Kuruluş Kanununda de
ğişiklik yapıldığını ifade ettiler ki, bu bizim 
için tatminkâr olmasa da sevindirici bir haber
dir. 

Yalnız, şunu arz etmek isterim. Bugün Zira
at Bankası kanalı ile çiftçilerimize dağıtılan zi
rai kredilerin 3/4 üne yakın bir kısmı doğru
dan doğruya Ziraat Bankaları kanalı ile dağı
tılmaktadır. Gayet aşikârdır ve Ziraat Bankası 
hesapları tetkik edildiği zaman görülür M, bu 
3/4 nisbetindeki krediler de orta sınıf çiftçile
rin üzerindeki vatandaşlarımız tarafından alın
maktadır. 

Türkiye'de topyekûn zirai bir sahada kal
kınmanın temini için, Sayın Bakanın da beyan 
ettikleri gibi, kooperatifleşmenin büyük ehem
miyeti vardır. Bilhassa Türkiye gibi arazi ka
dastrosu tamamlanmamış ve arazi dâvaları hal-
lolmamış bir memlekette, tarım kredi koopera-
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tiflerinin kredi yönünden tatbikat sahasında 
gelişmesi yurdun ekonomisi yönünden çok da
ha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla, 
bugün tarım kredi kooperatifleri Ziraat Ban
kasına bağlı olduğu için büyük müşkülât içeri
sindedir ve gelişememektedirler. Tatbikattan 
buna ait örnekler vermek isterim: 

1961 Anayasasının yürürlüğe girmesini mü-
taakıp, kooperatifliçiğe ehemmiyet verildiği 
halde, kooperatifler Ziraat Bankasına bağlı ol
duğu müddetçe, bölgelerde, kazalarda koopera
tiflerin gelişmesi tamamiyle o kazadaki Ziraat 
Bankası müdürünün şahsına bağlı kalmakta
dır. Sebep : Malûmuâliniz küçük ve orta sınıf 
çiftçiler direkt olarak Ziraat Bankasından 
kredi temin edemedikleri için, o bölgede hem 
ticari kredilerden, hem de zirai kredilerden is
tifade eden vatandaşlarımızdan, bölgem itiba
riyle konuşuyorum, daha çok pamukluk para 
alınır ve o bölgenin, o kazanın Ziraat Bankası 
müdürleri manen ve maddeten güçlü olan tüc
carların baskısı altında bulundukları için, böl
gelerindeki tarım kredi kooperatiflerinin geliş
mesini devamlı olarak önlerler. 

Şimdi, meselenin ananoktası burada. Her ne 
kadar Ziraat Bankası Kuruluş Kanununda de
ğişiklik dahi yapsak, Türkiye Cumhuriyeti ku
rulduğu tarihten bu tarafa Ziraat Bankaları, 
bankalar içerisinde devamlı olarak siyasi ikti
darların eli altında ve her zaman tesir altında 
bırakılabilecek bir banka olduğuna göre, küçük 
ve orta sınıf çiftçiler hiçbir zaman Ziraat Ban
kası kredilerinden ve zirai kredilerden bihak
kın istifade edemiyeceklerdir. 

işte bu noktada tekrar istirham ediyoruz ,' 
tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankasın
dan ayrılarak tarım kredi kooperatifleri ban
kası adı altında toplanmasında, Türkiye'nin zi
rai yönden gelişmesi bakımından büyük fayda
lar vardır. 

(Sayın Bakan, «plasman temini olmadan Zi
raat Bankasından kooperatifleri ayırmak fay
dalı olamaz» dediler. Biz aynı kanaatte değiliz. 
Ziraat Bankası plasmanı nereden bulur? Biz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, şu çatı
nın altındaki arkadaşlarımız, küçük ve orta 
sınıf çiftçilerin derdini bilen insanlar olarak 
kurulacak olan tarım kredi kooperatifleri ban
kasına plasman bulmakta güçlük çekmiyeceğiz. 
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Meselâ benim ilk aklıma gelen husus; tarım 
memleketi olan Türkiye'de kurulacak olan bir 
tarım kredi kooperatifleri bankasının plasma
nını temin bakımından Hükümete düşen bir gö
rev var. Bunu bizler de yapabiliriz, ama Hükü
metten gelmesini bekliyoruz. Derhal Yüce Mec
lise bir kanun sevk ederek; Türkiye'de bulu
nan resmî ve hususi bankalar vardır, bu banka
lar bu yurt toprakları üzerinde her sene mil
yonları kazanmaktalar, Meclise bir kanun sevk 
ederek niçin bu bankaların her seneki kazanç
ları üzerinden bir nisbet dâhilinde, % 25 - 30 
nisibetindeki bir kârını faizi mukabilinde kuru
lacak olan kooperatifler bankasına vermesin? 
Bu mümkün. 

Diğer taraftan, Sayın Bakan, araç ve gereç 
plasmanı hususunda Ziraat bankalarında kolay
lık yapıldığından bahsettiler. Hemen şunu arz 
edeyim ki, tatbikatta durum aynı değildir. Eğer 
kendi adınıza tapunuz varsa, Ziraat Bankası 
bunu veriyor, ama ikinci bir husus; Ziraat Ban
kası tapu mecburiyetini koymuyor. Ancak, o 
bölgede o Ziraat Bankası şubesi tarafından mu
teber bir tüccar imzası getirdiği takdirde yine 
traktör alabiliyor, ama biz devamlı bunun üze
rinde duruyoruz. Diyoruz M, küçük ve orta sı

nıf çiftçiyi tüccarın baskısından kurtaralım, 
hürriyete kavuşturalım. 

Tatbikatı yine aynen söylüyorum; Sayın 
Bakan bu hususta tekrar tetkikatlannı yaptır
sınlar. Küçük ve orta sınıf çiftçilerimiz, kendi 
adlarına tapuları yok ise, o bölgede Ziraat Ban
kaları güvendiği, itibar ettiği imza sahibi tüc
carlardan imza istemektedirler ve tüccar da 
kefil almadan, ipotek almadan sureti katiyede 
imza vermemektedir. Bugünkü tatbikat, devam
lı olarak küçük ve orta sınıf çiftçiyi gün geç
tikçe topraksız bırakmakta, orta sınıfın üzerin
deki topraklı vatandaşın elinde ise gün geçtik
çe araziler birikmektedir. Toprak reformuna 
el atmış bir Hükümet, reformcu bir Hükümet 
bunların çaresini şimdiden almak mecburiye
tindedir. Yoksa toprak reformu yapıldı, yapı
lacak deyinceye kadar meseleler uzayacak ve 
Hükümetin başına daha çok gaileler açılacak
tır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, sorular için ayrılan 

zaman tamamlanmıştır. Şimdi araştırma öner
gelerine geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

BAŞKAN — Bundan önceki birleşimde bu 
önergeyle ilgili müzakere tamamlanmış, oyla
maya sunulacağı sırada çoğunluk yoktur ge
rekçesiyle oylama yapılamamıştı. 

önergenin müzakeresi tamamlanmıştır. Ana
yasanın 88 nci maddesine göre, bir Meclis araş
tırmasını öngören önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, zili çalın da ona göre oylama ya
pılsın... 

BAŞKAN — Oylamaya itiraz olmuştur. Zili 
çalıyoruz, sayın milletvekillerini davet ediyo
ruz, ondan sonra oylamayı tekrarlıyacağız... 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Meksika buğdayının Türk ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesini ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmi
yenler lütfen işaret buyursunlar... önerge red
dedilmiştir. 

10. — Konya Milletvekili Vefa Tantr'm, Ha
zine topraklarının dağıtımı konusundaki aksak
lıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak 
ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/18) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hazine elinde bulunan milyonlarca dönüm 

'kültür arazisi tam olarak işletilemiyor. Arazi
nin büyük kısmı ihtiyaç sahiplerinin icarında 
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değil, güçlü kişilerin işgalinde bulunuyor. Bu 
yüzden de Hazine çok az miktarda icar alabili
yor. 

iki yıldan beri uygulanan, bu arazilerin 
köylüye dağıtımı ise; 

1. Çok yavaş yürümekte, 
2. Her köyde yeni huzursuzluklar yarat

makta, 
3. Son çıkan Tapulama ve 1073 sayılı ka

nunlara yer yer çelişerek farklı uygulamalar 
yapılmaktadır. 

4. Dağıtım çok eski bir kanunun aksaklık
larından, hakiki çiftçiye değil, imkân sahibi 
olan kişilerin 10 - 13 yaşında evlendirilmiş ço
cuklarına yapılmaktadır. 

Yukarda arz edilen sebepler Hazine toprak
larının dağıtımı konusundaki aksaklıklarş, ge
cikmeleri, haklı şikâyetleri aydınlatmak ve alın
ması gerekli kanuni ve idari tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasamızın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Vefa Ta
nır... Buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 
önergemiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. Bir dakikanızı rica ede
yim Sayın Tanır. 

Efendim, bir kısıtlama önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemdeki Meclis araştırması ve genel 

görüşmeler için gruplar adına 20 şer, şahıslar 
adına 10 ar dakika ile konuşmaların sınırlan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Başer, bu önergeniz bu
gün görüşeceğimiz ve gündemde bulunan Mec
lis araştırmaları ve genel görüşmeler için mi
dir? 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) — Evet. 
BAŞKAN — Yalnız bir hususu daha rica 

edeceğim, önerge sahipleri de grup sözcüleri 
gibi mi muamele görecek? 

23 . 6 . 1971 O : 1 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
önerge sahipleri de grup sözcüleri gibi muame
le görsün. 

BAŞKAN — Yani önerge sahipleri de 20 
dakika ile sınırlı. 

VEFA TANIR (Konya) — önerge aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Yalnız, önerge 

aleyhinde konuşabilmem için, önerge sahipleri
nin konuşmalarının da 20 dakika ile sınırlandı
rılmasını ilâve ediyorlar mı? Çünkü önergede 
bu husus yok. 

BAŞKAN — Efendim, ben onun beyanını 
aldım; önerge sahiplerinin de grup sözcüleri gi
bi 20 dakika ile mukayyet olacağını ifade etti
ler. 

VEFA TANIR (Konya) — öyle ise önerge
nin aleyhinde söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Verilen takrir, gündemin yüklülüğü bakı

mından bir noktada yerinde görülebilir, eğef 
önerge sahipleri istisna kılınsa idi... Bugün gün
demin birinci maddesinde olan kendi önergem 
için bunu konuşmuyorum, çünkü zannederim 
20 dakikayı geçecek bir konuşma yapmıyaca-
ğım. Fakat öyle önergeler vardır ki, iddia sa
hibi olan arkadaşımızın Meclisin oyunu elde 
edebilmesi için bu vaktin dışında müdafaaya 
mecbur kalacağı önergelere baktığımız zaman 
bellidir. Arakadaşım takrirden önerge sahiple
rini çıkarırsa önergeye iştirak ediyorum, çı
karmazlarsa aleyhinde oy kullanılmasını rica 
ederim, 

Saygılarımla. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner

genin lehinde söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gündemi tetkik ettiğiniz zaman 83 tane 

Meclis araştırması ve Meclis soruşturması ol
duğunu görürsünüz. Bunlardan 36 tanesi bağım
sız milletvekili Celâl Kargılı'ya, 7 tanesi Sayın 
öztürk'e, geriye kalan kısmı da partilere aittir. 
Burada bu Meclis araştırmalarından, genel gö
rüşmelerinden iki senedir, üç senedir bekliyen-
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ler var. Bir arkadaşımız buraya çıktığı zaman 
sanki genel görüşme açılmış gibi fikrini müda
faa ediyor, gel açıldı dediğiniz zaman konuşa
cak hiçbir şeyi kalmıyor. Ben onlara fırsat ve 
zaman verip hepisiriin görüşülmesi için bu öner
geyi verdim. Yanlış anlaşılmasın. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — önerge sahiplerini çıkarıyorlar mı efen
dim? 

BAŞKAN — Daha evvel beyanda bulundu
lar efendim; «Önerge sahipleri 20 dakika ile 
mukayyet.» diyorlar. Değil mi efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Verilen önergede önerge sahipleri 
ve grup Sözcüleri 20 dakika, şahısları adma konu
şanlar onar dakika ile kayıtlanmak isteniyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir 
efendim. 

Buyurun Sayın Tanır. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Biraz önce okunan önergem, Yüce Başkanlı
ğa 7 . 1 . 1970 tarihinde tarafımdan verilmiş idi. 
Bilmiyorum Sayın Başkanlığın dosyasına hangi 
tarihte geçti Zannederim 1970 yılının birinci 
ayının ilk on günü içerisinde de Başkanlığın 
elinde olması lâzımgelir. Yani 1971 in 1 nci ayın
da bir yılını doldurmuş. Bu bakımdan Türkiye'
nin son içinde bulunduğu şartlar göz önüne alı
nırsa bir noktada önerge ehemmiyetini kaybet
miş gibi görünür. Bir başka açıdan bakıldığı 
zamanda, birbuçuk yıl evvelinden daha güçlü, 
üzerinde daha fazla itina ile durulması lâzım-
gelen bir önerge haline gelmiş bulunuyor. Bu 
iki bakımdan önergemi kaleme aldığım zaman
ki vasatı hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ben, Hazinenin elindeki arazilerin toprak 

komisyonları vasıtasiyle dağıtılmasında gördü
ğüm yavaş yürüme, aksaklıklar ve türlü şikâ
yetleri esas alarak değil, o zaman Türkiye'nin 
birinci meselesi haline getirilmek istenen, bir 
başka açıdan getirilmek istenen toprak refor
mu seçim sloganlarını, partilerin fikirleri ola
rak sokaktan bu Parlâmentoya çekmek üzere 
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getirmiştim. Çünkü Hazine topraklarının dağı
tımı mevzuubahsolduğu zaman elbetteki köylü
yü topraklandırmanın ileriden beri müdafaa 
edilen bir yolu da toprak reformu olacaktı, so
kaktaki hâdise bir kere de Meclisin olması dile
ğiyle bu önergeyi vermiştim. 

Hatırlarsanız birbuçuk yıl evvel (Devrim 
üzerine) diyejşıkan kitapların içerisine toprak 
reformu bir Filipin demokrasisi yutturması 
olarak; ileriden beri idealimiz olan toprak re
formu bir Filipin demokrasisi yutturması olarak 
vasıflandırılıyor. Neden yani? Köylü toprak
sız kılındıktan sonra ağalar çoğalmış olacak, 
mesele başka açıdan alınıyordu. Tekrar hatır
latmak isterim; en kısa bir zamandır bu, 12 
Mart Muhtırasından sonra, hemen arifesinde 
bir kısım mecmuaların içerisinde toprak refor
mu tasarıları çıkmıştı. Şimdi bu açılardan öner
gemi ele almak isterim. 

Mecmua sahipleri bu mevzuda fikir sahibi
dir, siyasi partiler seçim plâtformunda bu mev
zuda değişik fikir sahipleridir, ama yıllardır 
bu memleketin meselesi olan toprak - insan iliş
kisi bir türlü Yüce Meclislerin üzerinde birleş
tikleri bir mevzu haline gelememiştir. O gün bu 
kanaatla bu önergeyi verdim. Hâdiseler değiş
miştir, bugün huzurunuzda; «Hâdiseler değiş
miştir, yeni Hükümet toprak reformuna sahip 
çıkmıştır, önergem kıymetini kaybetmiştir, ĝ eri 
alıyorum» demem lâzımgelirdi. 

Arkadaşlarımın bir noktaya dikkatlerini 
çekmek isterim: Bugün Türkiye'nin bir numa
ralı meselesi haline getirilmek istenilen toprak 
reformu meselesi, Başbakanlığa bağlı bir ko
misyon tarafından incelenmektedir. Sorarsanız 
bu komisyonda Sayın Köy İşleri Bakanlığının 
1945 ten beri bu meseleyi, tenkidlerimize; «ya
vaş yürüyor, türlü şikâyetler oluyor» dememe 
rağmen yine bir başariyle yürüttüğü, fikir sa
hibi olduğu, Türkiye toprak ve insan ilişkile
rinde yirmi - yirmibeş yıldır tecrübe sahibi olan 
elemanlarından acaba yarının toprak düzenini 
hazırlıyacak olan bu komisyonda üye var mı? 
Sayın Bakan buraya geldikleri zaman elbette bu 
sualime cevap vereceklerdir. 

Sorarsanız; Tarım Bakanlığında Devlet çift
liklerini yıllardır idare edenler Türk ziraatına 
büyük emekleri gecenler acaba bu komisyonda 
var mı? Aziz arkadaşlarım; şu ana kadar ka
palı olan bu komisyonda bunları değil, toprağı 
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saksıda görüp ide kaleme alıp, Milliyet Gazetesin
de, Cumhuriyet Gazetecinde veyahut mahallî 
bir gazetede, meselâ Adana^azetesinde veyahut 
her hangi bir tez olarak küçük büroşür halinde 
sadece basında ismi çıkmış kişilerin bu komis
yonda olduğunu bendeniz biliyorum. Bu açı
dan bugünkü önergenin müdafaasını yapmak 
istiyorum ve ar&adaşlarımldan bu araştırma
nın açılmasına oy vermelerini, böylece Yüce 
Meclisin içerisinde yıllarını tarıma sarfetmiş, 
yıllarını tarım, komisyonlarında harcamış ar
kadaşlarımızdan da bir temsilcinin, Tarım 
'Komisyonundan bir temsilcinin bile bu yeni 
Komisyonda bulunmaması bakımından bu araş
tırmanın açılması ve toprak meselesinin dı
şarıda değil T. C. Meclislerinde de fikir sa
hibi insanların elinde yürütülmesi arazusun-
dayım. 

Yeni bir tarım - toprak reformuna geçer
ken, elbette bugüne kadar daha iyisini bula
madığımız için, ağır - aksak giden 1945 te çı
karılmış bir kanunun tatbikatiyle yürüyen 
toprak dağıtımını çiftçiyi topraklandırmayı, 
eğer bakanlığın bugünlerde bir tasarrufu yok
sa, yenisine uyabilmek için eskinin derhal 
durdurulmasının yerinde bir kanaat olduğunu 
iddia edeceğim. 

Bugüne kadar yapılan dağıtımlar, bakan
lığın bünyesindeki her hangi bir suiistimal 
ve aksaklıktan değil, kendi bünyemizdeki 
suiistimaller ve aksaklıklardan ve bâzı par
tizan tasarruflardan, Türkiye'de nereye bir 
komisyon girmişse onunla beraber bir de top
rak acısı girmiştir. Bu, araştırmaya iz'n ver
diğiniz gün bütün detaylariyle ortaya çıka
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, komiyonun girdiği1 

köylerde derhal bir hareket başlar. Size bu
nun kendi hâtıralarımla misalini vermek is
terim : 

Gölbaşı'ndaki Yatılı Bölge Okulunda bir 
çocuğun velisi idim. Çocuğun ismi, mizim 
aşiret isimlerinden birisi idi, pek duyulmuş 
bir isim olmadığı için, küçüsük mini mini 
sevimli bir çocuk olduğu için coğrafya hocası 
tarafından Uğur olarak değiştirilmişti. Uğur'un 
velisi Vefa Tanır ara -sıra Gölbaşı'na gi
der, çocuğun durumu hakkında malûmat 
alırdım. Bir gün gittiğim zaman benim ço-
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cuğun mektepten alındığını öğrendim. Uğur 
küçücük Uğur, uğur böceğine benzediği için 
adı değiştirilmiş Uğur ortaokul birinci sını
fın başlangıcında mektepten babası tarafın
dan alınmış. Müdürden sorduğum zaman; 
«Babası geldi, çocuğu istedi, verdik.» dedi. 
Sonra babasından öğrendim; okulun masa
sının altından kafası değmeden geçen benim 
küçülk Uğur, köyüne toprak komisyonu gel
diği için evlendirilmiş;, yaşı tashih edilmiş, 
toprak sahibi olacak hale geldiği için orta
okulda okuması mahzurlu görülüp1 ^babası ta
rafından alınmıştır. Bugün Uğur, toprağını 
almak üzere sıradadır. Masanın altından geçir
diğiniz zaman başı masaya değmez. 

Sonra bir başka köyde; 
taksilere kurulmuş adamların bir yere hareke
tini gördüm. Sordum, «Nedir bu?» diye. Kon
ya'nın bir köyünden Mersin'in bir kazasına yaş 
tashihi için gidiliyor, bunlar da orada şahitlik 
eden kişilermiş. 

Şimdi hakları var; hem yalancı şahit ola
caksınız, hem Konya'dan tâ Mersin'e gideceksi
niz, otobüsün arkasında tekerin üzerinde de 
sallanarak gideceksiniz, bu olmaz, yalancı şa
hit ağır basmış; «Taksi gelirse giderim.» de
miş. Neden Konya'nın bir bölgesindeki yaş tas
hihi Konya'da yapılamıyor da bir başka bölge
de mahkeme aranmış? Bunun inceliğine sizin in
menizi isterim. 

Bu iki noktada şunu ifade eder; toprak da
ğıtımlarında mahallî kişilerin yoksulları, fakir
leri bu iki yoldan geçemez. Bu iki yoldan geçe
bilmek için hatırlı kişi olacaksınız, güçlü kişi 
olacaksınız, yalancı şahit bulabilme imkânına 
sahibolacaksınız, yalancı şahidi taksiyle kilo
metrelerce taşıma imkânına sahibolacaksınız, 
forslu kişi olup bu imkânlardan çocuğunuzun 
yaş tashihini yapabileceksiniz, çocuğunuzun ke
mik filimlerini başka yönde gösterme imkânla
rına saıhiibolacaksınız. Bunlara sahibolmadığı-
nız müddetçe toprak alma imkânlarınız kalkı
yor. 

Şimdi, bu dörtbaşı mamur bir dosya önün
de olan komisyon mecbur kalıyor. Orada dokto
run raporu, hâkimin kararı bir araya gelmiş, 
komisyona da sadece toprak vermek düşüyor, 
ama köyün çiftçilikle uğraşacak fakır kişisine, 
dul adının çocuğuna değil, köyün bu gibi mas
rafları göze alabilecek güçlü ve paralı kişisinin, 
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toprak sahibi olma imkânına sahibolmıyan pa
ralı kişisinin çocuklarına bu memlekette yıllar
dır toprak verilmiştir. Araştırma açtığınız gün 
arkadaşınız size köy köy, isim isim bunları tak
dim edecektir. Şu anda bu kürsüye köy köy, 
isim isim getirmemin manasızlığını idrak eden
lerden olduğum için getirmedim aziz arkadaş
lar. 

Yine bir araştırma açıldığı zaman bir kaza
nın nüfus memuruna, 1960 - 1965 arasında ka
zanızda yapılan yaş tashihinin sayısı kaç der
seniz, size vereceği resmî rakam ya 30 dur, ya 
40 tır. Aynı nüfus dairesine; 1065 ile 1970 se
neleri arasında kazanızda yapılan yaş tashihi 
kaçtır diye sorarsanız size vereceği rakam 
1 300 - 1 400 olacaktır. Bir beş sene vardır; 
burada yaş tashihleri, hâkim müsaadesiyle ev
lenmeler 30 u, 40 ı geçmiyor; bir başka beş se
ne var ki; aynı kazada bu rakamlar 1 300 ün 
üzerinde oluyor. Bu, birinci beş yıl içerisinde 
dağıtımların durdurulduğu devreye aittir, ikin
ci yüksek rakam da ikinci beş sene içerisindeki 
dağıtımların devam ettiği devreye ait bir ra
kamdır. 

Şimdi yine araştırma açılmasında ısrar etti
ğim noktalardan birisi de şudur : 

Buigüne kadar dağıtılan Hazine toprakları, 
4753 e' göre kurulmuş toprak komisyonlarının 
kendilerinin bulup Hazine adına tescil ettikten 
sonra dağıttıkları topraklardır. 1969 bütçesinde 
Saym Salâhattin Kılıç'm verdiği rakamlara gö
re, toprak komisyonları son beş yıl içerisinde 
27 milyon dönüm arazi tesbit etmişler, bunun 
21 milyon dönümünü 415 000 vatandaşımıza da
ğıtmışlar. Bu durumda o günkü rakamlara gö
re elde 6 milyon dönüm arazi kalmıştır ki, be
nim son verdiğim rakam 1969 bütçesinde Ba
kanın verdiği rakamlardır, zannederim o da 
kalmamıştır. 

Hemen bunun yanında, şu anda Millî Emlâ
ke gider, Hazinenin ne kadar arazisi var diye 
sorarsanız, size yaklaşık olarak verecekleri ra
kam şudur: 14 milyon veyahut 15 milyon dö
nüm. Bu arazi ne zamandır Hazinededir, derse
niz; bir kısmı Rumlardan, bir kısmı başkalarım
dan, yani gayrimüslimlerden Hazineye devre
dilmiş arazi olarak gösterirler. Bunun mânası 
şudur; 50 senedir Cumhuriyet hükümetleri bir 
gayrimüslimden aldıkları araziyi uhdesinde tut
muş, topraksız sürünen, işsiz sürünen, yurt dı-
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şma kol gücünü gömebilmek için, ahınterini gö
mebilmek için sıraya girmiş milyonlarca kişiden 
bu toprakları esirgemiştir. Başka bir mânası var 
mıdır? Bu araziyi 50 sene Hazinenin elinde tu
tabilmenin bir başka yorumu olabilir mi? He
men ona; hu araziden kârınız nedir diye sorar
sanız; size Millî Emlâkin göstereceği şudur: 
Efendim 1971 bütçesini müzakere ederken dik
katinizi çekmedi mi? Devlet gelirleri arasında 
bu 14 milyon dönüme karşılık 16 milyon Türk 
lirası bir gelir tahmini yapılmıştır. Yani bunu 
15 milyon kabul ederseniz aşağı - yukarı dö
nüm başına 1 lira... Türkiye'de toprak bu ka
dar ucuz mudur aziz arkadaşlarım?.. Dönüm 
•başıma 1 lira icar bedeli alınıyor. Bu kadar ucuz 
mudur? Bu şuradan gelir: 

Hazine, elindeki arazilerin tamamımı kiraya 
verememektedir. Acaba bu arazileri kiraya ver
miyor ama; boş mudur? Hayır boş değildir. Bu 
arazilerin tümü ekilmektedir, fakat Hazine ki
raya verme imkânlarına sahip değildir. Bunu 
yine bir misalle arz etmek istiyorum.* 

Bir kazamızda 300 000 dönüm Hazine ara
zisi vardır ve mal müdürü bunun ancak 80 000 
dönümünü icara verebilmiştir. Mal müdürü bize 
kiraya vermiyor diye halk bundan şikâyetçidir. 
Arazi zengini nelindedir, fakire vermiyor diyor. 
Mal müdürünü dinliyorsunuz, diyor ki; 10 dönüm 
arazisi olan bir kazada daha kadrolu bir mali
ye teşkilâtı var, 300 000 dönüm arazisi olan bu 
kazada bir mal müdürü, bir vergi memuru var... 
Hepsi bu kadar. Altımda jeepim yok, veteriner
den isterim vermez, kaymakamdan yardım is
terim olmaz, ben bu araziyi nasıl kiralarım di
yor. işte o bakımdan dolayı Hazinenin 300 000 
dönüm arazisine karşılık 80 000 dönümü icar
da görünüyor, malmüdürünün imkânsızlıkların-
doğan 220 000 dönüm arazi de Devletçe boş 
görünüyor, ama vatandaş ekiyor burayı. Kim 
ekiyor? Bileği kuvvetli olan ekiyor, traktörü 
güçlü olan ekiyor, şirret olan ekiyor. Vatandaş 
geliyor malmüdürüne; ben falan mıntakadaki 
araziyi kiralamak istiyorum, ben topraksızım, 
işte muhtardan aldığım vesika, bana icarlar 
mısınız, diyor. Malmüdürü icarlıyor, 200 de
kar araziyi (A) isimli vatandaşa veriyor. (A) 
isimli vatandaşımız toprağın yanına gittiği za
man, oradaki şirret adam diyor ki : «Gir de 
göreyim bakayım bu toprağa..» Gir de göre
yim tehdidi karşısında vatandaş malmüdürüne 
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geliyor; arkadaş, benim kira meselemi feshet, 
ben o topraktan vazgeçtim, başıma bir belâ 
gelecek diyor. Böylece işte toprak şeririn elin
de kalıyor, şirretin elinde kalıyor, Hazine de 
bu gelirlerden mahrum oluyor. 14 milyon dö
nüm toprağa karşılık 1971 Bütçesinin içerisin
deki tahmini rakam 16 milyon liradır; dönüm 
başına 1 lira. 

Bugüne kadar Hizanenin elinde bu kadar 
toprak var. Bunun yanında Devlet olarak ne 
toprağımız var?/ Bu araştırma. mevzuunun 
ehemmiyet kazandığını bu bakımdan da izah 
etmek isterim. Türkiye'de toprak reformu ya
pacak müessesenin, toprak reformuna çalışa-
>cak komisyonların kimlerle teşriki mesai yap
ması lâzımgeldiğine dikkat edilmesini istiyo
ruz. Buıgün kimin elinde, hangi müesseselerde 
Devletin toprağı vardır?.. Bugün Millî Savun
manın elinde, Hatay'ın ucundan başlar, Siirt'-
in sonuna kadar 800 kilometre boyunda ma
yınlanmış, ama sürülerin geçtiği, Türkiye Cum
huriyeti çiftliklerinin tutarında bomboş, işe 
yaramıyan bir arazi vardır. Halihazır çalışma 
yapan komisyonun Millî Savunma ile bu bakım
dan bir irtibatı var mıdır? Bu, küçümsenecek 
bir arazi değildir, 800 kilometre boyu olan bir 
arazidir ve bu arazinin büyük bir kısmı Cey-
lânpmar Devlet Çiftliğinden, - sınır muhafa
zası için - vaktiyle tarım yapılan araziden alın
mıştır ve yine bugün Devlet toprakları Ulaş
tırmanın elindedir, öyle hava meydanlarımız 
vardır ki, bunun bir kısmı Millî Savunmanın 
elindedir, bir kısmı Ulaştırmanın elindedir; 
Devlet Hava Meydanları bunun bir kısmını va
tandaşa icarla verir. Bugün toprağın sıkıntı ha
line geldiği, rejimimizi sarsacak bir hale geldi
ği devirde siz hava alanındaki toprağı, bir 
topraksıza verilmesi lâzımgelirken, bu nokta
dan düşünülmesi lâzımgelirken, Esenlboğa Ala
nımızda, vatandaşın şu anda biçmek üzere 
olduğu kiralanmış ekim mıntakaları var. 

Dün Türkiye'nin bir toprak dâvası yoktu, 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda. Kim istedi
ği kadar bir araziyi sürüp de ekmek istedi de 
mâni olundu? işte bu arazi bolluğu içerisinde 
bir kısım mıntakalarda Devlet çiftlikleri ku
rulmuştur. 3 414 182 dekar üzerine Devlet 
çiftlikleri var. Bunların bir kısmından vazge-
menin imkânı yoktur; Türk çiftçisinin tohumu
nu temin etmektedir. Ceylânpmar, Altınova, 

Gözlü, Polatlı, Kırşehir çiftlikleri gifbi... Ama 
bir» kısım çiftlikler vardır ki, bugün öğretim 
yuvası olarak kullanılmakta ve daima sene so
nundaki bütçelerine bakarsanız diğer iktisa
di Devlet Teşekkülleri gibi Devlet bütçesine, 
anaibütçeye yük olur durumdadırlar. Şimdi 
hem çiftlik tabiri kullanacaksınız, hem analbüt-
çeden para götürecek... Acaiba bunlardan bir 
kısmından vazgeçilebilir mi? öyle ise, yeni 
komisyonun Tarım Bakanlığı ile de yakın iliş
ki kurması lâzımgelir. Bu bakımdan önerge
mizin kıymet kazandığı iddiasındayız. 

Hemen yine Cumhuriyetin kuruluş yılların
da Türkiye'de 7 tane büyük Devlet harası var
dı. Bir devlet harası vardır ki, 45 000 dönüm 
üzerine kurulmuştur. Ne demektir bir Devlet 
harasının 45 000 dönüm üzerine kurulması?.. 
vaktiyle toprak bolmuş, o günkü şartlarla kim
se kullanmadığı için bir Devlet harasını 45 000 
dönüm olarak kurarsınız, ama bugün üzerinde 
dört tavuk besliyoruz, iki at koşturuyoruz, 
dört damızlık inek var diye vatandaşı toprak
tan menedeceksiniz, haranın hudutlarını 45 000 
dönüm olarak bu devirde, 1971 de muhafaza 
edeceksiniz. Benim toprak anlayışım bunları 
kabul etmiyor aziz arkadaşlarım. 

Yine kürsüye üçüncü, dördüncü defa getir
mekten sıkıldığım, ama hiçbir bakandan cevap 
alamadığım, bu sene Başbakanlık Bütçesinde 
de bir kere daha söylediğim bir meseleyi, da
ğıtım aksaklıkları bakımından huzurunuza ge
tirmek isterim. Türkiye'mize bir zamanlar Pa
kistanlı ve Türkistanlı göçmenler gelmişlerdir. 
Hoş geldiler, safa geldiler, başımızın üstünde 
yerleri var. Bunların bir kısmını Devlet muh
telif mıntakalara iskân edebilmiştir, bir kıs
mını ise iskân etme imkânına sahibolamamıştır, 
fakat vatandaşlarımız; sanatkâr vatandaşlar, 
gözü açık vatandaşlar Devletlin himayesi dışın
da iş - güç sahipleri olmuşlardır. Türkistanlı 
bir göçmen gitmiş Zeytinburnu'na yerleşmiş, 
orada bir plâstik fabrikası kurmuş, şu anda gi
der defterine bakarsanız 70 tane de işçiyi çalış
tıran bir plâstik fabrikasının sahibidir. Zeytin-
burnu'nda evi vardır, Küçükçekmece'de yazlığı 
vardır. 

Bununla beraber Türkiye'ye giren bir başka 
göçmen de Türkiye'nin bir yerine yerleşmiştir. 
Meselâ; Konya'ya yerleşmiştir. Kendisi toprak 
almıştır. Zeytinburnun'daki vatandaşa mektup 
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yazmıştır; «Bana bir imzalı kâğıt gönderirsen 
sana de buradan toprak alırım, e o zaman an
laşırız aramızda..» diya. Zeytinburnu'ndaki va
tandaş Konya'daki kendisinin Türkiye'ye 
beraber girdiği göçmen vatandaşına im
zalı kâğıdı göndermiş. Konya'nın Cihan
beyli kazasında oturan bu vatandaş ma
halle muhtarından sahte evrak almış, onu bu
rada oturur göstermiş, dört seneden beri Zey-
tinburnun'da 70 kişiyi çalıştıran vatandaş Kon
ya'nın yüzünü görmediği halde, Konya'nın bir 
köyünde 280 dekar toprağın sahibi olmuş, top
rak komisyonu vermiş.. Sorarsanız; efendim, 
komisyonun kabahati yok, komisyonun önüne 
kadar evrak dörtbaşı mamur gelmiş, herkes 
bir yalan söylemiş.. Ama benim elimde; bu kür
süden va'zettiğim zaman elimde bulunan evrak
lar Sayın Hasan Dinçer'e, kürsüden inerken ve
rilmişti. Zeytinburnu kaymakamı diyor ki; bu 
vatandaş benim bölgem içinde şu kadar sene
dir oturur. Sayın Bakanımız zahmet buyurur 
da 17.2.1971 tarihi] Meclis görüşmesinin zabıt
larını. alırsa; vatandasın ismi, Zeytinburnu 
kaymakamının ve o mahalle muhtarının verdi
ği evraklarla beraber Başbakanlıkta bu evrakı 
bulması lâzımgelir, Çünkü Şubat 17 de ben bu 
evraklarımı Sayın Hasan Dinçer'e vermiştim. 

Şimdi ben zabıtlardan okuyayım : 
«ZaMr Özden; Adana'nın Sinanpaşa mahal

lesinde oturur.» Sinanpaşa Mahallesi muhtarın
dan aldığım vesika Sayın Hasan Dinçer'dedir. 
Burada oturur, diyor. 

«Kadirbey özgen; Adana'nın Karşıyaka ma
hallesinde oturur, marangozluk yapar, maran
goz dükkânı kendinindir, üzerinde liM katlı evi 
vardır,birinde oturur, birini kiraya verir. 

Abdülmecit Özgen; Adana'nın Karşıyaka 
mahallesinde oturur. 

Topbâşın Togay; Küçükçekmece'de oturur, 
plâstik fabrikasının sahibidir.» 

işte bütün bunlar Konya'nın Cihanbeyli ka
zasının Mantar köyünde toprak sahibidirler. 

Eğer bu vatandaşlar Çiftçiyi Tokraklandır-
ma Kanunundan faydalandırılarak bu toprağı 
almışlarsa, bizzat orada çiftçilik yapmadıkları 
müddetçe 25 sene evvelki çıkan kanun bunlara 
toprak verme müsaadesini vermiyor. Yok bu 
yoldan değil de, iskân politikası ile gelmişlerse, 
vatandaşı köyle iskân edememişsiniz ki; Zey-

tinıburnun'da oturuyor. Dört yıldır burada bun
lara toprak verilmesi nereden doğmuştur? İşte 
bu aksaklıkların da tek tek ortaya çıkarılarak, 
bundan sonraki uygulamada ders olması bakı
mından bu önergeme müsbet oy vermesini say
gı ile arz ederim aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Söz alan sayın üyelerin isimle
rini okuyorum. 

ıSayın İbrahim Öztürk, Sayın İlyas Kılıç, Sa
yın Sabahattin Savcı, Sayın Ekrem Kangal. 

ISayın öztürk, buyurunuz. 
MEHMET ÇELİK (Aydın) — Ben grup 

adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 

Çelik. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ÇELİK 

(Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Haşine topraklarının dağıtımındaki aksak
lıklar mevzuunda C. H. P. grupu adına söz al
mış bulummaktayım. 

Hazine elinde bulunan milyonlarca dönüm 
tarım arazisinin tam olarak işletilmesi konusu
nun Meclis Araştırması halinde ele alınması 
olumlu bir adımdır. Fakat Türkiye'deki top
raksızlık meselesinin bu çerçeve içinde mütalâa 
edilmesi bizi yanılgıya, en azından yetersiz bâ
zı sonuçlar elde etmeye götürür. 

Türkiye'mizde bugün Hazinenin elinde bulu
nan milyonlarca dönüm arazinin gerçek ihtiyaç 
sahiplerine değil, fakat güçlü kimselerin eline 
verilmesi şüphesiz titizlikte ele alınması gere
ken önemli bir konudur. Fakat ne var ki Hazi
ne arazisinin güçlü kimselerin elinden alınarak 
gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması da tek 
başına ele alınacak bir konu değildir. Aksine, 
bu mesele, nüfusunun büyük bir kısmını köylü
lerin teşkil ettiği Türkiye gübi büyük bir ülke
nin temel sosyo - ekonomik yapısına bağlı bir 
konudur. 

Şu iki hususu iyice kavramak mecburiyetin
deyiz. Hazine topraklarının dağıtımı Türkiye'
deki toprak susuzluğunu hiçbir zaman için din-
dirmiyecektir. Diğer bir yandan köklü bir top
rak reformu yapılmadan, Türkiye'deki ağalık 
düzeni tasfiye edilmeden Hazine topraklarına 
el koyan güçlü kişileri Hazine topraklarından 
çekip atmak gerçekleştirilemiyecektir kanaatin
deyim. Zira sonra alınması gereken tedlbirleri 
sıralıyacağım. Halkımızın üçte ikisinin köyde 
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yaşadığı Türkiye'mizde, bir tarım ülkesinde ya
şıyoruz. Türkiye, köylülerin % 90 inin yüz dö
nümden az toprağa sahibolduğu bir ülkedir. 
Toprağın, nüfusun büyük çoğunluğunun temel 
geçim kaynağı olduğu ülkemizde acaba toprak 
dağılımı nasıldır? 

İİ083 genel tarım sayımının bize sunduğu ra
kamlardan şüphe etmekle birlikte bâzı önemli 
sonuçları buraya aktarabiliriz. Toplam çiftçi 
ailelerine oranla topraksız köylü aileleri % 8,8 
ni, bir dönümlük işletme ile 20 dönümlük işlet
meye sahibolanlar % 36 sini, 21 ile 50 dönümlük 
işletmeye sahibolanlar % 27,8 ini, 51 ile ICO dö-
ınünılük işletmeye saJhfibolanlar % 15 ini mey
dana getirmektedirler. Diğer bir deyimle 100 
düjnüme kadar toprağa sahibolanlarla topraksız 
köylü aileleri toplam çiftçi ailelerinin % 88,5 
ini oluşturmaktadırlar. 

Amerikan Yardım Teşkilâtı için bir rapor 
hazırlıyan profesör Onas'ın çıkardığı sonuçlara 
göre çiftçi ailelerini üçe ayırmakta ve şu sonuç
lara ulaşmaktadır : 

10 650 1000 küçük çiftçinin yıllık kazancı 
1 010 Türk lirasıdır. 3 970 000 çiftçinin yıllık 
kazancı 8 310 Türk lirası, 3 ©60 000 çiftçinin 
yıllık kazancı 45 680 Türk lirasıdır. Büyük çift
çi ğrupu hayli geniş tutulmuş ve ortalama dü
şünülmüş olmasına rağmem büyük çiftçi ailele
ri ile küçük çiftçi aileleri arasındaki oran 1 e 
45 i bulmaktadır. 

Toprağın verimi arttıkça dağılıştaki adalet
sizliğin de giderek arttığını gösteren diğer bir 
kanıt, 1960 - 1962 yıllarında Amik - Ceyhan -
Berdan - Asi ovalarında yapılan bir ankette gö
rülmektedir. Buna, Aydın, Söke ilçesini de ek-
liyebiliriz. Devlet Su işlerince yapılan, sonuç
lan yayınlanan bu ankete göre adı geçen ve
rimli ovanın % 8 i tüm toprakların % 59 una sa
hipken köylü ailelerinin % 73 ünün toprağı 5*0 
dönümün altındadır. Bu derece adaletsiz bir 
toprak bölüşümü ve buna bağlı olarak adaletsiz 
gelir dağılımı ile istikrarlı bir düzene kavuşma
nın, sosyal adaleti sağlamanın, Anayasamızda 
ifadesini bulan sosyal Devlet ilkesi hedefime 
varmanın imkânı var mıdır? Elbette yoktur. 
Büyük ekonomik ve sosyal baskılar altında in-
liyen köylümüz elbette kendisine şu kadar lâ
zım olan toprağı, Anayasanın emirlerinin yeri
ne getirilmesini Hükümetten istiyecektir ve 
hakkıdır da. 

Toprak mülkiyetinin dağılışmdaki adalet
siz durumun doğal bir sonucu olarak ülkemizde 
özellikle Doğu, Batı ve Güneyde hattâ Orta -
Anadolu'da bâzı büyük, daha doğrusu pek bü
yük tarım arazileri mevcuttur. Bunların sayı
sının beş ilâ onbin arasında olduğu tahmin edil
mektedir. Bunların kapladığı alanda bu tarım 
mülklerinin 25 ilâ 30 tanesi Devlete aittir. Ta
rım Bakanlığı yönetiminde tohum üretme ve da
mızlık hayvan yetiştirme çiftliği olarak kulla
nılmaktadır. Geri kalanlardan pek azı sahiple
ri tarafından düzenli çiftlikler olarak işletil
mektedir. Türkiye'de büyük arazi mülklerinin 
büyük çoğunluğu küçük parçalara bölündükten 
sonra ortakçı ve yarıcılara, nadiren kiracılara 
işletilmek suretiyle istismar edilmektedir. Bir
çok hallerde bu ortakçılar arazi sahiplerine bü
yük borçlarla bağlıdır. Ortakçılar asgari ser
maye yatırımı ile en ilkel âlet ve araçları kul
lanarak tarım yaparlar. Ortakçılık sisteminin 
diğer mahsurları, mal sahibinin arazisinin ba
şında bulunmayıp kent veya kasabalarda otur
ması, sözleşme gartlarmclaki eşitsizlikler, arazi
nin ıslahı hususunda ne ortakçının ne de mal sa
hibinin ilgi ve gayret göstermemesi olarak özet
lenebilir. 

Çıkartacağım önemli bir husus şudur; çift
çilerimizin topraklandırılması, aynı zamanda ül
ke içinde bulunan toprakların çoraklaşmasına 
karşı bir tedbir olarak ve toprakları daha ve
rimli bir hale getirecektir. 

Millî bir sanayiin kurulmasını, millî bir eko
nominin kurulmasını eğer gerçekten istiyorsak, 
mutlaka Orta - Çağ kalıntısı ağalık düzenini or
tadan kaldırmak zorundayız. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

Tarımda kalkınmayı sanayi ile birlikte ele 
almamak bilimsel bir izah tarzı olmaz. Halkımı
zın çektiği acıları dindirmenin tek yolu köklü 
bir toprak reformu yaparak topraksız köylüle
rin topraklandırılması, bunun yanında hızla ko
operatifleşmeye doğru gidilmesi, halkımızın üze
rinde baskısını sürdüren, onları iktisadi ve si
yasi yönden nüfuzu altında tutan ağalık düze
ninin tasfiye edilmesi, hızla sanayileşmeye doğ
ru gidilmesi, sanayiin gelişmesini baltalıyan her 
türlü iç ve dış baskıların kaldırılmasiyle müm
kündür. 
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işte toprak meselesi ve ona bağlı olarak bili

min, akim, vatanseverliğin öngördüğü tek çı
kar yol. işte halktan yana bir düzenin, milyon
larca köylünün, geniş kütlelerin çağdaş uygar
lık düzenine mutlu ve müreffeh bir hayata ka
vuşmalarının yolu... Türkiye'mizde gerçek üreti
ci topraklı ve topraksız köylünün toprak talep
lerinin yüzeyde tedbirlerle giderilmesi mümkün 
değildir. Hazine topraklarının dağıtılması, top
rak susuzluğunu dindirmez. Türkiye'nin 
kalkınması, çağdaş uygarlık seviyesine ulaş
ması, halkın mutluluğu, yapılacak kök
lü bir toprak reformu ile mümkündür. Türki
ye'de köklü bir toprak reformu mutlaka yapıl
malıdır ve yapılacaktır. Bu reform yapılırken 
şu hususlara çok dikkat etmek gerekmektedir: 

Yapılacak reformun, ihtiyacı olanlara göre 
ayarlanması, 

Yapılacak reform sırasında kesin, kararlı 
ve hızlı davranılması, 

Yeni huzursuzlukların ortaya çıkmaması için 
gereken tedbirlerin alınması, 

Son çıkan Tapulama ve 1073 sayılı kanun
larla meydana gelen çelişik durumların toprak
sız ve az topraklı köylüden yana değiştirilmesi, 
lâzımdır. 

Toprak reformu tasarmm başlıca ilkeleri de 
şunlar olmalıdır : 

1. Toprakta çalışması verimli olanları top
raklandırmak, 

2. Tarım topraklarının ortakçılık, yarıcılık, 
marabacılık usulleriyle işletilmesinin yasaklan
ması, 

3. Devlet Üretme Çiftliklerinin sınırları içi
ne giren yerler kesin olarak toprak reformunun 
kapsamına alınmamalıdır. Buralar köylülere 
örnek yerler olarak muhafaza edilmeli ve geliş
tirilmelidir. 

4. Toprak reformunun yapılmasından son
ra meydana gelecek kredi dağıtım sorununu biz
zat Devlet üzerine almalıdır. Kredi dağıtımı hiç
bir zaman için teşkilâtlanmamış kredi piyasası
na, yani tefeciliğe bırakılmamalıdır. 

5. Köylüler kooperatifleşmeye yöneltilmeli
dir. Bu kooperatifler aynı zamanda kredi ve ma-
kinalaşma meselelerini de halledeceklerdir. Köy
lüleri kooperatiflere yöneltmek için uzun ve sa
bırlı çalışmalar yapılmalıdır. Kooperatiflere ka
tılma zorla değil, ilnıa ederek, onlara örnekler 
gösterilerek yapılmalıdır. 

Türkiye Ziraat mühendislerinden toprak bö
lüşlerinde faydalanılmahdır. Coğrafi bölgelere 
göre, toprak, verimliliğine ve sulama imkânla
rının mevcudiyetine göre gruplandınlmalı ve 
bir tavan tesbit edilmelidir. 

Yukarıdan beri izah ettiğimiz nedenlerle Ha
zine topraklarının dağıtımı mevzuunda bir Mec
lis araştırması açılmasının gereğine inanıyoruz. 

C. H. P. Grupu ve şahsım adına saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öztürk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kanım, aziz milletvekili arkadaşlarım; 

Hazine topraklarının dağıtılması konusunda 
biz de kendi görüş ve düşüncelerimizi açıkla
mak fırsatını bulduğumuz için çok Sayın Baş
kanlık Divanına ve çok sayın önerge sahibi ar
kadaşıma teşekkürlerimi arz ederim. 

Her ne kadar toprak reformu yapma vaadi 
ile gelen Nihat Erim Hükümeti bu çok önemli 
meseleyi bütün ayrıntılarına kadar ele alacak
sa da, bu önerge vesilesiyle toprak dağıtımını 
konuşmak ve ilerde yapılacak toprak reformu
na şimdiden ışık tutmak gereğine inanıyorum. 

Ben bundan beş, altı ay önce toprak refor
mu konusunda geçmiş Hükümet hakkında bir 
gensoru önergesi vermiştim. Fakat o zaman 
Meclisin tutumunu, bilhassa o günkü iktidarın 
tutumunu dikkate alarak, «Toprak reformunu 
yapacak bünyeye sahip bir iktidar gelinceye 
kadar önergemi geri alıyorum.» diyerek bu gen
soru önergemden vazgeçmiştim. Aradan birkaç 
ay geçmeden Parlâmento ve Hükümet hedef 
alınarak 12 Mart Muhtırası verildi ve gerek 
Parlâmento, gerekse Hüîriimet Anayasanın ön
gördüğü reformları ve bu meyanda toprak re
formunu yapmamakla itham edildi. Adı geçen 
tarihî müdahaleden sonra iş başına tüm reform
larla birlikte toprak reformu da yapacak Hü
kümet geldi. Şimdi bu Hükümet toprak refor
mu hazırlıkları içinde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, topraksız köylünün 
toprağa kavuşturulması konusu Türkiye'nin ye
ni bir meselesi değildir. Bu mesele taa 1936 -
1937 yıllarına, hattâ 1922 yıllarına kadar daya
nır. 1936 ve 1937 yıllarında Büyük önder Ata
türk Millet Meclisini açış konuşmalarında her 
Türk çiftçisinin geçineceği kadar toprağa sa-
hibolması direktifini vermiş bulunuyorlardı. 
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11 . 6 . 1945 tarihinde kabul edilen 4753 sayılı 
Kanun ile ilk ciddî teşebbüs yapılmışsa da o za
man Mecliste bulunan büyük toprak sahipleri
nin tazyiki sonucunda bu Kanuna reform nite
liğini veren 17 nci madde yürürlükten kaldırıl
mıştır. Ancak bu Kanunla Hazineye, özel ida
reye, vakıfa ve köy tüzel kişiliğine ait toprak
lar dağıtılmıştır ve bugün de bu icraat böylece 
devam etmektedir. Bununla beraber 17 nci mad
denin uygulandığı süre içinde toprak dağıtım 
komisyonları tarafından 18 737 565 dönüm 
toprak dağıtılmış olup, bunun 18 151 433 dö
nümü Hazineye, 586 132 dönümü vakıfa ve 
özel idareye, sadece 86 477 dönümü de şahıs
lara ait bulunmaktadır. 2510 sayılı İskân Ka
nunu yürürlüğe girdikten sonra 1938 yık sonu
na kadar göçmen, mülteci ve topraksızla
ra dağıtılan Hazine topraklarının yekûnu 
da 2 999 825 dönümdür. 

Devlet istatistik Enstitüsünün bültenlerine 
göre, 1965 yılına kadar 369 455 aileye 18 185 489 
dönüm Hazine toprağı dağıtılmışa da, buna 
karşılık 1948 ve 1965 yılları arasında traktö
rün de artışı ile 100 milyon dönüm mer'anm 
tarla haline getirildiği teslbit olunmuştur. Bu du
rumda; bu toprakların ancak yüzde 20 sinin 
köylüye dağıtıldığı anlaşılmaktadır. Diğer ta
raftan dağıtılan bu toprakların kıraç olduğu ve 
aile başına tesbit edilen normun 50 dönümü geç
mediği dikkate alınırsa, bu icraatın ve tevzi
atın ne kadar yetersiz olduğu meydana çıkar. 

Toprak iskân Genel Müdürlüğünden aldı
ğımız bilgiye göre, 1945 - 1969 yılları arasında 
4753 sayılı Çiftçi Topraklandırma Kanununa 
gbre, 6 383 köyde 432 368 çiftçi ailesine 
2 388 904 dönüm arazi ile, köy tüzel kişilikleri
ne 26 262 744 dönüm mer'a tahsis edilmiştir. 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden aldığım 
bilgiye göre, Türkiye'de tahminen 15 ilâ 20 mil
yon dönüm Hazine arazisi, - tahmin bu - 8 320 
bina vardır. Bina, kesin olarak tesbit edilmiş; 
fakat Hazine arazilerinin durumu kesinlikle bi
linememektedir.. Çünkü, Hazine arazisinin ne 
miktarda olduğunu tesbit eden sağlam ve maz
but millî emlâk kayıtlarına sahip değiliz. 

Birçok ilçelerde (tatbikatçı olarak biliyo
rum; millî emlâk memuru yok, gelir memurları 
bunu ek vazife olarak yaparlar.) Hazine top
rakları ve gayrimüslimlerden intikal eden en
vali gayrimetrukenin sağlam kayıtları mevcut 
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değildir. Onun için, biran önce sağlam bdr ka
dastronun yapılması zaruridir. Böylece, gerçek 
Hazine malları ortay çıkacak ve pek çok büyük 
şahıs arazisi ve fuzulî şagillerin ellerindeki şa
hıs arazisi ve Hazine arazisi tesbit edilmiş ola
cak; böylece de yapılacak toprak reformuna bü
yük bir adım teşkil edecektir. 

ıSayın arkadaşlarım, bugünkü fiilî duruma 
göre, büyük ölçüde Hazine toprağı fuzulî şagil
lerin elinde bulunmaktadır, idari yollarla top
raklar bunların elinden alınamazsa, İM almak 
çok zordur. Yine eski bir tatbikatçı olarak ifa
de edeyim; merkezde alınmanın sebeplerinden 
birini bu teşkil etmiştir.) bu takdirde mahkeme
ye başvuruluyor ve şagilden ecri misil tahsil 
ediliyor. Şayet, fuzulî şagil muhtaç çiftçi ise, 
elindeki toprak norma göre kendisine tercihan 
kiraya verilebiliyor. Hazineye ait kültür top
raklarının muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi, 
muhtaç çdftçileriıı tesbit usulleri, ecri misillerin 
tâyin ve takdiri hakkında Maliye Bakanlığının 

vilâyetlere çeşitli genelgeleri vardır. Ancak, 
ne olursa olsun bu konu, gerçek bir reform ya
pılıncaya kadar bir ihtilât kaynağı olarak sü
rüp gidecek ve bileği kuvvetliler Hazine arazisi 
üzerinde çıkarlarına devam edeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, Anayasadan başlıyarak kalkınma plân

larına ve Hükümet programlarına bir göz ata
lım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 37 nci 
maddesinde: «Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır.» 
Anahüküım bu. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında: «Top
rak dağıtımında yalnız Devletin hüküm ve tasar
rufunda bulunan topraklar üzerinde durulmıya-
cak, özel mülk toprakları da kamulaştırılacak, 
aşın gelir ayrımlarının azaltılması, işletmelerde 
verimliliği artırma tedbirleri alınacaktır.» 

İkinci Beş Yıllık Plânda; «Devletin hüküm 
ve tasarrufunda bulunan kültür arazisi, toprak
sız çiftçilere uygun şartlarla devredilecektir.» 

1970 programında: «Hazine topraklarının 
tesbitine yönelmiş çalışmalar hızlandırılacak, 
toprakların dağıtımında yetersiz işletme yaratıl-
mıyacak ve tarım toprakları küçültülmiyecek, 
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4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
47 nci maddesi uyarınca Ziraat Bankasında te
sis ©dilen fon yeniden düzenlenecektir.» 

İçinde bulunduğumuz 1971 yılı programın
da ise şu ifadeler yer almaktadır: «Satışlar yo
lu ile el değiştiren tarım topraklarını piyasa 
şartlan içinde satmalarak bunlar topraksız köy
lüye verilecek, bir Tarım Arazisi Ofisi kurulma
sı incelenecek, optimal işletme tipleri tesbüt edi
lecektir.» 

1965 yılı Birinci Demire! Hükümet Progra
mında da şu ifadeler yer alıyor: «Çiftçinin ve 
köylünün toprağı ile olan hukukî münasebetle
rinin düzenlenmesi lâzımdır. Toprak politikamı
zın hedefi, tarımda topyekûn üretimin artırılma
sı, modern işletmeciliğin kurulması ve köylü
müzün toprağa kavuşturulmasıdır.» 

7 . 11 . 1909 tarihi Demirel Hükümet Prog
ramında ise: «Topraksız veya yeter toprağı ol-
mıyan köylüye mevcudolan yerlerde Hazine 
arazisi dağıtımı süratli ve âdil bir şekilde de
vam edecektir.» denilmektedir. 

Siyasal partilerin program ve seçim bildir
gelerinde de toprak dağılımına özellikle ve 
önemle yer verildiğini görmekteyiz. 

Halen işbaşında bulunan Sayın Erim Hü
kümet Programında ise; toprak dağıtımı, dar 
kapsamlı ve samimiyetsiz bir hüviyetten çıka
rılmış - çünkü bugüne kadar maalesef tatbik 
edilmemiştir - ve 1961 Anayasası yönünde ge
niş kapsamlı bir toprak ve tarım reformu ola
rak kesin ifade ve vai'tle tesbit edilmiştir. 

Gerçekte toprak dağıtımını artık ciddî, bi
limsel ve köklü tedbirlerle ele alma zamanı bü
yük bir millî zaruret haline gelmiştir. Bundan 
kaçınmak mümkün değildir. 

1963 sayımına göre; Türkiye'de topraksız 
işletmeler sayısı 308 899 dur. Kiracılarla işle
nen işletmeler sayısı 521 176 dır. 1 ilâ 5 de
kar arasında 398 866 işletmenin beherine orta
lama 3 dekar arazi, 5 bin dekardan yukarı 490 
işletmede beherine 8 262 dekar arazi düşmek
tedir. Bu rakamlar dahi, ciddî bir toprak refor
munun zaruretini ortaya koymaktadır. 

Şu rakamlar da Doğu - Anadolunun duru
munu ortaya sermektedir : 

Su bölgede topraksız aile sayısı 320 572 dir. 
Yani nüfusun 1/3 ü topraksızdır. Halkın bir 
yıl içindeki çalışma günü 172 dir. Bölgede 

889 972 çiftçi ailesi vardır. Bunun ancak 
569 735 i çeşitli ölçülerde ve yetersiz toprağa 
sahiptir. 

Yirmi - Otuz yıldan beri güdülen politika, 
Türkiye'deki toprak problemini çözümliyeme-
miştir. 4753 sayılı Kanun, reform niteliğinde 
olmadığı gilbi, Hazine arazilerinin dağıtımında 
dahi birçok güçlüklerle karşılaşmıştır. Bunları 
şöylece sıralıyabiliriz : 

1. Hak sahibi çiftçinin tesbiti müşkülât 
arz etmektedir. Kanunun uygulandığı köylerde 
yaş büyütmek suretiyle 8 ilâ 11 yaşındaki ço
cukların sözde evlendirilmesi ve hak sahibi çift
çi haline getirilmesi çok görülmüştür. 

2. Hazine arazisinin bol olduğu köylere 
nüfus akımı olmakta, bundan önemli ihtilâtlar 
çıkmaktadır. 

3. Bilirkişiler çok kez hissî hareket etmek
te, bu yüzden hak sahipleri gerçek mânada tes
bit edilememektedir. 

4. Halen Türkiye'de 65 toprak tevzi ko
misyonu vardır. Şüphesiz ki bu rakam yeterli 
değildir. Köy işleri Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığı arasında hazine topraklarının dağıtımı ko
nusunda bir koordinasyon mevcut değildir. 
Hangi bakanlığa giderseniz gidiniz, bu iki ba
kanlık bu koordinasyonu nasıl sağlıyor soru
suna müspet bir cevap almak mümkün değil
dir. Tamamen çalışmaları birbirinden habersiz 
yürütmektedirler. 

6. Şimdiye kadar toprak verilen çiftçi aile
sinin beşte birine kredi verilebilmiş ve bu or
talama 480 Türk lirası olmuştur. Şüphesiz ki 
çok sembolik bir rakamdır. 

4 . 6 . 1968 tarih ve 8 sayılı Kredi Proto
kolüne göre, beher çiftçi ailesine 30 bin Türk 
lirası kadar kuruluş, onarma ve 5 bin Türk li
rası yıllık kredi verilmesi mümkün hale geti
rilmiştir. Bunu memnuniyetle kaydederiz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Devalüasyondan sonra 50 bin lira olması lâ
zım. 

İBRAHİM ÖZTÜKK (Devamla) — Evet 
efendim. 

Şimdi, Sayın Erim Hükümeti, 1961 Anaya
sası ışığı altında ve memleket gerçeklerini dik
kate alarak toprak reformu çalışmalarını plân
lamak ve uygulamaya koyulmak üzere Ba§-
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bakanlığa bağlı bir toprak reformu örgütü ku
racak ve Toprak Reformu ön Tedbirler Kanu
nunu Meclise getirecektir; bunu beklemekte
yim 

öyle tahmin ederiz ki, bu kanun, hazine top
rakları konusunu da kapsıyacak ve reform uy
gulaması dışında kalan veya uzun süre sıra 
gelmiyecek olan bölgelerdeki hazine toprakla
rının tasarruf, dağıtım, icar konularını ele ala
caktır. Çünkü, öyle tahmin ediyorum ki, bâzı 
bölgelerde öncelik tanınacak ve belki on - on-
beş sene sonra diğer bölgelere sıra gelecektir. 
Bu arka plânlara düşmüş olan bölgelerdeki ha
zine topraklarının dağıtımı veya dağıtım de
ğilse şayet sadece tesbit tescille iktifa edile
cekse, nasıl tasarruf edileceğinin muhakkak 
ibu ön Tedbirler kanun tasarısında yer almış 
olması lâzımdır. 

öte yandan bugün toprak reformu yapıla
cağını hesaba katan büyük toprak sahipleri
nin, on - onbeş yıldan beri giriştikleri muva-
zalı toprak dağıtımları da bu kanunla hüküm
süz hale getirilecek ve getirilmelidir. 

Kendi seçim bölgem olan Maraş ili buna 
'örnek gösterilecek yerlerden birisidir. Toprak
lar, aile efradı arasında çoktan değı'tılmıştır. 
îlk plânda binlerce topraksız ailenin yaşadığı 
Maraş ilinin de reform programına alınması ve 
halen hazine topraklarına vaz'ıülyedolan güçlü 
kişilerin elinden bu topra? darım kurtarılarak 
topraksız köylülere irilmesi veya bizatihi Ha
zine tarafından dıef^riendirilmesi zarureti var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; somuç olarak şunu 
ifade edebilirim ki, toprak reformu uzun vâdel 
bir plân içinde, belki on, beM onbeş yıllık 
Ibir zaman süresinde gerçekleştirileceğine göre, 
Hazine topraklarının tesbit, dağıtım ve icara 
verilmesi konulanının ciddî v€ gerçekçi esasla
ra bağlanması zaruridir. 

Toprak reformuna başlanacağına göre, şim
dilik sadece Hazine topraklarının tesbiti ve 
kadastrosunun yapılması, tapuya tescil saflha-
suDda kalınması ve reforma hazır bir seviyeye 
getirilmesi, dağıtımım reformla birlikte yürü-
tüimıesd lâzımdır. Ancak; reforma kadar geçe
cek zaman zarfında bu toprakların boş bıra-
lalmamasa, icar suretiyle kullanılması veya bir 
kısmını örnek çiftlikler, fidanlıklar, haraları 

I gibi tesisler kurularak köylü ile gerçekçi ve 
samimî bir irtibata sağlanması faydalı olur. 
Çünkü tatbikatta onu da görüyoruz; Devlet 
eliyle kurulmuş olara çiftliklerin, haralarım 
gerçek mânada çiftçi ile ve çevre ila samimî 
ve gerçekçi ,bir irtibat sağladığı da pek söylene
mez. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Söylenemez değil, hiç yok. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Hiç yok. 
Binaenaleyh, Sayın Vefa Tanır arkadaşı

mızın önergesi kabul eidileoek olursa, Türki
ye'deki Hazine topraklarınım yeri, miktarı, de
ğeri, fuzulî şalgilleri, icar ve ecrimisi! durum
ları, kamu yaranma tahsis şekilleri, milüî em
lâk kayıtlan derinliğine ve genişliğine ince
lenmiş olacak ve yapılacak olan toprak refor
muna ıda bu çalışmalar zemin teşkil edecektir. 

Mâruzâtım buradan ibarettir. Yüce Heyeti 
saygılarla selâmlarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Turgut Nizamoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT NtZAM-
I OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlanm; 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,- Hazine 

I topraklannıra dağıtımı konusundaki aksaklık-
j lan, gecikmeleri ve şikâyetleri aydınlatmak 

ve alınması gereken tedbirleri tesbit etmek 
amaciiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
ıbir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi hakkında A. P. Grupucıun görüşlerini kısa 
arz etmeye çalışacağım. 

Sayın önerge sahibi Vefa Tanır'ı ve 0. H. 
P. Grupu adına konuşan kıymetli arkadaşımı 
ve şahsı adına konuşan diğer arkaidaşımı dik
katle dinledim. 

Muhterem arkadaşlar, bütün konuşmacılar 
sanki şu anda Toprak reformu kanunu tasarısı 
müzakere ediliyormuş havası içerisinde görüş
melerine devam ettiler. Halbuki Sayın Vefa 
Tanır'ın, 7 . 1 * 1970 tarihinde Millet Mec
lisi Başkanlığıma vermiş olduğu önergesinde, 
bugün tatbikatta bulunan 4753 ve bunu tadil 
eden 5618 sayılı kanunların aksaklıkları, bu 
kanuHİardan doğam zorluklar ve bunlann mey
dana getirdiği haksızhiklann giderilmesi için 

I bir Meclis araştırması istemesinden ibarettir. 
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önergeyi dikkatle okuyacak olursak bu hu
susları .kapsadığı görülür. 

Sayım önerge sahibi arkadaşımıza bir dere
ceye kadar hak vermemek elde değil; çünkü, 
vermiş olduğu önerge 7 . 1 . 1970 tarihinde 
verilmiş ve aradan 1,5 seneye yakın bir zaman 
geçmiş ve o zaman içerisinde bâzı olaylar ol
muş, iktidarlar değişmiş ve bugün toprak re
formunu yapmayı va'deden bir iktidar işbaşı
na gelmiş. Bu bakımdan önerge sahibi arkada
şımın görüşlerin© bir dereceye kadar uymak 
mecburiyetindeyiz. 

Yalnız ben toprak reformu üzerinde uzun 
uzum anıklamalara girmemek kaydiyle sırf sa
yın önerge sahibinin vermiş olduğu önerge
deki hususlar üzerinde kısaca durmak isterim. 
Çünkü, toprak reformu mevzuu veya tarım re
formu mevzuu bu memlekette uzun zamandan 
beri konulmuş, Parlâmento kürsülerinde yüz
lerce defa dille getirilmiş ve A. P. yetkilileri 
de bu mevzuda mütaaddit defalar görüşlerini 
ve temmnilerini açıklamışlardır. Bendeniz, yal
anız Sayın Vefa Tanır'ın hakikaten haklı ola
rak vermiş olduğu ve bugün yapılması düşü
nülen Toprak reformu veya Tarım reformu ka
nun tasarısında faydalı olacağı ümidi ile bâzı 
aksaklıkların giderilmesini temin etmek ama-
ciyle bu Meclis araştırmasının açılması lehinde 
olduğumuzu A. P. Grupu adıma evvelâ beyan 
etmek isterim. 

Yalnız, önergeyi dikkatle okursak bir ye
rinde şöyle denmektedir : rîM yıldan beri uy
gulanan bu arazilerin köylüye dağıtımı ise; 

1. Çok yavaş yürümektedir..» 
Sayın Vefa Tanır'dan özür dilerim, bura

daki «iki yıldan beri uygulanan» tâbirini tasvib-
etmiytorum. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu hepimilzcd malûm olduğu gibi, 
1946 yılında çılkmış, 1947 yılında uygulanma
ya başlanmış ve 25 seneden beri de tatbik edil
mektedir. Evvelâ altı komisyonla işe başlamış 
olan bu toprak tevzi komisyonları, bugün 64 
komisyon vasıitasiyle memüeketdn her tarafın
da icrayı faaliyet etmektedir ve bugüne kadar 
da birçok vatandaşa külliyetli miktarda Dev
let arazisi dağıtmak suretiyle kendilerini top
rak sıaMJbi yapmış bulunmaktadır. 

«İki yıldan beri uygulaman..» demesindıeki 
maksat, şayet A. P. iktidarı son senelerinde: 

Haizine arazilerinin dağıtımıma biraz soğuk va
rıyor havasımı vermek ise, (bendeniz gayet kı
sa oflmnak üzere 1961 senesiyle 1970 senesi ara-
sındaki toprak dağıtımlarınım listesini arz et
mek istiyeceğim; ve mukayese bakamumdan da 
faydalı olur kanaatindeyim. 

VEFA TANIR (Konya) — 1960 - 1966 yıl
lan arasında toprak dağıtımı olmadığı kanaa
tindeyim. 

TURGUT NtZAMOĞLU (Devamla) — Var, 
ama azdır. 

1961 yılında 59 000 dönüm, 1962 yılında 
18 000 dönüm, 1963 yılında 10 000 dönüm, 
1964 yılında 5 000 dönüm, 1965 yılında 101 000 
dönüm, 1966 yılında 162 000 dönüm, 1967 yı
lında 1 537 000 dönüm, 1968 yılımda 1 071 000 
dönüm arazi dağıtılmıştır. Eğer, «iki yıldan 
Ibeıti» dediğiniz yıllar 1969 ve 1970 yıllan ise, 
1969 yılında 932 000 dönüm, 1970 senesinde 
de 624 000 dönüm arazi dağıtılmıştır. 

Bu vaziyete göre Sayım Vefa Tanır'ın iddi
asının yerinde olmadığını açıkça beyan etmek 
is'terim. 

Arkadaşımıız önergesinde; «..yeni huzursuz
luklar yaratılmaktaJdır..» 

Bugün 4753 ve 5618 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma kamunlan hükümlerine göre köylüye 
dağıtılan arazinin esasını iki çeşit arazi teşkil 
etmektedir. Bunlardan birisi Devletin Özel mül
kiyetindeki arazi, ikincisi Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki arazidir. Diğer, bataklıklar
dan kurtanlan araziler ve kamulaştınlan ara
ziler bunlar içerisinde dâhil değildir ve bugüne 
kadarki uygulamada bunlar kullanılmamıştır. 

Devletin özel mülkiyetinde bulunan arazi
lerin dağıtımı kolaydır; bunlar üzerinde uzun 
boylu bir ihtilâf yoktur. Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan arazilerin bir kısmı 
meradır, bir kısmı işgallidir, yani şagiUerin 
elindedir. Şagiller uzun zamandan beri şagil 
olarak bu tarlalara, bu arazilere tasarruf et
mekte bulunduklarından, gerek bilirkişilerin 
ifadeleriyle, gerek kanun emri gereğince Ha
zine adına tescil edilip ellerinden alındığı za
man gayet tabiî reaksiyon gösteriyorlar; ama 
bu reaksiyonlan haksızdır. Toprak komisyonla
rı şagiUerin ellerinden aldıklan bu arazileri müm
kün mertebe yakmlanna, akrabalanna, fürulan-
na vermek suretiyle bunlan bir dereceye kadar 
tatmin etmek yoluna gidiyorsa da, bunda da 
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tam mânasiyle muvaffak olduğu kanaatında 
değilim. 

Bu huzursuzlukların sebeplerinden birisi, 
biraz evvel arz ettiğıim gibi, mülkiyet tespitin
deki zorluklar ve ikincisi; şehirlerde bulunan 
küçük sanatkârların her hangi bir köyle ilgile
ri mevcut olduğundan o köye toprak tevzi ko
misyonları geldiğinde arazi almak gayesiyle 
derhal o köye müracaat ederek muhtarla ve bi
lirkişilerle işbirliği yapmak yoluna gitmeleri ve 
karşı taraftakilerin de bunlara karşı çıkmaları 
neticesidir. Tapulama işleminin kifayetsizliği 
bunda rol oynamaktadır. Köyün programa alı
nıp alınmaması mevzu çok mühimdir. Bir köye 
toprak tevzi komisyonu geldiği zaman köy iki 
grupa ayrılmaktadır. Şagiller arazi zahibi olan
lar bu toprak tevzi komisyonlarının köye gir
mesini arzu etmemekte; fakat buna karşılık 
topraksız çiftçiler mutlak surette toprak tevzi 
komisyonunun köylerine gelmesini ve arazi da
ğıtımı yapılmasını istemektedir ve bu bakım
dan köy halkı ikiye ayrılmakta ve köylerde hu-
zursukluk başlamaktadır. 

Seçilen bilirkişilerin kifayetsiz oluşu ve 
bunların vermiş olduğu kararların adalete ve 
haîckaniyete uygun olmaması yüzünden de 
maalesef bâzı huzursuzluklar doğmaktadır. 

'Sayın Vefa Tanır arkadaşımız önergesinin 
bir yerinde de 10 - 13 yaşlarındaki küçük ço
cukların evlendirilmek suretiyle toprak sahibi 
edildiğimden bahsediyorlar. Bu da doğrudur. 
Kendilerinin bu görüşlerine iştirak ediyorum; 
çünkü, 4753 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin 
(e) fıkrası toprak almaya hak sahibi olan va
tandaşları tadadiederken aynen şöyle der: «Aile 
dışında kalmayı tercih eden fürular toprak alır
lar.» Aile dışında kalabilmek için de 18 yaşını 
doldurmak, evli olmak ve babasından ayrı bir ev
de aile reisi olarak oturmak lâzımdır. Bunun 
için çocuğun yaşı küçüktür, toprak tevzi komis
yonu da köye gelmiştir, toprak tevzi komisyo
nu köyden giderse bir daha gelmiyeceğini va
tandaş bilmektedir ve onun için oğlunu evlen
dirir. Ama nasıl evlendirir? Kanuna sığına
rak... Mahkemeye müracaat ediyor, doktordan 
rapor alıyor, çocuğun yaşı mahkeme kararı ile 
büyültüyor, evlendirelecek kız çocuğunun yaşı 
da aynı şekilde büyültüyor ve sonra, arkadaşı
mızın bahsettiği gilbi 10 - 13 yaşındaki çocuklar 
evlendiriliyor ve toprak tevzi komisyonu me

murlarının karşısına tam bir dosya ile geliyor
lar. Ehli vukuf ve ihtiyar heyeti «Evet, öyledir» 
diyor, toprak tevzi komisyonu da mecbur olu
yor ve o vatandaşa bile bile toprağı veriyor. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sonuç olarak 
şu hususu arz etmek istiyeceğim: Bugün mev
cut bulunan 4753 ve 5618 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu gereğince yapılan dağıtımda 
Sayın Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması isteğini A. P. Grupu olarak arzula
dığımızı ve müspet oy vereceğimizi saygılarım
la arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç?... Yok. 
ıSayın Sabahattin Savcı, buyurun. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın 

üye Var mı?... Yok. Açık oylama muamelesi so
na ermiştir. 

Buyurun, Sayın Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır arka
daşımızın, Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetle
ri aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Yüce Heyetinize sunmuş 
bulunduğu Meclis araştırması önergesi hakkın
da ben de kişisel görüşlerimi kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Hakikatte, benden evvel konuşan grup söz
cüsü arkadaşlarım bu konuyu memleket çapın
da ve memleket gerçeklerine uygun olarak eni
ne boyuna elettirdiler. Bilhassa bunun tatbikat
taki aksaklıkları üzerinde hassasiyetlerini be
lirtmiş oldular. Bilhassa değeri grup sözcüsü 
arkadaşımın rakamları konuışturtmak suretiyle 
1947 yılından bugüne kadar yapılan toprak 
tevziindeki mukayeseli tablosu, bize 4753 sayılı 
Kanunun uygulama safhalarını ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten, tarım için anafaktör topraktır; 

toprak bir istihsal unsurudur. Çiftçinin daya
nağı, geleceğini garanti altına alan, emeğini, 
ahnterini değerlendiren kıymetli bir metadır. 
Evvelâ, toprağın değerlendirilmesi için de bir
takım şartlara ihtiyaç vardır. Evvelâ, çiftçinin 
toprağa sahip bulunması veya mevcut toprağı-
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nı yeterli bir seviyeye çıkarması lâzımdır. Bu
nun için de Osmanlı Devleti tarihinden bugüne 
kadar toprak edinmenin muhtelif safahat arz 
«İttiğini görmüş bulunuyoruz. Bilhassa Devlete 
ait arazilerin değerlendirilmesi, çiftçi ve köylü
ye tevzi edilmek suretiyle millî istihsale hizmet 
edilmesi yolunda 1945 yılında çıkarılmış olan 
kanunla bugüne kadar birtakım çalışmalar ya
pılmıştır. 

Uzun yıllar tatbikatta çiftçiyle başbaşa kal
mış, beraber ömür çürütmüş bir insan sıfatiyle 
şunu hemen arz edeyim: 4753 sayılı Kanunun 
maksadına erişmediği, bunu uygulıyan teşkilât
ların 1947 den beri gereği gilbi çiftçiyi yararlı 
olamadıkları bir gerçektir. Bugün Hazineye ait 
arazinin tam mânasiyle envanteri yapılmış de
ğildir. 

Elde mevcut istatistiklere göre çiftçiye top
rak tevzii yapılmakta ve bunun için de Dev
let teşkilâtında dahi bir koordinasyon mevcut 
değildir. Bir kere Maliye Bakanlığına bağlı bu
lunan Millî Emlâk Genel Müdürlüğüyle, Köy 
işleri Bakanlığına bağlı Toprak İskân Genel 
Müdürlüğü arasında - bir sayın arkadaşımın 
da belirttiği üzere - illerde tam mânasiyle bir 
anlaşmaya varılamamıştır. Toprak iskân Ge
nel Müdürlüğünün vilâyetlerde bölgesel bir ça
lışma yaptığı bir vakıadır. Bu teşkilâtın 70 e 
yakın toprak tevzi komisyonu mevcuttur. Ay
rıca toprak iskân müdürlükleri il çapında me
sailer yapmaktadır. 

Ben Köy İşleri Bakanından evvelâ bu koor
dinasyonun sağlanmasını, Hazineye ait arazile
rin dağıtımı konusunda bugüne kadar alınmış 
tedbirlerle beraber bir envanterin mevcudolup 
olmadığını, ki birçok vilâyetlerde çalışmalar 
mevcut idi, fakat ne neticeye varıldığını öğ
renmek istiyorum. Hakikatte bugün yurt ça
pında toprak ve tarım reformuyla ilgili, çift
çiyi, köylüyü ilgilendiren meseleyle karşı kar
şıya bulunmaktayız. Ben, Köy İşleri Bakanlığı 
teşkilât kanununun hazırlandığı ve gündemi
mizde bulunduğu şu sıralarda bilhassa Sayın 
Vefa Tanır arkadaşımızın önergesiyle ilgili bir
takım hususların teşkilât kanunu hazırlanırken 
nasıl bir çalışma ve hüküm ihtiva edebilmesi 
gerekeceği hususlarını da nazarı itibara alma
larında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Esasında, Türkiye için tarımda büyük bir 
hamle yapmak zarureti vardır. Çünkü Türki

ye'nin kaderi tarıma bağlıdır. Kabul edelim ki, 
tarım ekonomisi memleketlerin gelişmelerinde, 
büyümelerinde büyük çapta ele alınması gere
ken önemli bir konudur. Ama, sanayileşmeyi 
ihmal etmiyen ve sanayiin de tarım sektöörü ka
dar paralel bir çalışma ortamı içerisinde bu
lunduğunu da inkâr etmek icabetmez. Biz, bu 
konuda gerek bundan evvelki hükümetlerin ve 
gerekse bugünkü Hükümetin çiftçinin yara
rına birtakım tedbirler alacağına, almış bu
lunduğuna ve bunun da mutlak surette diğer 
memleketlerle, diğer memleketlerde yapılan 
uygulamalarla mukayese edilerek memleketi
miz şartlarına adapte edilerek iyi bir neticeye 
(bağlanacağına inanıyoruz. 

Vaktin müsaadesizliği nedeniyle fazlaca 
vaktinizi almak istemiyorum; fakat bu konu
da hakikaten bir ziraat yüksek mühendisi ola
rak, bir çiftçi milletvekili olarak söyliyecek-
lerimiz oldukça çoktur. Hepimizin iştirak etti
ği, müşterek, millî çıkarların birleştiği nokta 
vardır. Ben bu önergenin, Meclis araştırması 
halinde birçok aydınlarımızın, uygulama yapa
cak teşkilâtlarımıza faydalı olacağı, ışık tuta
cağı kanaatindeyim. Grup sözcüsü arkadaşla
rımızın isabetle üzerinde durdukları bu konuda 
benim de oyum müspet olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. ve 
G. H. F. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kangal. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'ın, ha

zine arazilerinin dağıtımında görülen aksak
lıklar ve bunların hâl şekliyle ilgili olarak ver
miş oldukları Meclis araştırması hakkında de
taylı bir konuşma yapmayı düşünüyordum. 
Hattâ önergenin kabulü yönünde çaba sarf et
meyi de kararlaştırmıştım. 

Ancak, 12 Mart muhtırasından sonra uızun 
yıllardır Türkiye'de toprak reformu hususun
da yapılan münakaşaların kesin bir sonuca 
ulaşması karşısında, Sayın Erim Hükümetinin 
toprak reformuyla ilgili olarak yoğun bir ça
lışmaya girmesi karşısında, bu araştırmanın 
pratik bir fayda sağlamıyacağı, toprak refor
mu konusunda çalışan Hükümete, uzmanlara 
kısa süre içerisinde yeterli bir dokuman ve-
remiyeceği görüşünü taşıyorum. 
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(Sayın Vefa Tanır konuşmalarında Hazine 
topraklarının dağıtımıyla ilgili olarak bir ko
nuya daJha değindiler. Bu da, amaç dışı kullanı
lan ziraat arazilerinin kullanılması hususu idi. 
Bendeniz Sayın Tanır'dan özür diliyerek ver
miş oldukları önergeye müspet oy veremiyece-
ğimi beyan ediyorum. Amaç dışı kullanılan zi
raat arazileri konusunda bendenizin vermiş bu
lunduğum (Meclis araştırması önergesine Sayın 
Tanır'm müspet oy vereceğini üımidötmekteyim. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü arkada

şımız, Sayın Tanır'ın suallerine cevaben, 
son iki yıl içerisinde dağıtılan hazine arazisinin 
diğer yıllardan az olmadığım beyan ettiler. 

Burada teknik yönüyle önemli olan husus 
şudur : Çiftçiyi topraklandırmak için her yıl 
§u kadar bin dönüm toprak dağıtıldığını ilân 
etmek ve bunu siyasi iktidarın Türk köylüsüne 
olan bir vefa borcu veya övünmesi şeklinde 
göstermek, bilim ve teknik gerçeklere aykırı 
düşmektedir. 

Çiftçimi topraklandırmada toprak etüt ve 
tahlilleri yapılmamış, arazi klâsifikasyıomu dik
kate alınmamış, toprak değeri, bölge şartları 
ve çiftçinin ne şekilde müstahsil kılınacağı hu
susunda ciddî bir araştırma dahi yapılmamış
tır. Hattâ diyebiliriz ki, yakın zamana kadar 
bu çalışmalar yurt gerçeklerine ve ilim kuralla
rına ters düşmüştür. Çiftçiyi topraklandırmada, 
biraz önce özetlediğim teknik şartlar yerine 
getirilmemiş, toprak verilen çiftçilere işletme 
kredisi verilmemiş, âlet ve ekipmanlarla dona
tılması ve nihayet kooperatif kurmaları yoluna 
gidilmemiş; neticede beklenilen hedefe asla ula
şılamamıştır. Yıllarım uygulaması sonucunda 
alınan netice, ülkemizde nihayet yapılacağına 
inandığımız toprak reformunu zorunlu hale 
getirmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı teşkilât Kanununum ge
rekçesinden öğrendiğime göre, halen memleke
timizde 1 199 116 topraksız aile mevcuttur. Ay
rıca, 1 milyon civarında da az topraklı aile var
dır. Dağıtılacak Hazine arazisi ise 4,5 milyon 

dönümdür. Bu miktara, yeni tesbitler, bataklık, 
turbiyer, çoraklık ve fundalık, zeytinlik sahala
rın ıslaJhiyle bir miktar arazinin daha katılma
sı elbette ki, mümkün olacaktır. Şu anda eli
mizde kesin (bir doküman, kesin bir rakam ol-

madiğma göre, kesin bir yargıya varmak ve 
şu kadar bin dönüm arazinin dağıtıma hazır ol
duğunu söylemek imkânı yoktur. Ancak, bu re
zerv arazinin muhtaç çiftçiye dağıtımında eski 
hataların tekrar edilmemesini yürekten dilemek
teyim. Aksi halde, 1945 - 1968 yılları arasında 
6 437 köyde 413 970 çiftçi ailesinin topraklan-
dırılmasımdan alman olumsuz sonuç, daha da 
belirgin şekilde ortaya çıkacaktır, devam ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Çiftçinin topraklandırılmaJsiyle ilgili konuya 

değinmişken Yüce Heyetinizin dikkatini bir 
noktaya çekmek istiyorum: Sayın Erim Hükü
meti toprak reformumu yapacağını programiyle 
ilân etmiş bulunmaktadır. Sayın Başbakan 
Erim geçen hafta içinde yaptıkları açıklama
da toprak reformu konusundaki çalışmaların 
ileri bir safhaya ulaştığını, hattâ anaihedeflerin 
tesbit edildiğini beyatn ettiler. Uzun yıllardan 
beri, bilhassa 1960 yılından beri her geçen ta
rım bakanının ismine göre tavsif edilen, adına 
toprak reformu, bazan da tarım reformu deni
len tasarılar hazırlanmıştır. «Tosun tasarısı», 
«izmen tasarısı», «Dağdaş tasarısı» ve en son 
«Ertem tasarısı» bu tasarılar cümlesindendir. 
Bu tasarıların hazırlanmasında genellikle, hattâ 
tamamen Tarım Bakanlığı anarolü oymamış ve 
Tarım Bakanlığının yetkili uzmanları görev al
mışlardır. Şimdi görüyoruz ki, bu tasarının ha-
zırlanmasTnda, toprak reformu çalışmalarında, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmamlariyle, Baş
bakanlık görev almış durumdadır. Burada Ta
rım Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığının çok 
değerli ve yetkili uzmanlarının görev almadığı
nı görüyoruz. 

Bu ön tesbit çalışmalarının slomunda denile
bilir ki, gerek Köy işleri Bakanlığı ve gerekse 
Tarım Bakanlığının değerli uzmanları ilerideki 
günlerde toprak reformu çalışmalarında görev 
alacaktır. Ancak, başlangıçta hedeflerin tesbi-
timde her iki Bakanlıkta bulunan çok değerli 
uzmanların görev almasının kaçınılmaz bir zo-
runluk olduğunu düşünmekteyim ve bunu Yü
ce Heyetinize ifade etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın grup sözcüsü ve kişisel görüşlerini be

lirten değerli milletvekilleri 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun aksak hükümleri
ni, dar boğazlarını geniş ve kapsamlı şekilde 
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dile getirdiler, izin verirseniz, arkadaşlarımın I 
değindiği hususları çok kısa geçerek birkaç nok
taya da ben değinmek istiyorum. 

4753 sayılı Kanun, uzun yıllar önce - aldan
mıyorsam 1946 yılında - hazırlanıp o günün 
şartları içerisinde değerlendirildiği için, bugü
nün teknik gerçeklerine, bugünün imkânlarına 
artık cevap veremez hale gelmiştir ve zamanını 
çoktan doldurmuştur. Mevcut Hazine arazisi 
miktarı, topraksız ve yeter miktarda toprağı 
olmıyan çiftçi ailesi sayısına oranla azdır. Bu 
durumda çiftçiye 4753 sayılı Kanunda öngörü
len genişlikte toprak vermek imkânı kalmamış
tır. Yapılan uygulama sonunda durum-ne ola
caktır? Cevap gayet açık ve belirgindir; cüme 
işletmeler çoğalacak, köylü yine yoksul ve yine 
fakir kalacaktır. Yeter »gelirli ekonomik aile iş
letmeleri böyle bir tatbikat neticesinde elbette 
ki kurulamıyacaktır ve bugüne kadar da kuru
lamamıştır. Böylece Devlet, kendi eliyle cüce 
işletmelerin çoğalmasını bir bakıma teşvik eder 
duruma düşmektedir. Bu tip işletme sahipleri 
elbette yeter miktarda kredi alamamakta ve 
tekniğe uygun bir çalışma yapamamaktadır. 

Önemli bir nokta daha var, o da; Kanunun 
kamulaştırma hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olması sebebiyle yürürlükten kaldırılmasıdır. 
Anayasanın 37 ve 38 nci maddelerine uygun 
hükümler de henüz getirilmemiştir. Bu durum
da tek çıkar yol, yine Hazine arazilerinin dağı
tılmasına, bilinen aksak tempo ile devam etmek
tir. Halbuki bilindiği üzere Hazine arazileri ya 
işgal altında veya 766 sayılı Tapulama Kanunu
mun âmir hükümleri gereğince şahıslar adına 
tescil edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir durum da şudur; Kanuna göre 
hak sahibi olan topraksızların seçiminde ortaya 
çıkan güçlükler vardır; değerli arkadaşlarımın 
da belirttiği gibi bu güçlükler arasında yaş 
büyütmelerinin yapılması, muvazaalı evlenme
ler yapılması ve Hazine arazisinin çok oldu
ğu yerlere göç edilmesi gibi sebepleri saya
biliriz. Hele bunların yanına bir de bu şahıs
ların savunmasını yapan bilirkişilerin katıl-
masiyle problem daha da büyümektedir. 

Yine 4753 sayılı Kanuna göre, köyünde Ha
zine arazisi olan topraksız çiftçilere arazi-
verilmektedir. iyi ama, ya köyünden Hazine 
arazisi olmıyan çiftçilerin durumu ne olacak- | 
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tır Kanunda bu hususta kesin bir açıklık 
yoktur. 

Topraklandırılan ailelerin teşkilâtlandırıl
ması, kooperatiflerin kurulması, birliklerin ku
rulması günün şartları içerisinde zorunludur. 
Ama bu hususlarda da, biraz evvel belirti-
ğim gibi, Kanunda açık ve kesin bir hüküm 
yoktur. 

Diğer önemli bir husus ta; kendisine top
rak verilen çiftçinin istenilen teknik şartla
ra uymaması karşısında verilen arazinin tek
rar o çiftçinin elinden alınması imkânının olma
masıdır. Kendisine toprak verilen bir köylü, bu 
toprağı verimli bir şekilde işletmediği gibi, 
bâzı hallerde muvazaalı yoldan başkalarına da 
devretmektedir, ilgili kuruluşlar da buna se
yirci kalmakta, bir şey yapamamaktadır. 

Hülâsa, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu her yönü ile yetersizdir1, günün şartla
rına uymamaktadır, devrini çoktan doldurmuş
tur. Yapılacak toprak reformu içerisinde bu 
boşluğu doldurmak ve aksaklıkları gidermek
ten başka bir hal yolu da yoktur. 

Derin saygılar sunarım. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, esasen Komis
yon kurulacaktır. Öyle görünüyor. O zaman et
raflı bir şekilde görüşme imkânını bulursu
nuz efendim. İsrar ediyorsanız buyurunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Rica ederim efendim. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Ve
fa Tanır'm; Hazine topraklarının dağıtımı ko
nusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâ
yetleri aydınlatmak ve alınması gerekli ted
birleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hazine topraklarının dağıtımı konusunda
ki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek amaciyle 13 üyeden teşekkül edecek 
bir Komisyonun kurulmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Komisyonun görev süresinin, üye seçimi ta
rihinden başlamak üzere üç ay olmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonun gerektiğinde Ankara dı
şındaki yerlere de gitmesini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun teklifinin açık oylanmasının sonucunu be
lirtiyorum: Oylamaya 173 sayın üye katılmış, 
164 kabul, 8 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Bu suretle salonda çoğunluğun olmadığı an
laşıldığından ve esasen günlük çalışma saatimi
zi de doldurmuş bulunduğumuzdan dolayı Bir
leşimi 24 Haziran 1971 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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76 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda değişildik ya] 
nun teklifine verilen açık oylann sonucu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya Katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
173 
164 

8 
1 

272 
5 

[Kabul edenler] [Kabul 

28 . 2 . 1971 gün ve 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güliüoğlu 
Ali Csivip Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeJki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Şevki Güler 
Haımdi Hamaarıcıoğlu 
Ali İhsanı Ulub-ahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım, Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

İsmet Sergin 
Fikret Tutfhanıgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertdeım 
Mevlüt Yılmaz 

BlLBCÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkafcn 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Neam,ettân Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldarun 

B P ^ N E 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağau 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
(Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

(Çoğumhi'k yoktur.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
llhami Sancar 
İsmail IJaikkı TeÜrinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalaıı 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orfhanı Denriız 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Vedat Mi Özkan 
Enver Turgut 
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KIRKLARELİ 
Beyıti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öervat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
VefoJbi Engiz 
iSaibri Yahşi 

KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ertsoy 
Mefoanet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Muatafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Suna Tural 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil ıŞahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yonipmar 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karaikıaş 
Kevni Nedimoğılu 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
İSTANBUL 

Lebit Yurdoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Çekinser] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Hilmi işgüzar 

TOKAT 
Hüsıeyin Abbas 

Yekûn 
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118 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/18) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

4. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalı 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 

88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

7. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarmea bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rılıra bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 



ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

13. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
.Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddiıa 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

17. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştı r-
mıası yapılmasına dair önersre-si (10/28) 

18. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
ln VA iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasaımı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

2 — 
19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

22. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

. tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

23. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meeliis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

24. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer-
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leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-
ııt ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

26. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve riânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

27. — Sinop Milletvekili Hilmi İzıgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'uım, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy-
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

34. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

38. — Iç,el Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
nası açılmasına dair önergesi (10/38) 



41. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man .Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişjmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

42. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıra, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

43. — Sakarya Milletvelkili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

44. — Konya Milletvelkili Vefa Tanır'im, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

47. — içel Milletvelkili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun

dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargûı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarınım neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 



55. — içel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
•uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

56. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

57. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

58. — içel Milletvekili CeHM Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

,59. __ Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
hı'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

60. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

•61. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

62. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

63. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TET Kurumunun yayınlarınım düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

65. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

66. — 'Sivas Milletvekili Vahit Bozatiı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

67. — 'Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

69. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

70. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı imar 
Genel Müdürlüğü tarafından içel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
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düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

71. — Maıtfaış Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
.Konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

72. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

73. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzioğ-
lu'num, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ye şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim ÖzJtürk'ün, 
®on günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

75. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl 'eden 
kanlı olaylar medeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Özitürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re-^ 
form, yapılması gerektiğini tesbit eıtrnek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

77. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni .teslbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başlka-
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum Te davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

79. — Konya Milletvekili Özieır Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak 'zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

80. — İçel Milletvekili Turhan Öızıgüneır'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

81. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

82. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

83. —• Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarımı, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını teslbit etmek mıakısadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 



İL 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaeiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

5. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nüm, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

'6. —• lamir Milletvekili Talât Orhoin'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyam köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

7. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

8. — izmir Milletvekili Talâft Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

9. —• izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen B.ıkırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü sor nsn (6/32) 

10. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

11. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamaımcı-
oğha'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların, önlenmesine dair Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

12. — Sinop Milletvekili Hilimi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

13. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

14. —• Sivas Milletvekili Mustaf a Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

15. — Istanıbul Milletvekili Eşref Derinçay-
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

17. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ım, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
ziragte elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

19. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

21. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

22. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu C6/76) 

23. — Maraş Milletvekili ibrahim öztıürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 
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24. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

25. — İçel Milletvekili -Celâl Kargılı'oım, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

26. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyac ağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

27. —• Kastaımıonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 

-Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

"28. — Antalya Milletvekili öımer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragÖl'ün mey« 
dana getirdiği taşkınların önlemmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sor usu. (6/84) 

29. — Sinop Milletvekili 'Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

30. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

31. — Ajydm Milletvekili M. Kemal Yılımaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa, alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

'32. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanmdan sözlü sorusu (6/91) 

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, I1-' 
gın'm kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve "Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

34. — Konjya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

35. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

36. —. Sivas Milletvekili Mulstafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
lam sözlü sorusu (6/95) 

37. __ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

ı38. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

40. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Anta^a 'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

41. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

43. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
©an'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

44. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

45. — Niğde Milletvekili Mevrut Ocakçıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

46. — Anlkara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalkan Türk işçilerinin 



• -eğitini çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

48. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine. Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

50. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

51. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

52. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

53. —• Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine, bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

54. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

55. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

56. — Anikara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

57. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

58. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nmdan sözlü sorusu. (6/118) 

60. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
o Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

61. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resin? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

62. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

63. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

64. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

65. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

66. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan söz
lü sorusu (6/125) 

67. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

68. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araa bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağıma dair Millî Eğitim Baka
nmdan sözlü sorusu (6/128) 
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69. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

70. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin İhti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

71. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

72. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

73. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

74. — Trabzcıı Milletvekili Ali Kıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

75. — Tokat Milletvekili Kesit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

76. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargirin, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğr\ 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

77. — Uşak Milletvekili - Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
f altlanmasındafci teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

78. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

79. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ

lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

80. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorrısu 
(6/141) 

81. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

82. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeiker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

83. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

84. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İslkân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

85. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye ̂ de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

86. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

87. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

88. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

89. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiyeldefki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

90. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan-
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daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

91. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgiizar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanııtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu-
rizım ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

92. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı ıhaberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

93. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

94. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

95. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

96. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

97. — Trabzon Milletvekili Ali "Rı/a Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

98. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

99. — Ankara Mületvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163> 

100. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

101. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

102. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

103. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

104. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

105. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

106. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

107. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiPin, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde v a p O n nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

108. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkam yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ±çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

109. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

110. — İçel Milletvekili Turluan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

111. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 



112. — Uşak Milletvekilli Âdil Turan'ın öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

113. — Samsun Milletvekili İlvas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

115. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
klanından sözlü sorusu (6/181) 

117. — Saeısum Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa 'dan ithal edilen tabancıalHara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

118. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nım, Ankara Hastanesi Başîtaıblipldğme tâyin 
'edilen şahsa Öaür Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu ('6/183) 

* ı ^ 

ıa — 
I 119. — Aydın M'Udüvekuli M. Kemal Yılmaz'-

m, Nazilli Sümierbank Basma Fabrikasına dair 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

120. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara-

I sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışıma Bakanından sözlü so-
rulsu (6/184) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

| lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa-
I ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir

leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Maclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1070) 

V 

İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 

(Millet Meclisi 118 nci Birleşim) 


